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C O N TATO  P E S S OA L
Um Deus imutável em um mundo em 
transformação

Algo que parece estar acima de qualquer discussão 
é que as pessoas mudam com o tempo. Enquanto 
muitos não gostam disso, há gente ansiosa por 
mudanças, como a escritora de autoajuda Karen 

Salmansohn, que disse: “E se eu lhe dissesse que, daqui a dez anos, a sua vida 
seria exatamente a mesma? Duvido que isso o deixaria feliz. Então por que 
você tem medo de mudança?

Mesmo os que não querem mudanças e que estão felizes com a maneira 
como as coisas andam, estão muito conscientes de que é inevitável haver 
mudanças, que o mundo e a sociedade estão em constante transformação, que 
as crianças crescem, saem de casa, que nossos corpos envelhecem e assim por 
diante.

Certamente, mudar pode ser muito difícil. Mudanças de hábito, trocar de 
emprego, mudar de casa, por exemplo, são desafios para muitos, especialmente 
quando as mudanças não nos pedem licença para acontecer. Esse período 
de pandemia tem sido totalmente atípico. A maioria de nós tem vivido um 
momento de turbulência incomum e perturbação ao longo do último ano e, 
francamente, a maioria provavelmente está exausta.

Então, como podemos nos manter firmes em um mundo em constante 
mudança — e quais são nossas opções? Ao que devemos recorrer em tempos 
de crise?

A Bíblia nos ensina que, ao contrário de tudo e de todos, Deus não muda! 
Portanto, podemos ter a tranquilidade de que Deus permanecerá o mesmo, 
mesmo se tudo à nossa volta mudar. Deus usa as mudanças para trabalhar em 
nossas vidas, para nos ajudar a avançar, nos levar a um lugar melhor, para mais 
perto dEle. “Sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que 
amam a Deus”.1

Esse é o segredo para não apenas aceitar a mudança, mas também recebê-la 
com alegria.

Mário Sant’Ana
Editor

1. Romanos 8:28
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POR QUE 

Andando pela cidade 
indiana onde nasci, cresci 
e passei a maior parte da minha 
vida, fiquei impressionado com 
as mudanças que ali ocorreram 
ao longo dos anos. A cidade 
pequena e descontraída do início 
dos anos 80 se transformou em 
um grande centro tecnológico e 
em uma metrópole próspera. Salas 
de cinema que frequentamos na 
juventude foram demolidas para 
dar lugar a shopping centers e 
escritórios; onde havia prédios 
antigos hoje passam avenidas e 
viadutos, por onde escoa o crescente 
tráfego de veículos. Aquele 
aconchegante lugar do passado está 
quase irreconhecível.

Por Uday Paul  

Até os dias e as estações passam 
por ciclos que precisam ser 
encerrados. Deus constantemente 
provoca mudanças na Sua criação. 
Como diz a Bíblia, “as [coisas] que se 
veem são temporais, e as que não se 
veem são eternas”.1

Independentemente do que mude 
ao nosso redor, é reconfortante saber 
que acreditamos em um Deus que 
não muda e é o mesmo ontem, hoje 
e para sempre.2 Nossa fé em Jesus é 
como uma âncora para nossas almas, 
que nos mantém seguros e firmes 
quando somos atingidos pelos ventos 
da mudança.3 Os cristãos devem aco-
lher com alegria e coragem as mudan-
ças da vida, pois confiamos em um 
Deus imutável em Sua essência, em 
Suas palavras e em Suas promessas.4

Uday Paul é escritor 
freelance, voluntário e 
professor. Mora na Índia. ■

A mudança não é um fenômeno 
localizado. É global. Até os grandes 
impérios do passado floresceram 
por um tempo e desapareceram no 
esquecimento. Alguns se expandiram 
no mundo conhecido por um tempo, 
mas foram todos substituídos por 
uma nova potência. Os únicos 
vestígios de sua existência estão agora 
confinados a livros de história, sítios 
arqueológicos e relíquias.

