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C O N TATO  P E S S OA L
Por que sofremos ?

É um assunto que a maioria se esforça para não 
pensar mais que o necessário, mas não há como 
negar: há muito sofrimento no mundo. Inocentes 
são mortos, mutilados ou expulsos de seus lares 
por guerras cruéis e injustas, desastres naturais e 

catástrofes causadas pelo homem. O câncer, a AIDS e outras doenças ceifam 
milhões de vidas todos os anos, muitas vezes depois de meses ou anos de 
aflição. A lista não acaba. “Por que a vida é assim?”, muitos indagam. E aqui 
cabe ainda outra pergunta que atravessa as eras: “Por que Deus permite o 
sofrimento?”

Não há uma resposta simples e universal para isso. Sim, Deus permite o 
sofrimento, mas Suas razões e propósitos são quase tão numerosos e variados 
quanto os próprios sofredores. Entretanto, comprovadamente, a maneira como 
as pessoas reagem às adversidades e as superam depende de um fator: a fé. De 
um modo geral, os que não dispõem desse recurso se entregam ao desespero, 
enquanto os que creem de fato em um Deus justo e amoroso O invocam nas 
horas de necessidade e recorrem à Sua ajuda infinita, encontrando a graça e a 
força necessárias para superar dores e perdas.

Pouco se sabe sobre os sofrimentos da vida de Frank E. Graeff (1860–
1919), mas o famoso hino de sua autoria “Importará?”1 só pode ser fruto da 
experiência própria. A dor que expressa é real demais para ter sido imaginada 
e somente alguém que já tenha atravessado e superado o vale da angústia pode 
decantar tão vitoriosamente a verdade e a esperança contidas no refrão: “Em 
cruel peleja, temor, ou o que seja, Jesus me quer valer.”

O sofrimento é parte da experiência humana, mas você também pode ser 
dono de uma fé igualmente maravilhosa e forte. Espero que esta edição de 
Contato ajude você a se conectar ao amor e ao consolo de Deus, sempre que 
dEle precisar.

Mário Sant’Ana
Editor

1. Ver página 4.
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A ÁRVORE DA  
TEMPESTADE
Se você já sentiu que toda 
a sua vida foi abalada e 
você ficou sem saber como 
chegar ao dia seguinte, 
inspire-se na história do Carvalho 
de Turner – uma árvore gigantesca 
de 16 metros de altura, plantada em 
1798 e que pode ser visitada hoje no 
Jardim Botânico Real Kew, ao Sul 
de Londres. Nos anos 80, a árvore 
adoeceu de tal forma que parecia que 
sua vida chegara ao fim. Então, em 
16 de outubro, a Grande Tempestade 
de 1987 atingiu principalmente a 
Grã Bretanha, a França e as Ilhas 
do Canal. Muitos consideram 
esse ciclone extratropical a pior 
tempestade na região desde 1703 
e derrubou mais de 15 milhões de 
árvores no Sul da Inglaterra em apenas 
uma hora. Entre as vítimas, estava o 
Carvalho de Turner. O vento o ergueu 
e o desarraigou completamente, 

Por Curtis Peter van Gorder 

tamanho em 1987 e inspirou novos 
métodos de manejo de árvores 
em todo o mundo, incluindo 
equipamentos projetados para 
revolver o solo e permitir que 
oxigênio, nitrogênio e nutrientes 
cheguem aos sistemas radiculares 
subterrâneos das árvores.

Agora, sempre que Tony caminha 
perto do grande carvalho, sorri, ri e 
fica um pouco emocional pensando 
sobre sua recuperação milagrosa. 
“As árvores são como as pessoas” — 
reflete. “Elas se estressam, mas são 
lindas quando estão felizes.”1

Nas tempestades da vida, nem 
sempre é possível entender como 
tanta adversidade pode nos trazer 
benefícios, mas quando passa o 
temporal, a vida ressurge. Muitas 
vezes, ignoramos os porquês dos 
problemas quando estão acontecendo 
e “não podemos ver a floresta por 
causa das árvores”. Mas é na confiança 
de que Deus tem propósitos para 
nossas vidas que encontramos 
descanso e paz de espírito.2

Curtis Peter van Gorder 
roteirista e mímico3 na 
Alemanha. ■

sacudiu-o com grande violência e, 
depois, o recolocou no solo, como 
alguém que recoloca uma taça de 
vinho sobre a mesa.

Tony Kirkham, responsável pelo 
arboreto, sentiu como se tivesse 
perdido um membro da família: 
“Fiquei arrasado! Árvores das quais eu 
cuidava, que passei a conhecer muito 
bem, de repente, abatidas no chão.” 
Tony e seus companheiros arboristas 
empurraram o poderoso carvalho de 
volta ao lugar e, sem muita esperança, 
apoiaram-no com escoras. Três anos 
depois, desafiando os prognósticos, 
a árvore era a imagem do vigor. Ao 
analisarem o que acontecera, os 
estudiosos concluíram que antes do 
ciclone o carvalho sofria porque o 
solo à sua volta estava excessivamente 
compactado pelo trânsito dos 
pedestres que ali passavam, o que 
dificultava a absorção de água pela 
planta. Ao arrancar e sacudir a árvore, 
a tempestade revolveu o solo que se 
tornou mais permeável e permitiu 
que o carvalho se desenvolvesse mais 
francamente.

