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Uma história de amor

Na Bíblia, Deus muitas vezes usa metáforas ou 
alegorias para descrever nossa relação com Ele. 
Falou do pastor e suas ovelhas; do pai e seu filho; 
da videira e seus ramos; da noiva e seu noivo.

Embora a Bíblia contenha 66 livros, é comum 
os comentaristas observarem que se trata de apenas um livro, com um tema 
central e um enredo coerente. É uma história de amor e como tal, tem um 
começo, altos, baixos e uma conclusão dramática.

Começa, literalmente, “no princípio”, quando Deus criou o homem e 
a mulher, tal como desejava que fossem; soprou-lhes o alento da vida e, 
contemplando Sua obra, exclamou: “Isso é muito bom!”

Infelizmente, o homem e a mulher escolheram rejeitar a oferta de Deus 
de uma relação eterna, perfeita e íntima com Ele, preferindo afastarem-se 
em egoísmo e pecado. Sem Deus, os humanos, criados para desfrutar da 
intimidade com Ele, passaram a conviver com a solidão, com a raiva e com 
a dor. Ao longo dos milênios, tentamos de tudo para recuperar a sensação de 
realização que essa intimidade perdida proporcionava, mas nada foi capaz de 
satisfazer.

Então, apesar de termos sido nós a dar as costas para Deus, foi Ele quem 
iniciou a reconciliação. Sabendo que só havia uma solução, decidiu, apesar do 
custo, voluntariamente enviar Seu próprio Filho para criar um caminho para 
voltarmos para Ele.

O que isso significa? Que o cristianismo não é uma religião nem um monte 
de regras. É um relacionamento — e não qualquer relacionamento, mas 
um casamento, ou seja, deve haver intimidade, transparência, comunicação 
aberta, sonhos, objetivos e desejos compartilhados. Jesus está ao lado do altar, 
esperando Sua linda noiva vir para junto dEle.

Mário Sant’Ana
Editor
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Lições de  
“Horrível!” Esse seria o único 
adjetivo capaz de descrever como eu 
me sentia naquele dia. Meu marido 
tinha viajado novamente! Lá estava 
eu, sozinha com nossos quatro filhos. 
O dinheiro era pouco, eu estava mal 
de saúde e minha adolescente passava 
por uma crise existencial. Eu orava 
— e como!— para que Jesus aliviasse 
o meu fardo!

Observando pela janela a dança 
das árvores ao sabor de uma brisa 
suave, lembrei-me das vezes em 
que Jesus me animara a não desistir 
porque Ele tudo resolveria.

Foi quando reparei um esquilo 
que subia e descia as árvores, 
sem demonstrar qualquer tipo de 
preocupação.

Invejosa, fiquei ali observando 
aquela movimentação incessante, 
quando, de um momento para o outro, 
a criaturinha decidiu mudar de tática. 

Por Jo Dias

tranquilo no destino desejado, com 
a graça e a glória que nascem da 
certeza de haver alcançado uma 
superação que já lhe pertencia de 
antemão. Ele emitiu seu barulhinho 
de vitória e escalou apressado para 
o ponto mais alto da árvore, como 
quem sobe um pódio.

Naquele momento, entendi meu 
pecado: minha preocupação com 
meus problemas, com a distância 
entre as árvores, transformaram-se 
em medo de me lançar para o outro 
lado. Perdera a fé nAquele que me 
criou, meu Salvador e melhor Amigo.

Aquele esquilo tagarelando feliz 
no topo da árvore me ajudou a 
ver que o Senhor havia atendido à 
minha oração —não por um milagre 
espetacular, mas pelo exemplo de um 
pequenino esquilo feliz. O mesmo 
Deus que cuida dele também cuida 
de mim. ■

Em vez de subir e descer as árvores, 
começou a pular de uma para outra até 
chegar à última no terreno, de onde 
ficou olhando para aquela que seria 
sua próxima escala, posicionada a uma 
distância maior do que as que vinha 
superando até ali. Pelo jeito, decidia se 
saltaria ou não.

Pelas minhas contas, o vão entre ele 
e aquela árvore era duas ou três vezes 
maior que os anteriores no seu trajeto. 
Sem dúvida, um desafio e tanto.

“Não acredito que você vá tentar, 
bichinho!” — sussurrei.

Desinteressado em minha opinião, 
percorreu algumas vezes o galho 
em que estava, fazendo a maior 
barulheira, até que parou, observou 
a distância, armou o salto e se atirou. 
Senti vontade de virar o rosto, pois o 
desfecho não poderia ser bom!

Errada! O esquilo cruzou pelos 
ares o enorme espaço e pousou 

um esquilo
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No capítulo 15 de Lucas, 
Jesus contou a seguinte história:

Certo homem tinha dois filhos. 
O mais moço deles disse ao pai: 
“Pai, dá-me a parte dos bens que me 
pertence.” E o pai repartiu os bens 
entre os dois. Poucos dias depois, 
o filho mais novo, ajuntando tudo, 
partiu para uma terra longínqua.1

Esse pedido nada trivial feito 
pelo rapaz certamente chocou e 
escandalizou os que ouviram a 
história em primeira mão. Pediu ao 
pai, ainda saudável, que lhe desse em 
vida sua parte da herança, a qual o 
rapaz deveria receber quando o pai 
morresse. A expectativa de quem 

1. Lucas 15:11–13.

2. Lucas 15:13–14

3. Lucas 15:15–16

4. Lucas 15:17–19

5. Lucas 15:20

6. Lucas 15:21–22

7. Lucas 15:23

8. Lucas 15:24

9. Lucas 15:25–28

ouvia a parábola era que Jesus contasse 
na sequência como o pai havia 
explodido em ira e castigado o filho.