Hoje em dia, a intensidade das 
mudanças pode causar inquietações. 
Seja na política, na economia ou na 
tecnologia, tudo parece existir em 
um constante estado de fluxo. É da 
natureza humana querer resistir às 
mudanças e preservar o status quo, 
mas ou nos adaptamos às mudanças 
ou ficamos para trás. Como ensina 
uma citação do livro Quem Mexeu 
meu Queijo?: “Quanto mais rápido 
você esquece do velho queijo, mais 
rápido encontra um novo.”

MUDAR?

1. 2 Coríntios 4:18

2. Ver Malaquias 3:6; Hebreus 13:8.

3. Ver Hebreus 6:19.

4. Ver Mateus 24:35; Hebreus 1:10–12.
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Ouvi e li muitas histórias 
animadoras sobre os 
aspectos positivos das 
experiências de pessoas 
que abraçaram as 
mudanças decorrentes do 
avanço da idade. Bem, chegou 
a minha vez! E estou descobrindo os 
benefícios de aceitar essas mudanças 
de novas maneiras.

Tive de diminuir o ritmo devido a 
problemas de saúde, e percebi que não 
conseguia mais produzir tanto quanto 
antes. No entanto, a carga de trabalho 
não diminuía. Eu havia orado para o 
Senhor renovar minhas forças, mas 
finalmente comecei a entender que 
isso dependeria de mudanças no 
meu estilo de vida. Senti que adotar 
um ritmo de vida mais lento, cuidar 
melhor de mim mesma e desenvolver 
novas maneira de trabalhar era o que 
eu precisava para aprender muitas 
coisas que Jesus queria me ensinar.

Deus Se importa com cada área de 
nossas vidas e existe uma interdepen-

dência entre elas. 
Todas precisam es-
tar saudáveis. Algu-
mas áreas de minha 
vida precisavam de 
uma revisão geral, 
ou pelo menos 
alguns “ajustes”, 
tais como meus 
hábitos alimen-
tares, exercícios, 
sono e hábitos de 
trabalho. Além 
disso, eu preci-
sava fazer um 
esforço para di-
minuir o estresse 
que eu permitira 
se acumular.

Quando orei, 
Deus me mostrou 
para fazer uma relação dos 
benefícios que eu teria ao 
implementar as mudanças 
necessárias. Vou citar 
alguns aqui:

APROVEITANDO  
AS MUDANÇAS
Por Maria Fontaine
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superar meus instintos naturais de 
busca de conforto e acomodação 
que podem me privar de tantas 
coisas boas na vida.

• Quando acredito que as mudanças 
são necessárias em minha vida, 
posso aceitá-las com alegria em vez 
de me inquietar e me preocupar 
com elas.

• A mudança me ajudará a fortalecer 
minha perseverança e minha fé.

• Estou mais consciente do poder de 
Deus, porque sei que não poderia 
ser vitoriosa sozinha.

• À medida que receber com alegria as 
mudanças que preciso, os limites das 
minhas zonas de conforto se expan-
dirão. Serei capaz de fazer coisas que 
nunca pensei que conseguiria.

• Posso fazer progresso na minha 
vida todos os dias aprendendo ou 
fazendo algo novo, mesmo que não 
seja um grande feito.

• Quando agradeço a Deus 
pelas mudanças que trouxe à 

minha vida, estou mudando a 
maneira como as encaro e passo 
a encontrar nelas motivos de 
gratidão.
Criar e revisitar esta lista tem 

me trazido muitos benefícios. As 
bênçãos e os avanços resultantes de 
aceitar e abraçar de todo o coração as 
mudanças que Deus está pedindo de 
mim valem mais do que os sacrifícios 
que demandam.

Peço a Deus para que essa lista 
seja uma bênção para você também, 
para que também você abrace as 
mudanças que Deus quer trazem em 
sua vida e descubra a alegria que Ele 
lhe quer trazer.