Trinta e tantos anos depois da 
tempestade, o Carvalho de Turner 
cresceu um terço em relação ao seu 

1. Saiba mais sobre o Carvalho 

Turner aqui: https://www.bbc.

com/news/av/stories-51282656/

the-oak-tree-in-kew-gardens-that-

taught-the-world-a-lesson

2. Ver João 15:1-2.

3. http://elixirmime.com
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I M PO R TA R Á ?

Importará ao Senhor Jesus
Que eu viva sempre a sofrer,
Tendo o coração cheio de aflição?
Sentirá meu triste viver?

Importará ao Senhor Jesus
Que eu viva com dissabor?
Que me falte a luz, a que vem da 

cruz?
Sentirá o meu Salvador?

Importará ao Senhor Jesus
Que eu caia na tentação?
E se o mal puder minha fé vencer,
Dar-me-á de novo o perdão?

Importará ao Senhor Jesus
Se a morte ferir meu lar?
Se eu disser adeus aos queridos 

meus,
Sentirá, Jesus, meu pesar?

Oh! sim, eu sei, Jesus bem vê
O que eu estou a sofrer!
Em cruel peleja, pavor, inveja,
Jesus me quer valer.

Quando Jesus disse a Seus discípulos pela primeira vez 
que em breve os deixaria, eles ficaram muito perplexos e Lhe 
fizeram todo tipo de perguntas. A ideia da Sua partida era quase demais para 
suportarem.

Para os consolar, Jesus lhes disse: “Na casa de meu Pai há muitos aposentos; 
se não fosse assim, Eu lhes teria dito. Vou preparar-lhes lugar. E se Eu for e 
lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para Mim, para que vocês estejam onde 
Eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou.”1

Todas as promessas e palavras de conforto que Jesus deixou para Seus 
discípulos estão disponíveis para nós hoje também. “E Eu pedirei ao Pai, e Ele 
lhes dará outro Conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da 
verdade. O mundo não pode recebê-lO, porque não O vê nem O conhece. 
Mas vocês O conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês.”2

“É para o bem de vocês que Eu vou. Se Eu não for, o Conselheiro não virá 
para vocês; mas se Eu for, Eu O enviarei.”3

Cristo nos deixou um legado de paz: “Deixo-vos a paz, a minha paz vos 
dou. Não vo-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem 
se atemorize!”4

Ruth Davidson é conselheira e roteirista para a Family Lifelines 
e membro de A Família Internacional nos EUA. ■

JESUS  
CONSOLA SEUS 
DISCÍPULOS

Por Ruth Davidson

1. João 14:1–4 NVI

2. João 14:16–17 NVI

3. João 16:7

4. João 14:27
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Em João 14:26, Jesus prometeu 
que após deixar este mundo, enviaria 
o Espírito Santo para confortar 
Seus seguidores: “O Consolador, o 
Espírito Santo, que o Pai enviará em 
Meu nome, vos ensinará todas as 
coisas”

Essa promessa está gravada na 
minha memória desde a infância. 
Mas foi só quando cheguei aos meus 
vinte e poucos anos que encontrei “o 
Consolador” para mim.

Minha mãe morreu quando 
eu tinha 20 anos. Quando uma 
tragédia ou perda dolorosa ocorre, 
é fácil a pessoa ficar tão envolta em 
tristeza e luto, que não queira ser 
consolada. Foi o meu caso. Embora 
externamente mantivesse uma 
aparência composta, era apenas uma 
fachada sob a qual eu escondia a dor 
e o sofrimento que me acompanhava 
todos os dias, desde a perda de 
minha mãe.

ENCONTRO  
COM O CONSOLADOR
Por Steve Hearts

1. Ver “Além do que se pode ver“, 

Contato, Edição Agosto de 2013

A realidade era que eu não 
aceitava de jeito nenhum a partida 
de minha mãe. Claro, é normal 
sofrer depois de uma perda dessa, 
mas não conseguia superar a dor.

Algum tempo depois, cedi ao 
pedido de Deus para dar graças por 
minha mãe estar com Ele,1 que me 
ajudou a aplacar o ressentimento 
para com Deus.

Pouco depois, foi o décimo 
aniversário do falecimento da 
minha mãe, uma data que sempre 
foi a mais dolorosa do ano para 
mim. Dessa vez, no entanto, eu 
me senti extraordinariamente 
feliz e em paz. Naquela noite, 
em minha cama, uma sensação 
incrivelmente reconfortante encheu 
meu coração. Seu bálsamo curativo 
chegou a lugares em minha alma 
devastados pela dor. Era como se 
um par de braços fortes e amorosos 
envolvessem meu coração, fazendo-
me sentir seguro e tranquilo.

Perguntei a Deus o que estava 
acontecendo, e Ele disse: “Você está 

encontrando o Consolador para 
você mesmo.”

Eu estava sendo aliviado do 
fardo da dor que eu tinha carregado 
como uma cruz por tanto tempo. 
Com lágrimas de alegria, disse 
repetidamente ao Espírito Santo: 
“Aceito e recebo o conforto que Você 
quer me dar, sem reservas”. Quanto 
mais eu dizia, mais a sensação 
reconfortante dentro de mim crescia 
e nunca mais me deixou.