Contudo, o homem aquiesceu e 
dividiu sua propriedade entre seus 
dois filhos. O caçula decidiu vender o 
que lhe coube, o que demonstrava não 
ter nenhuma consideração pelo futuro 
do pai, que ficara impossibilitado 
de, na velhice, usufruir do direito à 
produção da terra.

Como o irmão mais velho também 
recebera sua parte da herança, passou 
a ter a posse, mas não o controle, 
do restante da propriedade. Como 
a história deixa claro mais à frente, 
o pai permaneceu como cabeça da 
família e controlador da propriedade.

As desditas do filho mais 
jovem

Jesus então conta o que acontece 
ao segundo filho: O filho mais novo, 
ajuntando tudo, partiu para uma terra 
longínqua, e ali desperdiçou os seus 
bens, vivendo dissolutamente. Tendo 
ele gastado tudo, houve naquela terra 

uma grande fome, e começou a 
padecer necessidades.2

Ao sair de casa, o filho mais jovem 
se viu livre para viver de uma forma 
que pode ser descrita como libertina 
e inconsequente, o que o levou a 
perder tudo que possuía.

Então ele foi e se chegou a um dos 
cidadãos daquela terra, o qual o man-
dou para os seus campos a apascentar 
porcos. Ele desejava encher o estôma-
go com as alfarrobas que os porcos 
comiam, mas ninguém lhe dava nada.3

Quem ouviu a história em primeira 
mão tinha a dimensão da degradação 
que sofrera a vida do rapaz, ao aceitar 
o trabalho de alimentar porcos. Esses 
animais eram considerados impuros 
pelas leis mosaicas e outros escritos 
judaicos declaravam amaldiçoado 
todo criador de suínos. Para piorar a 
situação, a fome do jovem era tal que 
ele passou a comer o que era dado aos 
porcos. E foi então que “caiu em si”.

Então, caindo em si, disse: 
“Quantos trabalhadores de meu pai 
têm abundância de pão, e eu aqui 

O PAI E OS 
FILHOS 
PERDIDOS
Por Peter Amsterdam
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pereço de fome! Levantar-me-ei, e 
irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: 
Pai, pequei contra o céu e perante 
ti. Já não sou digno de ser chamado 
teu filho; faze-me como um dos teus 
trabalhadores.”4

O rapaz então decidiu voltar para 
o pai, admitir seu erro e pecado. Ao 
se lembrar que os “trabalhadores” 
de seu pai tinham abundância de 
mantimentos, planejou lhe pedir que 
o tratasse como um servo contratado.

O regresso para casa
Então, levantando-se, foi para 

seu pai. Quando ainda estava longe, 
viu-o seu pai, e se moveu de íntima 
compaixão e, correndo, lançou-se-lhe 
ao pescoço e o beijou.5

O filho envergonhara o pai 
diante de toda a comunidade. Seria 
justificável que este esperasse o rapaz 
se chegasse a ele, passando antes pela 
vila sob os olhares de reprovação 
das pessoas de lá. Mas não foi o que 
aquele pai fez. Cheio de compaixão, 
apressou-se em direção ao filho, o 

que, segundo os costumes de então, 
um homem de idade com boa posição 
social jamais faria em público. Para 
isso, teve de levantar as vestes e expor 
as pernas, algo considerado vergonho-
so na cultura da época. A primeira 
coisa que fez foi abraçar e beijar o 
filho, antes mesmo que este tivesse a 
chance de falar o que havia preparado.

O filho lhe disse: Pai, pequei 
contra o céu e perante ti, já não sou 
digno de ser chamado teu filho. Mas 
o pai disse aos seus servos: Trazei 
depressa a melhor túnica e vesti-o 
com ela, e ponde-lhe um anel na mão, 
e sandálias nos pés.6

O homem não permite ao filho 
terminar o que ensaiara dizer. Ao 
ouvi-lo se dizer indigno de ser 
chamado filho, interrompe o rapaz e 
dá ordem aos servos para cingirem o 
arrependido com as melhores vestes, 
colocarem um anel no seu dedo e 
sapatos nos pés. Com essas ações, 
avisou à comunidade e à criadagem 
que a reconciliação estava feita, e ao 
filho comunicou algo poderoso: o 

perdão. Aquelas boas-vindas foi uma 
graça, algo não merecido. Não havia 
nada que o rapaz pudesse fazer para 
remediar o passado. O pai não queria 
o dinheiro desperdiçado, mas o filho 
perdido.