Maria Fontaine e seu 
marido, Peter Amsterdam, 
são diretores da Família 
Internacional, uma 
comunidade cristã. Este 
artigo é uma adaptação. ■

Eu lhes darei um coração novo e uma nova mente. Tirarei deles o coração 
de pedra, desobediente, e lhes darei um coração humano, obediente. —
Ezequiel 11:19 NTLH

Se não mudarmos, não cresceremos. Se não crescermos, não estamos 
realmente vivendo. —Gail Sheehy (1936–2020)

Nada é permanente, salvo a mudança. —Heráclito (c. 535 – c. 475 a.C.)Pode ser difícil para um ovo se transformar em um pássaro, mas sem dúvida 
bem mais complicado seria permanecer um ovo e aprender a voar. Hoje 
somos como ovos. Não é possível permanecer indefinidamente na condição 
de ovo. Devemos romper a casca ou apodrecer. —C. S. Lewis (1898–1963)

• A mudança é essencial para 
o progresso, uma parte normal, 
saudável da minha vida e serviço 
para Deus.
• Não tenho que aceitar as coi-
sas que estão me atrapalhando. 
As mudanças necessárias em 
uma área da minha vida vão 
facilitar as que precisam 
acontecer em outras áreas.
• Jesus vai ficar feliz ao 
me ver fazer mudanças 
para melhor.
• Jesus derrama Sua 
graça e amor durante 
tempos difíceis de 

mudança. Essas mudanças 
me aproximam de Jesus 

porque estou contando com 
Sua ajuda para realizá-las.

• A mudança pode fortalecer seu 
espírito como o exercício fortalece 
seu corpo.
• Aceitar as mudanças que Deus 
mostrou que devo fazer me ajuda a 
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PROGRESSO—
Leitura que alimenta

UM PASSO DE CADA VEZ
Peça a Deus para ajudá-lo 
a definir metas e a traçar 
o melhor plano para 
alcançá-las.

O Senhor nos guia no caminho 
em que devemos andar e protege 
aqueles cuja vida é agradável a ele. — 
Salmo 37:23 NTLH

O coração do homem propõe o 
seu caminho, mas o Senhor lhe dirige 
os passos. —Provérbios 16:9

Muitos são os planos do coração 
do homem, mas é o propósito 
do Senhor que permanecerá. —
Provérbios 19:21

Seja consciencioso. Faça o 
que estiver ao seu alcance.

A pessoa esforçada consegue o que 
deseja. —Provérbios 13:4 NTLH

Quem planeja com cuidado 
tem fartura, mas o apressado acaba 
passando necessidade. —Provérbios 
21:5 NLT

O homem fiel será cumulado de 
bênção. —Provérbios 28:20

Prestem atenção na sua maneira 
de viver. … Os dias em que vivemos 
são maus; por isso aproveitem bem 

todas as oportunidades que vocês 
têm. —Efésios 5:15–16 NLT

Agradeça a Deus pela Sua 
ajuda, mesmo que esta não 
se faça imediatamente 
evidente

Entrai pelas portas dele com 
ações de graça, e em seus átrios com 
louvor; rendei-lhe graças, e louvai o 
seu nome.— Salmo 100:4

Graças a Deus que nos dá a vitória 
por nosso Senhor Jesus Cristo.—1 
Coríntios 15:57

Não andeis ansiosos por coisa 
alguma, mas em tudo, pela oração 
e pela súplica, com ações de graças, 
sejam as vossas petições conhecidas 
diante de Deus. —Filipenses 4:6

Confie em Deus com 
relação ao futuro.

Entrega o teu caminho ao 
Senhor; confia nele, e ele tudo fará. 
—Salmo 37:5

Confia no Senhor de todo o teu 
coração, e não te estribes no teu 
próprio entendimento; reconhece-o 
em todos os teus caminhos, e ele 

endireitará as tuas veredas. —
Provérbios 3:5–6

Não andeis ansiosos, dizendo: 
Que comeremos? Que beberemos? 
ou: Com que nos vestiremos? Não 
andeis ansiosos pelo dia de amanhã, 
pois o amanhã se preocupará consigo 
mesmo. Basta a cada dia o seu 
próprio mal.—Mateus 6:31,34

Estou convencido de que aquele 
que começou boa obra em vocês, vai 
completá-la. —Filipenses 1:6

Tenha paciência para 
alcançar o que deseja.