Você está carregando um fardo 
de tristeza e dor? Não precisa fazer 
isso. O consolador, o Espírito Santo, 
está batendo à porta do seu coração 
neste instante, desejando entrar. Seus 
braços estão estendidos, esperando 
para envolver seu coração. Tudo 
que você tem que fazer é orar para 
receber Jesus e o Espírito Santo

Steve Hearts é cego de 
nascença. É escritor, 
músico e membro da Família 
Internacional na América do 
Norte. ■
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Você já tentou dormir com 
uma mosca ou mosquito 
no quarto? Você está lá deitado, 
quase dormindo, e então bzzzzz — 
lá vem a mosca bem na sua cara. 
Algumas moscas são tão atrevidas 
que chegam a pousar bem no seu 
rosto ou orelha.

Aí você está quase dormindo de 
novo, e bzzzzz ... PLAFT! Larga 
um tapa! Você está cansado demais 

1. Salmo 118:12 NVI

2. Salmo 118:25 NVI

3. Salmo 118:12-13 NVI

4. Salmo 118:21 NVI

para levantar e matar o bicho, mas 
tampouco consegue dormir.

Às vezes passo por esse mesmo 
tipo de experiência, só que sem o 
inseto. É assim:

Estou tentando dormir ... quase 
dormindo … e então me vem um 
pensamento, tipo: Ixi! Não fiz 
aquela tarefa! Sei que não deveria 
me preocupar, que não adianta me 
preocupar e que posso tratar do 
assunto no dia seguinte. Viro de 
lado e tento cair no sono, mas os 
meus olhos se abrem quando outro 
pensamento cruza a minha cabeça: 
Caramba! Não fiz aquele telefonema.

Mas aí digo para mim mesma: 
Relaxa, cérebro. Deixa de encanação 
e vá dormir. Amanhã você acorda 
cedo e cuida disso. Não adianta. Por 
mais que eu tente dormir, outro 
pensamento me ocorre: O prazo para 
a entrega do projeto está chegando, né?

Certo dia, depois de uma noite 
dessas, arrastei-me para a cozinha para 
preparar chá com torradas. Corcunda 
como um zumbi, sentei com os olhos 
semiabertos tentando ler um capítulo 
do Livro dos Salmos antes de começar 
minhas atividades. Um versículo do 
Salmo 118 me chamou a atenção: 
“[Meus inimigos] Cercaram-me como 

COMO 
ABELHAS
Por Marie Story

6



um enxame de abelhas.”1 Tive de 
sorrir, lembrando da noite tomada de 
preocupações que tivera. Eu não estava 
cercada por inimigos, mas minhas 
preocupações certamente “cercaram-
me como um enxame de abelhas” — 
irritando, provocando, infernizando.

Costumo me preocupar com 
coisas sobre as quais tenho pouco ou 
nenhum controle — como um en-
xame de abelhas. Esses insetos, como 
as preocupações, são persistentes e 
difíceis de evitar. Ao contrário do que 
o Ursinho Puff pode ter lhe ensinado, 
pular na água não vai ajudar: as abe-
lhas vão ficar lá, zumbindo, esperan-
do você subir para respirar. Também 
não adianta se esconder — elas logo 
encontrarão um jeito de chegar até 
você. Você pode fazer de tudo para 
tentar espantá-las, mas elas vencerão.

Quando estiver tendo problemas 
com abelhas, o melhor a fazer é pedir 
ajuda a alguém. Enquanto isso, use 
roupas grossas.

Foi exatamente assim que o Rei 
Davi lidou com as “bichinhos” em 
sua vida — chamou o serviço de 
“dedetização”.

“Salva-nos, Senhor! Nós 
imploramos. Faze-nos prosperar, 
Senhor! Nós suplicamos!”2

E o que aconteceu? Está lá 
escrito: “Como fogo em espinhos 
foram queimadas. Empurraram-me 
para forçar a minha queda, mas o 
Senhor me ajudou.”3

Um apicultor ou exterminador 
de abelhas vem e seda as abelhas 
com fumaça, coloca a colmeia em 
uma caixa e a leva para bem longe, 
onde não vão mais incomodá-lo. 
Quando não consegue fugir das 
suas preocupações ou temores, 
chame o Perito em Extermínio de 
Preocupações: Jesus

Você às vezes tem medo do 
futuro? Quando Davi ficou pre-
ocupado ou com medo, entregou 
suas inquietações a Deus e esperou 
que Ele cuidasse delas. Sempre que 
Davi se via com problemas, clama-
va a Deus e o Senhor era fiel em 
resgatá-lo. E Deus continua fazen-
do o mesmo para nós hoje em dia: 
“Tu me respondeste e foste a minha 
salvação!”4 E Ele faz o mesmo por 
nós hoje.

Agora, quando não consigo 
dormir por causa de preocupações 
e medos, sei que o melhor a fazer 
é pedir ajuda. Explico o problema 
a Jesus, cada preocupação, e então 
Lhe entrego uma a uma. Às vezes, 
a lista é longa; outras vezes, apenas 
uma ou outra coisinha que está me 
perturbando. Mas sejam quais ou 
quantos forem os problemas, sei 
que posso deixá-los em Suas mãos, 
pois Ele é capaz de resolvê-los.