“Trazei o bezerro cevado, e 
matai-o. Comamos, e alegremo-nos.”7

Preparar um animal tão grande para 
uma celebração indicava que todos ou 
pelo menos maioria dos que moravam 
na vila seria convidada para a festa. E o 
pai, cheio de alegria, exclamou:

“Pois este meu filho estava morto, 
e reviveu, tinha-se perdido, e foi 
achado. E começaram a alegrar-se.8

O filho mais velho
O filho mais velho estava no 

campo. Quando voltou, e chegou 
perto de casa, ouviu a música e as 
danças. Chamando um dos criados, 
perguntou-lhe o que era aquilo. Ele 
lhe disse: “Veio teu irmão, e teu pai 
matou o bezerro cevado, porque 
o recebeu são e salvo.” Mas ele se 
indignou, e não queria entrar.9
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No fim do dia de trabalho, o 
primogênito voltou do campo 
depois que as festividades haviam 
começado. Quando soube o que 
celebravam e que seu pai acolhera 
seu irmão de braços abertos, ficou 
furioso. Em eventos assim, o 
costume era que o filho mais velho 
circulasse entre os convidados, 
como parte das responsabilidades 
de anfitrião que compartilhava com 
o pai. Mas em vez de cumprir o 
protocolo, o homem publicamente 
se recusa entrar em casa, participar 
das festividades e discute com o pai 
em público.

Então, saindo o pai, instava 
com ele. Mas ele respondeu a 
seu pai: “Olha, sirvo-te há tantos 
anos, sem nunca transgredir o teu 
mandamento, e nunca me deste um 
cabrito para alegrar-me com os meus 
amigos. Vindo, porém, este teu filho, 

que desperdiçou os teus bens com 
meretrizes, tu mandaste matar para 
ele o bezerro cevado!”10

A reação do rapaz vem 
carregada de desrespeito, rancor e 
ressentimento, mas o pai o trata tal 
como recebeu o mais jovem: “Filho, 
tu sempre estás comigo, e todas as 
minhas coisas são tuas.”11

A relação dos dois filhos com 
o pai não era boa, algo que este 
desejava mudar. Os dois rapazes 
precisam de reconciliação com o pai, 
que, com humildade lhes estende o 
mesmo amor.

A última frase do pai expressa sua 
alegria pelo filho mais novo que estava 
perdido e foi encontrado: “Era justo 
alegrarmo-nos e folgarmos, porque 
este teu irmão estava morto e reviveu, 
estava perdido e foi achado.”12 Fica no 
ar a pergunta se o irmão mais velho 
que também estava perdido teria sido 
encontrado e restaurado, pois o relato 
não inclui sua reação.

Essa parábola nos ensina algo 
belo sobre Deus, nosso Pai. Ele é 

pleno de compaixão, graça, amor e 
misericórdia. Como o pai na história, 
permite-nos tomar nossas próprias 
decisões e, independentemente de 
aonde nos levem, Ele nos ama. Seu 
desejo é que cada um que tenha se 
desencaminhado, que esteja perdido, 
cujo relacionamento com Ele esteja 
ruim, venha para casa. Espera por 
todos e acolhe cada um com grande 
alegria e celebração. Ele perdoa. Ele 
ama. Ele recebe de coração aberto.

Cada indivíduo é profundamente 
amado pelo Pai. Jesus deu a vida por 
todos e cada um. Somos chamados 
para levar essa notícia para os outros 
e, para isso, a exemplo do que fez 
Jesus: amar o desagradáve, buscar 
os desviados, ajudar a restaurá-los e 
responder com alegria e celebração 
quando o perdido é encontrado.

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

10. Lucas 15:28–30

11. Lucas 15:31

12. Lucas 15:32
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Quando pequena, Jesus 
era para mim como o Papai 
Noel. Eu sabia que Ele podia ver 
se eu estava sendo boazinha ou não. 
Quando eu queria algo, pedia para 
Ele e confiava que seria atendida. Eu 
deveria prestar a atenção e obedecer 
ao que Ele dizia, como fazia com 
meus professores na escola e na igreja.

Cresci um pouco e percebi que 
Ele era justamente o que eu mais 
precisava naquele momento: um 
amigo com quem pudesse conversar 
e me orientasse durante a juventude. 
Nessa época também O encontrei 
como o Salvador, quando entendi 
que precisava de perdão e Lhe pedi 
para entrar em meu coração.

Na adolescência, comecei a 
entender Jesus como um Confidente, 
a quem eu recorria quando tinha 
uma necessidade, e que sempre 
parecia me compreender. Quando 
me perdia, Ele era a Reluzente Estrela 

OS VÁRIOS 
PAPÉIS DE 
JESUS NA 
MINHA VIDA

Por Joyce Suttin

da Manhã e a Luz que me mostrava o 
caminho de volta para a vida que Ele 
havia preparado para mim.

Quando me tornei mãe, vim a 
conhecê-lO como o grande Médico. 
Ele era o Pão da Vida quando tínha-
mos fome e curava nossos corações 
das tristezas e dificuldades. E confor-
me meus filhos cresceram, tornou-se 
um maravilhoso Conselheiro.