Não nos cansemos de fazer o bem, 
pois a seu tempo ceifaremos, se não 
houvermos desfalecido. —Gálatas 6:9

A perseverança deve terminar a 
sua obra, para que sejais maduros e 
completos, não tendo falta de coisa 
alguma.—Tiago 1:4

Vejam como o lavrador espera com 
paciência que a sua terra dê colheitas 
preciosa. Ele espera pacientemente 
pelas chuvas do outono e da primave-
ra. Vocês também precisam ter paci-
ência. Não desanimem, pois o Senhor 
virá logo.—Tiago 5:7–8 NTLH ■
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Como muitos, comecei 
o ano passado cheia de 
esperanças e um plano. 2020 
prometia e pensei que tinha algum 
controle sobre a direção que minha 
vida seguiria nos doze meses que 
tinha diante de mim. Meus planos 
incluíam uma longa viagem para 
ver parentes no início da primavera, 
pequenas melhorias na casa, fazer 
uma poupança, férias com a família, 
etc.

Mas então, o mundo mudou e a 
nova realidade roubou a cena!

Já pensei muito no tema 
de mudanças, no contexto de 
reconhecer a necessidade de mudar 
e me comprometer a fazer uma 
mudança, mas e as mudanças que 
nos são impostas? Uma guerra, um 
divórcio, um diagnóstico de uma 
doença em fase terminal, uma perda 
—mudanças importantes às quais 

CONTROLE?
Por Marie Alvero

até os mais resistentes são forçados 
a se adaptar. Como lidar com uma 
mudança que você não quer de 
jeito nenhum? O que você permite 
mudar e o que você luta para 
manter como está? E ao que você 
recorre enquanto as coisas estão fora 
de controle?

Você pode ter ouvido o ditado 
“Todas as coisas mudam, mas 
Jesus nunca.” Como esposa, mãe, 
irmã, filha, amiga, dona de casa, 
funcionária e uma pessoa saudável, 
financeiramente estável e livre, 
não gosto da ideia de que as coisas 
mudem sem meu consentimento. O 
que acha disso?

Se 2020 me mostrou algo, é quão 
minúscula é minha habilidade de 
controlar seja o que for; e o quanto 
minha felicidade tem sido realmente 
uma satisfação derivada de controlar 
“meu mundo”. Isso é difícil de lutar, 
pois as coisas que estou tentando 
controlar e proteger são boas, bonitas 
e devem ser protegidas, como minha 
família, nossa casa e entes queridos, 
etc. Mas, em última análise, controlo 

pouca coisa além de meu próprio 
coração, mente e ações.

Adoro ler as epístolas na Bíblia. 
Em uma exortação sobre questões 
de grande abrangência como a 
perseguição e outras dificuldades 
que ele e a igreja sofriam, Paulo sai 
com frases como esta: “Não andeis 
ansiosos por coisa alguma, mas em 
tudo, pela oração e pela súplica, 
com ações de graças, sejam as vossas 
petições conhecidas diante de Deus. 
E a paz de Deus, que excede todo o 
entendimento, guardará os vossos 
corações e as vossas mentes em Cristo 
Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo 
o que é verdadeiro, tudo o que é 
honesto, tudo o que é justo, tudo 
o que é puro, tudo o que é amável, 
tudo o que é de boa fama, se há 
alguma virtude, e se há algum louvor, 
nisso pensai”.1

Simples assim.

Marie Alvero foi missionária 
na África e no México. Vive 
atualmente com seu marido e 
filhos na Região Central do 
Texas, EUA. ■1. Filipenses 4:6–8
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COMO LIMPEI 
MINHA CAIXA 
DE ENTRADA 
SEM A LIMPAR

Por Jessie Richards 

Admito que não está em “0 itens” nem 
tenho essa pretensão, mas no mês passado o 
número de mensagens na minha caixa de entrada caiu 
de 100 a 150 (uma situação que já durava muito tempo) 
para apenas de 7 a 30–sem contar a avalanche de e-mails 
que recebo na minha primeira conexão do dia.