É claro que às vezes aparecem 
novas preocupações zumbindo em 
meus ouvidos e ainda tenho noites 
conturbadas. Mas aprendi que 
posso permanecer perto do meu 
“dedetizador” pessoal e chamá-
lO para lidar com os problemas. 
Sempre que faço isso, Ele vem e 
dissipa as preocupações — e posso 
virar para o outro lado e dormir.

Marie Story vive em San 
Antônio, EUA, onde trabalha 
como ilustradora freelance e 
é conselheira voluntária em 
uma organização de apoio a 
pessoas em situação de rua. ■

Quando estou preocupado e eu não consigo dormir,
conto minhas bênçãos em vez de ovelhas

e adormeço assim, contando minhas bênçãos.
— Irving Berlin
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A CASA  
DE GELO 
Por Joyce Suttin 

Eu era bem pequena, 
quando meu avô me 
mostrou pela primeira 
vez a casa de gelo em 
sua fazenda. Depois que as 
vacas eram ordenhadas, o leite cru 
colocado em garrafas esterilizadas que 
ficavam submersas em água gelada, 
na casa de gelo. Naquela época, em 
1952, a propriedade não dispunha de 
uma câmara com refrigeração, então 
aquele ambiente tinha paredes com 
um bom isolamento e uma porta 
grossa para evitar a entrada de calor. 
As garrafas de leite eram mantidas 
em água gelada em um grande 
tanque de metal até que, ainda muito 
cedo, todas as manhãs, as caixas de 
madeira de garrafas de vidro eram 
colocadas com grandes pedaços de 
gelo no caminhão e entregues às casas 
vizinhas. Leite fresco todos os dias.

O leite não era pasteurizado ou 
homogeneizado. A nata era tirada 
da superfície para ser consumida 

com café, misturada à mão no leite 
ou usada para fazer manteiga. O 
leite cru vinha de vacas saudáveis e 
muitas pessoas acreditavam que ele 
tinha propriedades curativas. Mais 
tarde, na minha infância, as regras e 
regulamentos do governo proibiram 
a venda de leite não beneficiado, mas 
minhas primeiras memórias eram de 
leite cru e os processos simples pelos 
quais passava até o consumo.

O curral onde as vacas 
calmamente esperavam em suas 
baias, o local onde o leite era 

engarrafado e a casa de gelo me 
fascinavam, assim como os campos 
verdes pontilhados com flores 
silvestres onde as vacas pastavam 
todos os dias. Adorava sentir o 
cheiro dos grãos e do feno que elas 
comiam enquanto esperavam para 
serem ordenhadas. Amava brincar 
de esconde-esconde e outros jogos 
no celeiro com meu irmão, minhas 
irmãs e nossos primos.

A gente costumava entrar na casa 
de gelo sem que nos vissem e com-
petíamos para ver quem conseguia 
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Essas lembranças me ocorreram 
quando refletia em perdas dolorosas 
da minha vida. O luto tem uma 
borda gelada. A morte do meu avô 
foi minha primeira grande perda aos 
14 anos. Foi uma dor ardente que me 
lembrou de quando eu mantinha a 
mão na água gelada da casa de gelo 
ou quando senti a água fria do banho 
tentando descongelar meus dedos. 
Senti como se meu coração não 
estivesse apenas partido, tivesse sido 
submerso e congelado. Doía tanto 
que não sei se estava quente ou frio. 
Sofri muito e precisei de mudanças 
suaves para me recuperar.

Mas eu me recuperei. Com o 
tempo, comecei a me sentir quente 
por dentro novamente. A dor intensa 
foi embora e pude me lembrar das 
brincadeiras na casa de gelo e todas 
as outras doces memórias com meu 
avô, nos meus tempos de criança. 

Essas recordações ainda são para mim 
fonte de forças e profundas lições de 
vida.

As lições que a casa de gelo ensina 
são difíceis. Sempre que estiver lá, seja 
gentil consigo mesma e permita-se 
tempo para sentir e curar. Não espere 
mergulhar de volta na vida normal, 
não tente se distrair, manter-se ocupada 
ou se entreter com outras coisas, ou a 
dor poderá ser ainda pior. Encontre 
alguém em quem confia, que deixe 
você sentir, que chore com você na 
hora certa e saiba rir ao seu lado, 
quando for preciso. Não tente esquecer 
da casa de gelo nem permita que lhe 
fuja da memória, ou você perderá suas 
profundas e valiosas lições. Respeite seu 
coração e dê-se tempo para curar.

Joyce Suttin é professora 
aposentada e escritora. Vive 
em San Antônio, Texas. ■

manter a mão na água gelada por 
mais tempo. Ainda me lembro a dor 
na minha pele enquanto eu tenta-
va manter minha mão submersa o 
máximo possível no líquido gélido. 
O frio queimava e quando eu tirava 
a mão da água, ela estava vermelha e 
brilhante. Estava tão fria que parecia 
que estava pegando fogo.