Ele também foi meu Mentor. 
Ajudou-me a encontrar o meu lugar 
e me guiou a conquistas e hobbies 
que me deram enorme satisfação. 
Quando enfrentei obstáculos, Jesus 
se fez presente como Libertador, 
Defensor e Escudo.

Na hora do luto, conheci o Jesus 
Consolador. Ao perder pessoas a 
quem amava, descobri que Ele é o 
Príncipe da Paz. Quando meu pai 
faleceu, Jesus assumiu o papel do meu 
Pai Celestial, sempre ao meu lado, 
para me apoiar, encorajar e proteger. 

Eu podia acessá-lO pela oração a 
qualquer hora do dia ou da noite.

Fazendo uma retrospectiva da 
minha vida, das muitas viagens e 
estradas que peguei, percebi que 
Ele sempre esteve presente. Tem me 
guiado como o Bom Pastor, que, 
quando eu estava perdida e ferida, 
me buscou e, quando não conseguia 
caminhar, carregou-me em Seus 
braços, com ternura e amor.

Hoje o vejo como o Alfa e o 
Ômega, o começo e o fim, sempre 
presente das minhas mais tenras 
memórias ao meu último alento. 
Então O conhecerei como a 
Ressurreição e a Vida, meu Redentor.

Joyce Suttin é professora 
aposentada e escritora. 
Vive em San Antônio, Texas. 
Confira seu blog em https://
joy4dailydevotionals.
blogspot.com/. ■
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do mestre

Por Curtis Peter van Gorder 

Dizem que existem três artistas que nos 
dão música: Deus, que nos provê a madeira que faz a 
magia na fabricação de instrumentos; o profissional que 
fabrica o instrumento para despertar a música guardada 
na madeira; e o músico, que libera a música do seu 
confinamento no instrumento para libertar o ouvinte.

Durante uma visita a uma penitenciária feminina em 
Uganda, testemunhei em primeira mão o poder redentor 
da música. Algumas detentas estavam grávidas ou viviam 
com seus filhos dentro do presídio, porque não havia 
quem cuidasse deles fora daqueles muros.

Estava lá como parte de um grupo de voluntários 
cristãos e o nosso plano era tocar violão e oferecer uma 

música inspiradora, fazer um show de palhaços e mágica, 
e um esquete que eu interpretaria. Enquanto procurava 
um tema relevante para essa apresentação, descobri que 
muitas prisioneiras se sentiam indignas, inúteis e sem 
perspectiva de futuro; elas apenas sobreviviam um dia 
após outro, sem esperança alguma.

O famoso poema “O Toque da Mão do Mestre”, me 
pareceu perfeito para a ocasião. Narra o leilão de um 
violino velho e desgastado. No início, os lances são de 
apenas alguns dólares, mas depois que um senhor mais 
velho vai ao palco e toca o violino, ele é vendido por 
milhares de dólares. Por que o valor do instrumento 
mudou tanto? Por causa do “toque do mestre”, que 
produziu uma música linda.1

Aquelas mulheres tinham valor e eram capazes de 
produzir “linda música” em suas vidas se permitissem que 
o Mestre as tocasse. Fizemos o esquete no idioma local 
usando um violino de verdade. Fingi tocar o instrumento 
ao som de uma gravação de um violinista. Após algumas 

1. Assista a uma curta dramatização 

desta história aqui: https://www.

youtube.com/watch?v=sAovzddEfGI.

2. Veja Mateus 15.

3. Veja Êxodo 4.

Milagres 
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simples instruções, a plateia passou a representar o 
público no leilão fazendo ofertas. Depois da apresentação, 
muitas mulheres comentaram que a história tinha 
renovado suas esperanças.

A história que deu origem ao poema é muito 
importante. A autora, Myra Welch, adorava tocar órgão 
quando jovem, porém um caso grave de artrite a deixou 
entrevada em uma cadeira de rodas, longe da arte que 
tanto amava. Certo dia, ouviu uma palestra sobre o poder 
que Deus tem para usar pessoas apesar de suas falhas e 
deficiências. Ela disse: “Aquilo iluminou o meu íntimo de 
tal forma que em meia hora eu já tinha escrito o poema”. 
O fato de ela conseguir escrever foi um grande feito, pois 
tinha de segurar o lápis em suas mãos distorcidas pela 
doença para, com muito esforço, datilografar letra por letra. 
Ela disse que, mesmo assim, “a alegria de escrever era muito 
maior do que a dor física causada pelos meus esforços”.

Até mesmo um velho violino, sem valor aparente, pode 
transformar vidas. Nas mãos do Mestre, algo tão mínimo 
como alguns peixinhos e pães pode se transformar em 
um banquete para milhares.2 Moisés aprendeu que, 
apesar de suas inabilidades, o Senhor pode transformar 
algo tão simples como um cajado no cetro de Deus, um 
instrumento capaz de realizar grandes sinais e maravilhas.3

Curtis Peter van Gorder é roteirista e 
mímico. Passou 47 anos realizando atividades 
missionárias em 10 países. Ele e sua esposa, 
Pauline, moram na Alemanha. ■

O  T O Q U E  D A  M Ã O  D O  M E S T R E

Estava maltratado e arranhado,
E o leiloeiro pensou que quase nem valia pena
Perder tanto tempo com o velho violino,
porém, segurou-o com um sorriso.
“Quanto me oferecem, meus amigos?”- falou
“Quem dará o primeiro lance?
Um dólar, um dólar e meio, e então, dois! Apenas dois?