Desde que uso o correio eletrônico (sou gestora e boa 
parte do meu trabalho é realizado dessa forma), leio arti-
gos de especialistas de eficiência aconselhando a não viver 
na caixa de entrada. “Estabeleça horas do dia para veri-
ficar seu e-mail”, ou “Não pare o que está fazendo para 
atender a cada nova mensagem que chega”, por exemplo.

Sempre achei isso uma excelente ideia. Não tentar 
cuidar das coisas “pela ordem de chegada” liberaria mais 
tempo para atender às prioridades e realizar os projetos 
maiores e isso reduziria meu estresse… mas e minha caixa 
de entrada? Sem dúvida as mensagens se acumulariam 
e, o que é pior, eu seria o gargalo do trabalho de outras 
pessoas, que certamente ficariam chateadas comigo. Pensei 
em todo o tempo, trabalho e dinheiro desperdiçados, se 
eu não atendesse aos problemas imediatamente.

O fato é que grande parte do meu trabalho, inclusive 
algumas das minhas prioridades, converge para minha 
caixa de entrada. Sou obrigada a ler, analisar e responder 

muitas 
mensagens 
todos os dias, 
então manter a caixa 
aberta apenas duas horas por 
dia não funcionaria. E, às vezes, 
tenho de reagir rapidamente, dependendo 
do assunto. Experimentei com relativo êxito diferentes 
técnicas para administrar o tempo e para manter o foco, 
mas o problema de acúmulo de mensagens persistia. 
Recentemente, entretanto, fiz uma descoberta que me 
permitiu um avanço nesse aspecto.

Tive de me afastar por duas semanas do escritório, 
para trabalhar em um lugar mais sossegado. E foi quando 
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tive 
a ideia 

de não 
começar 

meus dias de 
trabalho abrindo 

minha caixa de 
entrada, mas atuando na 

primeira ou nas duas primeiras 
tarefas mais importantes da minha 

lista de afazeres. Caramba! Começar o dia fora 
da caixa de entrada?! Não a abrir antes das 11 ou do meio-
dia?! Sério?!

Foi o que fiz todos os dias daquelas duas semanas. 
Além disso, houve dois dias em que não consegui conexão 
com a Internet para receber mensagens eletrônicas. 
Confesso que isso me deixou um tanto nervosa, mas o 
mundo não parou por causa disso.

O que aconteceu à minha caixa de entrada? Em duas 
semanas, o volume de mensagens permaneceu o mesmo 
em relação ao período anterior. Apesar de eu haver quase 
“abandonado” minha caixa de entrada, as mensagens não 
se acumularam.

Então, dois dias antes do fim desse meu afastamento 
do escritório, tive uma revelação: Por que isso não 
funcionaria no meu dia-a-dia profissional? Resolvi 
experimentar.

Ao chegar ao escritório no primeiro dia após meu 
retorno, em vez de abrir minha caixa de mensagens, 
peguei minha lista de tarefas e comecei pelo primeiro 
item em ordem de importância: uma carta que eu vinha 
adiando fazia tempo. Depois de escrevê-la, cuidei dos 
dois itens seguintes. Por volta das 11 horas, abri pela 
primeira vez no dia minha caixa de entrada e procurei 
cuidar dos assuntos mais urgentes.

Depois de 10 dias com esse novo modus operandi, 
vi resultados mágicos. Ocorreram duas coisas notáveis: 
avancei consideravelmente na minha lista de afazeres, 
realizando inclusive muitas tarefas que estavam ali fazia 
muito tempo. E o número de itens na minha caixa de 
entrada caiu de 70, que já era bom, para 10 mensagens–
ainda melhor. Esvaziei minha caixa de entrada sem 
esvaziá-la.