Certa vez, eu tinha saído de trenó 
em uma manhã de inverno com 
meus primos, e foi tão divertido que 
nem notei a neve derretida atravessar 
minhas luvas ou a umidade penetrar 
minhas botas. Quando chegamos em 
casa, percebi que algo estava errado. 
Minhas mãos e pés doíam tanto que 
eu não podia nem entrar em um 
banho quente. Tive primeiro que 
sentar na banheira com água fria que 
foi gradualmente aquecida até que a 
temperatura do meu corpo voltasse 
ao normal.

O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem 
pela manhã. — Salmo 30:5

Vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra 
vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a 
vossa alegria ninguém poderá tirar. — João 16:22

Se você ainda não recebeu Jesus e a dádiva do Seu 
consolo, faça-o agora por meio desta oração:

Jesus, por favor, perdoe-me por todos os meus 
pecados. Acredito que deu a vida por mim. Abro a 
porta do meu coração, convido-O a entrar e peço que 
me conceda a dádiva da vida eterna. Amém.
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FILHO  
DO CÉU

Por Marianne and Jerry Paladino

Esta é a história do nosso 
filho Gabriel. Ele nasceu com 
síndrome de Down e era realmente 
uma criança especial. Embora só 
tenha vivido nesta terra por dois anos 
e quatro meses, o Senhor o usou para 
tocar muitas outras vidas e nos ensinar 
inúmeras lições preciosas de amor, fé, 
convicção, perseverança, compaixão, 
humildade, coragem, oração e a 
realidade de Romanos 8:28: “Sabemos 
que todas as coisas concorrem para o 
bem daqueles que amam a Deus.”

Quando os médicos nos disseram 
que Gabriel teria síndrome de Down, 
foi difícil aceitarmos, mas conforme 

aprendemos 
sobre o assunto, 
vimos quão especiais 
as crianças nessas condi-
ções. E, claro, quanto mais co-
nhecíamos Gabriel e desfrutávamos 
de seu doce espírito angelical, menos 
pensávamos em suas limitações e mais 
suspeitávamos que éramos como as 
pessoas que a Bíblia diz que “sem o 
saber, hospedaram anjos.”1

Gabriel tinha várias deficiências 
físicas graves desde o nascimento e 
seu corpo não tinha condições de 
durar muito tempo. Sabíamos que 
cada dia com ele era um milagre, 

uma dádiva. Compilamos uma lista 
de versículos bíblicos relacionados à 
saúde e força, os quais clamávamos 
pelo nosso filho com frequência. A 
promessa que mais reivindicamos 
foi: “[Deus] Dá força ao cansado, e 
multiplica o poder ao que não tem 
nenhum vigor…”2 Deus certamente 
cumpriu essa promessa em Gabriel.

1. Hebreus 13:2

2. Isaías 40:29
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Aos seis 
meses, nosso 

menino contraiu 
uma tosse grave. 

Enquanto orávamos 
fervorosamente pela sua cura, 

Deus nos disse que Ele estava 
nos ensinando perseverança. Quando 
recorremos à Bíblia para aprender 
o que isso significava, fomos 
encorajados a descobrir ser uma 
virtude tinha ajudado a transformar 
muitos homens e mulheres de Deus 
nas pessoas que Ele queria que 
fossem. No nosso caso, significava 
que não bastava orarmos uma 
vez e contá-lo feito, mas sermos 

perseverantes e continuar buscando 
a ajuda de Deus com todo o coração. 
Quando percebemos isso e fizemos 
nossa parte, então Deus fez a dEle e 
nosso filho foi completamente curado 
da tosse que lhe ameaçava a vida.

Com cada crise, Deus parecia 
nos ensinar algo sobre cura, sobre 
a oração fervorosa e nos ajudava a 
aplicar o que líamos na Sua Palavra. 
Era como todo um novo capítulo 
de nossas vidas, repleto de lições 
que não teríamos aprendido de 
nenhuma outra forma. Muitas vezes, 
desejávamos sofrer no lugar nele, mas 
vimos que Deus sabe o que é melhor, 
como sempre, porque lutamos mais 
em oração pelo Gabriel do que o 
teríamos feito por nós mesmos. Cada 
vez, Deus nos deu o consolo e a força 
que precisávamos.

Apesar de Deus ter trabalhado em 
nossos corações para nos preparar 
para o dia em que chamaria Gabriel 
para casa, ficamos muito apegados 
a ele. Talvez por ele ser uma criança 
especial, ou porque sabíamos desde 
o início que aquilo era “apenas um 
empréstimo de Deus”, que ele estaria 
conosco por pouco tempo.

Um dia, quando Gabriel estava 
especialmente fraco por conta de 
uma doença, começou a mostrar 
sinais que teria convulsões, desmaiou 
em meus braços e nunca recuperou 
a consciência. Nós o levamos às 
pressas para o hospital e enquanto 
os médicos tentavam reavivá-lo, 
abrimos o hinário que carregávamos 
conosco na canção “Some Golden 
Daybreak”. Aquilo pareceu ser o 

sinal para nós de que Gabriel estava a 
caminho de casa.