Três dólares… quem oferece?
Três dólares, dou-lhe uma, três dólares dou-lhe duas;
Três dólares, dou-lhes …”
Mas não, do salão, lá no fundo,
Um homem grisalho veio à frente
e tomou do arco;
Então, tirou a poeira do velho violino
Afinou-lhe as cordas frouxas,
E tocou uma melodia doce e pura
como se um anjo cantasse.

Cessa a música, e o leiloeiro, em voz grave e embargada diz:
“O que me oferecem pelo velho violino?”
E o levanta juntamente com o arco.
“Mil dólares, e quem oferecerá dois?
Dois mil, alguém dá três?
Três mil, dou-lhe uma,
três mil, dou-lhe duas, dou-lhe três, vendido”, diz ele.

As pessoas aplaudem, mas algumas choram:
“Não compreendemos nada!
O que alterou seu valor?”
A resposta vem imediata: “O mestre nele tocou.”
E muitas vezes um homem com a vida fora de tom,
judiado e marcado pelo destino.
É leiloado barato para a multidão descuidada,
assim como acontecia ao velho violino.

Um prato de sopa, um cálice de vinho;
Um jogo–e ele segue viajando,
Vai uma e vão duas
Vai a terceira e foi
Mas, vem o Mestre e a tola multidão
Nunca compreende
O valor de uma alma e a mudança operada
Pelo toque da mão do Mestre ■
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JESUS 
Para pensar

A fé em Jesus Cristo é a fuga da alma 
para a cidade de refúgio.—Hugh 
Binning (1627–1653)

A união com Jesus Cristo é o 
fundamento da nossa esperança.—
Jean-Jacques Pictet (1655–1721)

Conhecer o imenso amor de 
Jesus por você não só vai deixá-lo 
mais feliz, mas também será uma 
força estabilizadora na sua vida. A 
certeza do Seu amor, saber que Ele 
está profundamente preocupado 
com o seu bem-estar e felicidade, 
produz paz no seu coração, capaz 
de mantê-lo estável, mesmo diante 
de decepções, mágoas, dificuldades 
ou qualquer outra coisa que o rio 
da vida coloque no seu caminho. O 
Seu amor é a única coisa no mundo 
absolutamente perfeita e infalível. 
Há muitas outras coisas agradáveis, 
belas e maravilhosas, mas nada é 
como o Seu amor. Ele e o Seu amor 
são perfeitos. Ele é forte, confiável e 
eterno! —Maria Fontaine

Fixa o olhar no Mestre,
Confia no bom Salvador;
Fruirás, na luta terrestre,
Maravilhas do Seu doce amor.
— Helen H. Lemmel (1863–1961)

Esteja, Senhor,
dentro de mim para me fortalecer
fora de mim para me preservar
acima de mim para me abrigar
sob mim para me amparar
diante de mim para me guiar
atrás de mim para me trazer de volta
ao meu redor para me proteger.
— Lancelot Andrews (1555–1626)

Toda a paz e o favor do mundo 
não podem acalmar um coração 
atribulado, mas quando a paz é a que 
Cristo concede, nem mesmo toda 
a inquietação e angústia do mundo 
conseguem perturbá-la.—Robert 
Leighton (1613–1684)

Repouso do fatigado,
Alegria do pesaroso,
Esperança nas trevas,

Luz do ditoso,
Nossa força até o final,
Lar do peregrino,
Refúgio no perigo,
Salvador e Amigo!
— John Samuel Bewley Monsell 
(1811–1875)

Para mim, Jesus é a vida que quero 
viver, a luz que quero refletir, o 
caminho para o Pai, o amor que 
quero expressar, a alegria que quero 
dividir e a paz que quero semear ao 
meu redor. Jesus é tudo para mim.—
Madre Teresa (1910–1997)

Permanecei em Mim e Eu 
permanecerei em vós. O ramo de si 
mesmo não pode produzir fruto, se 
não estiver na videira. Tampouco 
vós podeis produzir fruto, se não 
permanecerdes em Mim. Eu sou 
a videira, vós sois os ramos. Se 
alguém permanece em Mim, e Eu 
nele, esse dá muito fruto; sem Mim 
nada podeis fazer. 
—Jesus (João 15:4–5) ■

E  
EU
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Só ELE 
sabe
Quando criança, eu ouvia 
muitas vezes o ditado: “A oração não 
é o mínimo que podemos fazer, mas 
o máximo”. Pensava que qualquer 
situação pudesse ser resolvida por uma 
oração sincera. Quando meu pai me 
disse que um amigo da nossa família, 
Jim, fora diagnosticado com câncer, 
decidi orar muito para que ele melho-
rasse. Ele tinha uma esposa e três filhos 
no ensino fundamental — certamente 
Deus não o tiraria de tantas pessoas 
que dependiam dele. Todos os dias, 
reservei 10 minutos para orar por 
aquele homem. No início, havia sinais 
encorajadores de que minhas preces es-
tavam sendo ouvidas. O tumor estava 
ficando menor e Jim estava se sentindo 
mais forte. Estava funcionando!