Eu poderia dizer que aconteceu um milagre, mas 
não acho que foi bem isso. Penso que foi mais um caso 
de dar ouvidos a pessoas que entendem do que estão 
falando, tais como os especialistas em gestão do tempo. 
Comecei a fazer coisas como, havia tempo, sabia que 
deveria, mas que decidira que não “funcionaria no meu 
caso”, e me sinto bem, flexível e rejuvenescida. Estou 
me aproximando da marca de seis semanas que, segundo 
dizem, é o tempo necessário para solidificar um hábito e 
acho que, pela graça de Deus, esse vai ficar.

Agora, posso dizer com convicção que minha caixa 
de entrada trabalha para mim, e não eu para ela. Deixou 
de ser a minha lista de afazeres e passou a me ajudar a 
realizar as tarefas na minha lista de afazeres. — A ponto 
de eu ter tempo para escrever sobre esta experiência!

Jessie Richards foi diretora de produção da 
Activated  (versão em inglês da revista contato) 
de 2001 a 2012 e é autora de várias outras 
publicações da revista. Além disso, escreve e 
edita publicações para outros veículos e sites 
cristãos. ■
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O MUNDO DE  
UMA MÃE

Por Chandra Rees

Não sei em que planeta 
estava quando pensei que 
quando me tornasse mãe 
todas as habilidades que 
eu precisasse simplesmente 
“surgiriam”. Não demorei muito 
para perceber que junto com as 
inúmeras e incomparáveis alegrias 
que me proporciona, a maternidade 
requer muito trabalho árduo. Cada 
dia parece trazer novos desafios, 
mas sei com certeza que ser mãe me 
tornou melhor e mais feliz.

Meu marido e eu certamente não 
nos transformamos em bons pais no 
momento em que nosso primeiro 
filho entrou em nossas vidas! Eu diria 
que tínhamos potencial, mas percebi 
que cada dia é um aprendizado. 
Espero aprimorar minhas 
habilidades para criar meus filhos, 
adaptando-me às suas necessidades 
e às circunstâncias em que nos 
encontrarmos.

Quando me sinto cansada, 
questiono minhas habilidades 
maternais e me pergunto se o que faço 
está valendo a pena, lembro do dia 
em que Deus falou ao meu coração 
sobre estas experiências especiais. Era 
um daqueles dias em que parecia que, 
apesar dos meus melhores esforços, eu 
estava longe de dar conta de tudo que 
precisava ser feito. Estava desgastada 
e irritada, mas então Deus me disse, 
com grande simplicidade: Você vai 
olhar para trás um dia e perceber que 
estes foram seus melhores anos!

Tento resgatar essa mensagem 
sempre que questiono se realmente 
nasci para ser mãe. Fui abençoada 
com cinco crianças lindas e cada uma 
é para mim motivo de muita gratidão. 
É fácil ficar presa à rotina diária da 
vida–nas bagunças adicionais que 
precisam ser arrumadas, a crescente 
pilha de roupas para guardar, as 
relegadas ambições pessoais, mas 

percebi que ser mãe significa ajustar 
meus sonhos e aspirações, de forma 
a deixar de me orientar pelas minhas 
circunstâncias antes de meus filhos, 
para o contexto que tenho hoje.

Mudar minha perspectiva sobre 
o que posso alcançar e realizar para 
corresponder à minha realidade 
me permite lidar melhor com os 
desafios de ser mãe. Na verdade, 
estou animada com a riqueza na 
minha vida, desde que meus filhos 
se tornaram parte do meu mundo. 
Mutas coisas só passei a compreender 
quando cruzei essa linha da idade 
adulta ao me tornar mãe. O meu 
mundo agora é o dos pais e mães. 
Nunca mais serei a mesma e nem 
quero!

Chandra Rees é autora de 
publicações para crianças. 
Mora nos EUA. ■
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O  
TERNO 
TECELÃO
Em uma bela tarde que 
minha neta e eu curtíamos 
juntas, encontrei um lindo 
cardigã à venda em uma 
loja exclusiva. A peça era de 
um tom azulado perfeito que eu 
amo, feita de um tipo algodão que é 
prático para os verões do Texas.