Sentimos uma perda tremenda, 
é claro, mas Deus nos consolou 
como só Ele é capaz. O que mais 
podíamos pedir, quando tínhamos 
a certeza de que Gabriel finalmente 
estava feliz e curado. No culto do seu 
funeral, alguém compartilhou uma 
visão de uma borboleta que havia 
acabado de escapar do seu casulo. 
De certa forma, Gabriel fora como 
uma pequena lagarta nesta vida. Não 
chegou a aprender a engatinhar aqui, 
mas agora podia voar, livre, como 
uma linda borboleta.

A partida de Gabriel tornou o Céu 
mais real para nós. Acreditávamos no 
Céu antes e queríamos muito explorar 
suas belezas e mistérios algum dia, 
mas agora que nosso filho está lá, 
parece mais perto de nós e ficamos 
menos apegados às coisas desta vida. 
Nunca mais fomos os mesmos desde 
o breve tempo do Gabriel conosco 
na Terra. Ele nunca nos pertenceu. 
Era um mensageiro em uma missão: 
derreter nossos corações, ensinar-nos 
a nos conectar mais de perto com 
o divino e aprender mais sobre os 
verdadeiros valores da vida.

Marianne e Jerry Paladino 
passaram 14 anos no Japão 
e 18 anos no México, 
compartilhando a mensagem e 
o amor de Deus. ■
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Sandra estava muito mal 
naquele dia de inverno 
quando empurrou a 
porta para entrar 
na floricultura. Sua 
vida tinha sido fácil e 
agradável, como uma 
brisa da primavera. Então, 
no quarto mês de sua segunda 
gravidez, um acidente de carro 
roubou sua felicidade. Não fosse 
por isso, seu filho estaria nascendo 
naquela semana e isso intensificou 
seu sentimento de perda. Como se 
não bastasse, a empresa do marido 
ameaçou transferi-lo para outra 
cidade e, sua irmã, cuja visita ela 

ansiava receber, ligou dizendo que 
não viria. Para piorar, a amiga de 
Sandra a enfureceu sugerindo que sua 
dor era um caminho dado por Deus 
para a maturidade que a ensinaria 
a ser grata pelas coisas boas em sua 
vida e permitiria que ela tivesse 
empatia com outros que sofrem.

Por um acaso ela perdeu um filho? 
— Não. Não tem ideia do que estou 
sentindo. Sandra deu de ombros. E 
ela espera que eu fique grata? Pelo quê? 
Por um motorista inconsequente cujo 
caminhão não ficou sequer arranhado 
depois de destruir a traseira do meu 

Author unknown carro? Por um airbag que salvou 
minha vida e matou meu filho?

“Boa tarde. Em que posso 
ajudar?” — disse Jenny, a atendente 
da loja. “Desculpe. Não queria que 
pensasse que a estava ignorando.”

“Preciso de um arranjo.”
“Você quer algo bonito e 

convencional, ou quer desafiar o 
dia com algo diferente que chamo 
de “Especial de Ação de Graças”? 
Percebendo a curiosidade de Sandra, 
Jenny continuou. “Acredito mesmo 
que as flores contem histórias, que 
cada arranjo sugira um sentimento 
em particular. Você está buscando 
algo que expresse gratidão?”

“Não exatamente!” Sandra largou. 
“Desculpe, mas nos últimos cinco 
meses tudo está dando errado para 
mim.”

Sandra se surpreendeu com a 
própria franqueza, mas ainda mais 

O 
ESPECIAL
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com a reação da florista: “Tenho o 
arranjo perfeito para você.” O sino 
pendurado na porta anunciou a 
chegada de alguém.

“Bárbara! Oi!” disse Jenny. “Já 
pego seu pedido. Só um momen-
to.” Desculpou-se e entrou em um 
pequeno cômodo, então rapidamente 
reapareceu, carregando um ramo de 
folhagens e o que parecia ser longos e 
espinhosos caules de rosas. Tudo mui-
to bem arranjado, mas não havia ne-
nhuma flor. “Quer que coloque numa 
caixa?” — perguntou a balconista.

Sandra esperou a resposta da 
freguesa. Aquilo era uma piada? 
Ela iria querer talos de rosa sem 
nenhuma flor?!? Esperou pela 
gargalhada, mas a mulher não riu.

“Sim, por favor”, Bárbara respon-
deu com um sorriso. “Que lindo! 
Depois de três anos levando “O Es-
pecial” era de se esperar que perdesse 
o significado, mas que nada! Minha 
família vai adorar esse. Obrigada.”

Sandra ficou olhando. Como é 
possível ter uma conversa tão normal 
sobre um arranjo tão estranho? — 
perguntou Sandra sem medir palavras. 
“Aquela mulher saiu daqui com um…

“Sim?”
“Ora, o arranjo não tinha flores!”
“Sim. Eu as tirei.”
“Tirou?”

“Isso. Tirei.” — respondeu com 
um sorriso.

“Mas por que as pessoas pagam 
por isso?” Mesmo sem querer, Sandra 
riu.

“Quer mesmo saber por quê?”
“Não saio daqui sem uma 

explicação!”
“A Bárbara entrou na loja há três 

anos se sentindo muito como acho 
que você se sente hoje”, explicou 
Jenny. “Achava que não tinha muito 
pouco pelo que agradecer. Havia 
perdido o pai para o câncer, o negócio 
da família estava falindo, seu filho 
estava tomando drogas e ela havia 
passado por uma grande cirurgia.”