Seis meses depois, no entanto, as 
coisas mudaram para pior. O câncer de 
Jim se espalhou para outros órgãos, e 
o prognóstico do médico era sombrio. 
Comecei a me perguntar se eu não teria 
orado o suficiente. Será que não clama-
ra versículos bíblicos suficientes? Mais 
orações fervorosas foram feitas, até que 
um dia meu pai avisou que tinha algo 
a me dizer sobre Jim. Seu olhar de dor 
me aconselhava a esperar o pior. “Jim 
faleceu há alguns dias”, disse ele calma-
mente. Caí em prantos. “Mas papai, eu 
orei! Orei o máximo que pude! Meu 
pai olhou para mim com carinho. “Não 

Por Elsa Sichrovsky  

é culpa de ninguém. Mas Deus tem um 
plano. Só Ele sabe por quê.”

Para mim a explicação não fazia 
o menor sentido. Se Deus é amor, 
por que tirou um marido e um pai 
daqueles que precisavam dele? Por 
que não respondeu às nossas sinceras 
orações? De que serve orar se as coi-
sas não mudarem para melhor? Papai 
leu essas perguntas nos meus olhos. 
“A oração não é uma poção mágica 
que vai resolver todos os problemas. 
Você contou a Deus sobre Jim, mas 
Ele sabe melhor do que nós. Você 
tem que confiar nEle.”

Com os anos, percebi que não 
podia usar a oração e a fé como uma 
solução instantânea para fazer a vida 
se encaixar na minha percepção do 
que seria melhor. Deus vê o passado, 
o presente e o futuro, então com a 
minha perspectiva humana limitada, 
nem sempre vou entender como Ele 
opera na vida das pessoas. Um dia, no 
céu, finalmente verei o plano mestre 
por trás de todas as tragédias aparen-
temente sem sentido e frustrações da 
vida. Até lá, devo deixar de lado meu 
desejo por soluções fáceis e confiar no 
único que sabe todas as respostas.

Elsa Sichrovsky é escritora 
freelance. Vive com sua 
família em Taiwan. ■
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Meus bons amigos Frank 
e Lisa estavam cuidando 
de um estande com 
vários livros cristãos em 
exibição. Também distribuíam 
folhetos para quem passava por lá. 
Um homem parou, olhou para a 
mesa e exclamou: “Coisas cristãs?! 
Eu sou ateu!” Meus amigos sorriram 
e começaram uma conversa com 
aquele homem, sem confrontá-lo no 
que diz respeito às suas convicções. 
Falaram de arte (a irmã dele é 
artista), caminhadas na natureza, 
sobre a vida e de economia, tentando 
ser animadores e positivos.

Depois de um tempo, a irmã do 
homem saiu de uma loja e se juntou a 
eles. Ao lhe apresentar Frank e Lisa, o 
homem disse: “Eles são missionários 
cristãos que fazem boas obras. Dê 
uma olhada no material que estão dis-
tribuindo, se quiser. Obviamente, não 
estou interessado, porque sou ateu.”

Mas então se voltou para Frank 
e Lisa e comentou como se estivesse 

refletindo: “Devo dizer, porém, que 
adoro a canção ‘Maravilhosa Graça’ 
(Amazing Grace). Não sei por que, 
mas sempre me emociono quando a 
ouço” — confidenciou com os olhos 
rasos d’água. “Assisti ao filme Amazing 
Grace (Jornada pela Liberdade) e foi 
simplesmente... incrível.”

A conversa continuou por mais 
alguns minutos, quando de repente 
o homem parou no meio de uma 
frase e disse: “Quer saber? Vou levar 
um de seus livros! Vou comprar uma 
Bíblia também!” Então, pegou um 
exemplar da Bíblia que estava sobre a 
mesa e falou resoluto: “Vou levar! Vou 
colocá-la na minha bolsa e vou ler!” 
Então olhou para sua irmã, que estava 
ali, sem entender nada, e exclamou, 
como se ele próprio não pudesse 
acreditar no que estava acontecendo: 
“Olhe para mim, um ateu comprando 
uma Bíblia!” Então riu e foi embora 
com a irmã, levando o Livro Sagrado.

Nem preciso dizer que Frank e 
Lisa ficaram maravilhados com a 
maneira como Deus agiu! Frank 
mais tarde me disse: “De todos 

que poderiam levar aquela Bíblia, 
o que eu mais desejaria é que um 
ateu a levasse!” Agora Deus pode 
trabalhar em seu coração e ajudá-
lo a experimentar plenamente essa 
maravilhosa graça!

Essa história me animou 
porque, em primeiro lugar, nunca 
devemos julgar uma pessoa com 
base nas primeiras impressões. Em 
segundo, porque mais uma vez 
ficou demonstrado que o Espírito 
de Deus é totalmente capaz de 
influenciar até mesmo os corações 
mais resistentes. Ele prometeu que 
Sua Palavra nunca retorna vazia 
(sem produzir efeito), mas que 
sempre cumpre o propósito para o 
qual Ele a envia.1 Então talvez essa 
interação incrível tenha sido apenas 
o início de uma transformação ainda 
maior na vida daquele homem!

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

O ATEU  
E A BIBLIA

1. Veja Isaías 55:11.

Por Chris Mizrany
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ENCONTRANDO FÉ

Certo dia, encontrei numa 
livraria uma enciclopédia com 
uma seção de artigos relacionados 
à Bíblia.  Curiosa para saber como 
um estudioso secular descreveria 
os grandes homens e mulheres da 
Bíblia, passei a ler algumas das curtas 
biografias que a obra trazia, tais como 
as dos profetas Daniel, Jeremias e 
Isaías; do rei Davi; de Sansão; e dos 
apóstolos Mateus, Pedro e Paulo.

Em cada relato, vi serem 
questionadas coisas que eu aceitava 
como fatos. O Livro de Isaías 
supostamente teria três possíveis 
autores. O Evangelho segundo 
Mateus talvez não tivesse sido escrito 
pelo próprio; Paulo possivelmente 
não haveria produzido algumas 
das epístolas cuja autoria lhe é 
atribuída. E assim, com expressões 
como “simbolismo mitológico”, 
“crenças lendárias” e “perspectivas 
obscuras”, o autor se esforçava 
para explicar em grandes detalhes 
como cada livro da Bíblia era falho 
ou por que não deveria ser aceito 

Por Aaliyah Williams   

que havia manifestado poucos 
minutos antes. Aquela frase final 
expulsou as dúvidas e bateu a porta 
na cara das incertezas diabólicas que 
haviam adentrado minha mente para 
sequestrar meus pensamentos.

Foi então que entendi por que 
tantas pessoas ainda creem na Bíblia, 
mesmo depois de lerem livros como 
aquela enciclopédia, escritos para 
minar a fé com seus pontos de vista 
céticos e tacanhos. É pela leitura das 
Escrituras que vieram a conhecer seu 
verdadeiro Autor, Deus, e Seu Filho, 
Jesus Cristo.

Deus está vivo e muito bem de 
saúde. Jesus não só ressuscitou, 
mas vive hoje no coração de todo 
aquele que O convida a entrar, e as 
palavras encontradas na Bíblia são 
vivas e poderosas. Como sei que isso 
é verdade? Por experiência própria. 
Acredito na Bíblia porque vejo seus 
efeitos em minha vida.

Aaliyah Williams é editora e 
desenvolvedora de conteúdo. ■

literalmente. Adão e Eva deveriam ser 
considerados “protótipos simbólicos 
da humanidade”. O Livro de Gênesis 
não passaria de “uma maneira de 
certos autores expressarem suas 
teorias sobre as origens da vida 
humana e da identidade cultural”.

Bastou-me folhear umas poucas 
páginas para começar a me sentir 
vazia. Parte de mim queria fechar 
aquele livro, mas a outra resistia, 
em busca de alguma afirmação que 
corroborasse minha fé na Bíblia. 
Então, meus olhos se depararam 
com a frase que encerrava a seção 
sobre Jesus Cristo. “Em meio a 
todos os questionamentos inevitáveis 
com respeito ao relato bíblico da 
ressurreição de Jesus, um fato parece 
estar acima de qualquer dúvida: 
os discípulos de Jesus estavam 
preparados para arriscar suas vidas 
para defender sua veracidade.” E, 
devo acrescentar, foi o que também 
fizeram muitos outros desde então. 

Senti-me justificada e, depois, 
envergonhada da pequenez da fé 
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Eu tinha 21 anos quando 
li a Bíblia pela primeira 
vez. Alguém havia sugerido que eu 
começasse pelo Evangelho segundo 
João, mas como eu quase nada 
sabia da Bíblia, não entendia que 
os Evangelhos eram quatro relatos 
separados da vida e obra de Jesus. 
Por isso, iniciei a leitura do Novo 
Testamento a partir do ponto que 
me pareceu o mais lógico: o início, o 
Evangelho segundo Mateus.

Quando cheguei ao que João 
escrevera, já estava fascinado 
com Jesus. Ele tinha a resposta 
perfeita para toda pergunta que 
Lhe apresentavam e sempre sabia 
exatamente o que fazer. Mas o 
mais importante para mim foi que 
Ele parecia me entender e saber 
perfeitamente do que eu precisava. 
Suas palavras eram poderosas e vivas. 
Ele estava vivo! O que dissera fazia 
dois mil anos continuava atual e 
me tocou de uma forma até então 
inédita para mim. Quando li João 

QUANDO CONHECI MEU  
MELHOR AMIGO

Por Keith Phillips

15:15 tive a sensação de que Ele 
estava falando diretamente comigo: 
“Tenho-vos chamado amigos, pois 
tudo o que ouvi de Meu Pai vos tenho 
dado a conhecer.” Jesus me chamou 
de amigo! Fiquei tão emocionado que 
não consegui ficar sentado. Queria era 
contar aquilo para todo o mundo.