“Caramba!” disse Sandra.
“No mesmo ano,” Jenny explicou: 

“Eu tinha perdido meu marido. 
Assumi total responsabilidade pela 
loja e, pela primeira vez, me senti 
completamente sozinha. Eu não 
tinha filhos, marido nem parentes 
por perto, só uma dívida grande 
o bastante para impedir qualquer 
viagem.”

“O que você fez?”
“Aprendi a ser grata pelos 

espinhos.”
Sandra ergueu as sobrancelhas. 

“Espinhos?”
“Sou cristã e sempre agradeci a 

Deus pelas coisas boas na vida, sem 
nunca pensar em perguntar a Ele por 
que coisas boas aconteceram comigo. 
Mas quando as ruins aconteciam, 
eu com certeza perguntava! Sempre 
gostei das “flores” da vida, mas foram 
os espinhos que me ensinaram a 
beleza do conforto de Deus. Sabe, 
a Bíblia diz que Deus nos conforta 
quando estamos aflitos, para que, 
a partir de Seu consolo, possamos 
aprender a consolar os outros.”

Sandra engoliu seco: “Uma amiga 
leu essa passagem para mim e fiquei 
furiosa! Acho que a verdade é que 
não quero consolo. Perdi um bebê e 
estou com raiva de Deus.”

Então outra pessoa entrou na loja.
– Oi, Phil! — cumprimentou a 

balconista
– Minha esposa me mandou pegar 

nosso arranjo de Ação de Graças… 
doze talos espinhosos! Disse Phil, 
com uma boa gargalhada.

“Foi o que imaginei” — disse 
Jenny. “Já está pronto.” — disse 

Reflita sobre as suas bênçãos presentes, as quais todo homem 
tem bastante; e não sobre os infortúnios passados, os quais 
todos homens têm alguns. — Charles Dickens (1812–1870)
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enquanto retirava da refrigeração um 
arranjo embrulhado em papel.

“Lindo!” — disse o homem. 
“Minha esposa vai adorar.”

Incrédula, Sandra não se conteve: 
“Isso é para sua esposa?” Phil viu em 
Sandra a mesma curiosidade que teve 
quando ouviu falar de um buquê de 
espinhos. “Se você não se importa 
que eu pergunte, por que espinhos?”

“Não me importo nem um pouco. 
Na verdade, estou feliz que você tenha 
perguntado” — tranquilizou-a Phil. 
“Há quatro anos, minha esposa e eu 
quase nos divorciamos. Depois de 
quarenta anos, estávamos em uma 
verdadeira confusão, mas seguíamos 
em frente, empurrando com a barriga, 
um problema atrás do outro. Mas 
resgatamos nosso casamento. Na 
verdade, resgatamos nosso amor. No 
ano passado parei aqui para ver flores. 
Devo ter mencionado alguma coisa 
sobre as dificuldades que vivia então, 
porque a Jenny aqui me disse que por 
muito tempo ela manteve um vaso 
de talos de rosas — talos! — como 
um lembrete do que aprendera com 
tempos espinhosos. Para mim, bastou. 
Levei para casa os talos. Minha esposa 
e eu decidimos identificar cada um 
com uma situação espinhosa específica 
e agradecer pelo que o problema nos 
ensinou. Tenho certeza de que essa 
maneira como revisitamos nossas 

experiências com os talos de rosa está 
se tornando uma tradição

Phil pagou, agradeceu à Jenny 
mais uma vez e se foi, mas não sem 
antes dizer à Sandra: “Recomendo 
muito O Especial!”

“Não sei se consigo ser grata 
pelos espinhos da minha vida”, disse 
Sandra à Jenny.

“Bem, minha experiência me 
diz que os espinhos tornam as 
rosas mais preciosas. Valorizamos o 
cuidado providencial de Deus mais 
durante os problemas do que em 
qualquer outro momento. Lembre-
se que Jesus usou uma coroa de 
espinhos para que pudéssemos 
conhecer Seu amor. Não acho os 
espinhos ruins.”

Lágrimas rolaram pela face 
de Sandra. Pela primeira vez 
desde o acidente, abriu mão do 
ressentimento. “Levarei uma dúzia 
destes caules longos e cheios de 
espinhos, por favor.”

“Estava torcendo para você levar” 
— disse Jenny. “Eu os terei prontos 
em um minuto.

E toda vez que você os vir, 
lembre-se de apreciar os tempos bons 
e os difíceis. Ambos nos ajudam a 
crescer”.

“Obrigada. Quanto lhe devo?

“Nada. Nada além de uma 
promessa de que permitirá que 
Deus cure seu coração. O primeiro 
arranjo é sempre por minha conta. A 
balconista sorriu e passou um cartão 
para Sandra. – Colocarei este cartão 
em seu arranjo, mas talvez você 
queira lê-lo primeiro. Foi escrita por 
um homem que ficou cego. Leia!”

Meu Deus, eu nunca agradeci 
por meus espinhos. Agradeci 
mil vezes por minhas rosas, 
mas nunca por meus espinhos. 
Ensine-me a glória da cruz que 
suporto. Ensina-me o valor de 
meus espinhos. Mostre-me que 
chego mais perto de Você ao 
longo do caminho da dor. Mos-
tre-me que, através de minhas lá-
grimas, as cores do Seu arco-íris 
são muito mais brilhantes.1

“Que Deus a abençoe, Sandra” — 
disse a florista entregando O Especial 
para a cliente. “Espero que possamos 
nos conhecer melhor.”

Sandra sorriu, deu meia volta, 
abriu a porta e caminhou rumo à 
esperança. ■1. George Mathesis (1842–1906)
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Enquanto escrevo isso, 
uma grande amiga minha 
está enfrentando uma 
sequência de ondas de más 
notícias. Seu marido foi demitido 
depois de 27 anos dedicados à 
empresa, ela fez uma mamografia 
que levantou suspeitas, tiveram de 
sacrificar o animal de estimação da 
família. Nada disso é uma tragédia, 
mas são coisas do tipo que leva o 
ser humano a perguntar: “Por que, 
Deus?” ou “Você está aí, Deus? Por 
acaso notou essas coisas? Você se 
importa?”

Quero animar e apoiar minha 
amiga. Não gosto de vê-la passando 
por momentos assim, mas para ser 
franca não sei como devo agir. Não 
quero oferecer mensagens-clichê de 
encorajamento e solidariedade do 
tipo “estou orando por você”, que 
parecem vir de vidas que não passam 
por coisas parecidas. Sabe como é? 
Ou talvez você esteja do outro lado 
da equação, como aquele que precisa 
de conforto e apenas desejando que 

A ARTE DE  
TRAZER ÂNIMO

Por Marie Alvero

seus amigos entendessem o que você 
precisa. Aqui estão algumas coisas que 
aprendi sobre como oferecer conforto 
e apoio em tempos difíceis.

— Encontre um versículo ou uma 
canção para usar em suas orações 
pela pessoa em questão e avise-a. 
Geralmente, envio uma mensagem 
como esta: “Isaías diz que aqueles que 
esperam pelo Senhor terão suas forças 
renovadas. Sei que você está muito 
cansada agora, mas peço a Deus 
que a fortaleça.” Já enviei e recebi 
mensagens como esta, e só em saber 
que alguém está firme nas promessas 
de Deus quando me sinto fraca já é 
uma grande força.

— Ofereça uma distração. Às vezes, 
a batalha é longa e a pessoa só quer 
um tempo que não seja para pensar 
em suas dificuldades. Convide seu 
amigo ou amiga para dar uma cami-
nhada com você, sair para tomar café, 
para jantar, para assistir a um filme, 
ou qualquer coisa que dê um pouco 
de alívio da luta. Ofereça uma oportu-
nidade para recarregarem baterias.

— Faça algo atencioso! Leve uma 
coisa gostosa para a pessoa comer. 

Fique com os filhos por uma tarde. 
Pague as compras da pessoa no 
supermercado. Corte a grama do 
jardim dela. Ligue, converse ou 
envie um cartão. Pequenas ações 
de bondade são poderosas e podem 
renovar a esperança e as forças.

— Seja a líder de torcida. 
Quando seu amigo ou sua amiga 
for a uma entrevista de emprego ou 
receber boas notícias do médico, 
celebre junto. Faça parte da jornada 
daqueles a quem quer bem.

Ao longo de nossas vidas e 
em nossos relacionamentos, não 
faltarão oportunidades para lutar 
ou apoiar quem luta. Devemos 
aprender a “consolar os que 
estiverem em alguma tribulação, 
com a consolação com que 
nós mesmos somos consolados 
por Deus”1, e nos ajudarmos 
mutuamente, sempre que alguém 
estiver na pior.

Marie Alvero foi missionária 
na África e no México. 
Atualmente, vive com sua 
família no Texas, EUA. ■1. 2 Coríntios 1:4
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O 
SANTUÁRIO

Com amor, Jesus

Vejo suas lutas e ouço seus pedidos de socorro. Quando se sentir só, saiba que estarei ao seu 
lado. Sinto seu sofrer e espero que Me busque em oração. Entre no Meu santuário, neste lugar 
secreto que podemos compartilhar. Ali aliviarei suas preocupações e porei fim às suas inquieta-
ções e confusão. É onde poderei lhe restaurar o sentimento de propósito e renovar suas forças 
para continuar.

A vida pode ser uma luta, mas você não tem de lutar só. Muitas vezes, coloco fardos na sua 
vida que parecem montanhas. Pesam sobre seu espírito e você não entende por que os pus 
ali. Não foi para induzi-lo ao fracasso nem o punir, mas para aproximá-lo de Mim. Ninguém 
conhece seu coração tão bem quanto Eu. E Eu o amo tanto.

Os problemas e obstáculos que permito na sua vida podem ter dois efeitos: amargurá-lo ou 
melhorá-lo. Quando você encontra a paz que somente Eu posso dar, posso usá-lo como um 
instrumento do Meu amor para consolar os outros.

Muitas coisas na vida podem parecer injustas ou até duras, mas quando vistas à luz da Minha 
promessa que diz que “todas as coisas concorrem para o bem”, tudo ganha novo sentido. Essa 
promessa é o alívio de qualquer dor ou problema, e supera qualquer temor.