Eu havia orado para recebê-lO como 
Salvador fazia alguns meses, mas nada 
havia mudado muito até que comecei a 
ler Suas palavras com um coração since-
ro e receptivo. Eram poderosas, vivas e, 
o melhor de tudo, pessoais. E isso ainda 
ficou melhor, quando, tempos depois, 
descobri que Jesus ainda fala direta e 
pessoalmente com Seus seguidores hoje, 
oferecendo soluções sob medida para 
nossas vidas e situações.

Keith Phillips foi editor-chefe 
da Contato por 14 anos, de 1999 
a 2013. Ele e Caryn, sua esposa, 
moram nos EUA, onde fazem 
um trabalho com pessoa em 
situação de rua. ■

Deus amou o mundo de tal 
maneira que deu o Seu Filho 
unigênito, para que todo aquele 
que nEle crê não pereça, mas 
tenha a vida eterna. —João 3:16

Se você ainda não recebeu 
a dádiva da vida eterna 
que Jesus concede, para 
assim começar uma relação 
pessoal com Ele, faça isso 
agora, por meio desta 
oração:
Obrigado, Jesus, por ter 
dado a vida por mim. Por 
favor, entre em meu coração, 
perdoe-me pelas coisas 
erradas que fiz, encha-me 
com Seu espírito, e me 
conceda a dádiva da vida 
eterna. Amém.
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A vida é um fluxo 
constante de 
contradições — coisas nas 
quais nos apegarmos, outras para 
desapegarmos; horas de lutar e horas 
de desistir. Dizem-nos para nos 
esforçarmos mais, para darmos um 
tempo, para nos soltarmos mais, 
para fazermos escolhas melhores, 
apenas dizer sim, apenas dizer não, 
para resolver, para não resolver. E 
para piorar as coisas, há sempre 
alguém dizendo algo como “siga seu 
coração”. Fácil, né?

Às vezes, projeto esses sentimentos 
confusos e complicados na minha 
relação com Deus. Estou levando 
Deus a sério como deveria? Conheço 
as Escrituras o bastante? Adoro-O 
com espontaneidade e reverência? 
Tenho fé quando oro? Como sei 

O  
PACIENTE

Por Marie Alvero

que tenho fé? Por que não ouço a 
voz de Deus com mais clareza? Se 
eu tivesse mais fé, ou amor, eu O 
ouviria falando ao meu coração? 
Sinceramente, quando a relação 
parece tão complicada, sinto vontade 
de desistir.

Tenho certeza que Deus vê tudo 
isso com bom humor e muita ternura. 
Posso imaginá-lo dizendo: Lembre-se 
que Eu disse que você Me encontraria 
quando Me procurasse1 e que se você 
chegar perto de Mim, estarei perto de 
você.2

Ultimamente, tenho me visto 
diante de grandes decisões que afetam 
meu trabalho, vida familiar e filhos. 
Estive em conflito sobre quais são as 
escolhas certas e sou influenciada por 
emoções e várias opiniões quase todos 
os dias. Também tenho orado com 
toda sinceridade em busca de respostas. 
Ainda assim, neste momento, não sei 
se tomei a melhor decisão, a que Deus 
queria que eu tomasse.

Entretanto, posso garantir que 
estou aprendendo. Vejo minhas 
fraquezas e oportunidades de 
crescimento. Percebo a graça de 
Deus me acolhendo quando falho. 
Continuamente me surpreende 
como Deus não tem pressa nem se 
estressa.

Na minha busca por orientação 
nas Escrituras, fui mais uma vez 
atraída aos salmos. Em quase 
todos, Davi simplesmente desnuda 
o coração a Deus. Ele fala com 
Deus do jeito que estiver. Em sua 
fraqueza, reconhece-O, como nesta 
afirmação: “Confio no Teu constante 
amor; na Tua salvação meu coração 
se alegra. Cantarei ao Senhor, pois 
me tem feito muito bem.”3 E isso é 
suficiente.

Marie Alvero foi missionária 
na África e no México. 
Atualmente, vive com seu 
marido e filhos no Texas. ■

1. Veja Jeremias 29:13.

2. Veja Tiago 4:8

3. Salmo 13:5-6
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ENCONTRE-ME 
PELA MANHÃ

Com amor, Jesus

É bom você passar tempo Comigo logo pela manhã, pois sem Mim, você não irá longe. Sou 
sabedoria, força e amor.

Como disse aos Meus discípulos, você pode encontrar em Mim descanso para o seu espírito e 
força para o seu dia.1 Parece mais fácil usar apenas sua própria energia do 

que parar e entrar no plano do Meu Espírito. Mas assim você não será 
tão efetivo quanto poderia ser. Prometi renovar as forças daqueles que 
esperam em Mim.

Podemos ser como dois amigos que estão felizes com a ideia de apenas 
estarem juntos, mesmo sem trocar palavra. Enquanto pensa em Mim, 

incline seu coração para Mim e medite em Minha bondade para com 
você, para assim entrar na Minha presença.

Então, todas as manhãs, dedique um tempo para se aproximar 
de Mim. Estenda as mãos em oração e leia a Minha Palavra.

1. Veja Mateus 11:28–30.