Enquanto eu examinava o 
produto, percebi o motivo para 
o grande desconto oferecido: 
um defeito sob um dos braços. 
Entretanto, como vi que sabia fazer 
o ponto que usaram na confecção, 
levei-o para casa e com uma agulha 
de crochê pacientemente comecei 
a tecer. Gastei algumas horas para, 
suavemente, unir os fios. Não 
havia como fazer mais rápido sem 
comprometer o resultado. Até que 

Por Joyce Suttin  

o defeito ficou coberto e apertei os 
fios soltos para produzir a aparência 
originalmente desejada.

Gosto de usar esse suéter 
em ocasiões especiais. Tem um 
significado maior para mim, porque 
conheço a história. Vi o problema 
e fui capaz de consertá-lo. Puxando 
pacientemente e tecendo os fios, 
ficou quase perfeito.

Essa experiência me faz 
pensar em coisas que, às vezes, 
“apresentaram defeito”: um 
acidente, uma perda, uma 
dificuldade e alguma área na 
minha vida que simplesmente se 
desfez. Várias vezes me senti como 
algo descartado e inútil até que 
o Tecelão me viu, tomou-me em 
Seus braços e, com mãos gentis, me 

Tu criaste o íntimo do meu ser e me 

teceste no ventre de minha mãe. —

Salmo 139:13 NVI

Se você ainda não conheceu o amigo 

com cujo amor você pode contar em 

qualquer circunstância, que tem para 

lhe dar as chaves da felicidade e da 

vida eterna, pode encontrá-lo agora 

por meio desta oração:

Querido Jesus, obrigado por morrer 

por mim para que todos os meus erros 

e pecados possam ser perdoados. Abro 

a porta do meu coração e O convido a 

entrar. Conceda-me a dádiva da vida 

eterna, seja meu amigo mais próximo, 

querido e verdadeiro. Amém.

consertou. Com paciência, reuniu 
o que em mim havia se despegado. 
Reparou o dano. O ocorrido não 
foi apagado da memória e sempre 
ficou alguma marca do reparo feito, 
mas a utilidade foi resgatada. Deus 
gentilmente teceu para cobrir o que 
havia sido rasgado em minha vida e 
assim me curou.

Joyce Suttin é professora 
aposentada e escritora. 
Vive atualmente em San 
Antonio, no Texas. Acompanhe 
seu blog em https://
joy4dailydevotionals.
blogspot.com/. ■
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Todo mundo passa por 
aqueles momentos em que 
sente que chegou ao fundo 
do poço e que as coisas não 
poderiam piorar. Para mim, 
um desses momentos aconteceu 
quando tive de lidar com um estilo 
de vida totalmente desconhecido, em 
uma vila perto de Belgrado.

Criada na cidade, o pouco que sa-
bia sobre a vida rural havia aprendido 
em livros ou nas histórias que minha 
avó contava à noite. Jamais tivera 
nenhuma experiência no campo, até 
que Michael e eu encontramos uma 
casa a um preço bem acessível, na 
zona rural sérvia e decidimos deixar a 
cidade para criar nossos filhos em um 
ambiente natural.

Parecia tão romântico! Fizemos 
a mudança em um lindo dia de 
primavera, com amendoeiras 
florescendo e a relva ao redor da casa 
para a qual nos mudamos salpicada 
do colorido das flores silvestres. Tudo 
parecia brilhar e verter alegria de 

tal forma que não percebi que algo 
estava faltando.

Foi uma questão de tempo.
Nossos dois filhos ainda não 

tinham cinco anos quando o terceiro 
anunciou que estava a caminho. 
Todos os dias, meu marido saía de 
casa cedo de manhã para trabalhar e 
voltava à noite.

Na nossa linda casa de madeira, 
tínhamos água encanada e eletrici-
dade, mas faltavam muitas outras 
conveniências da vida moderna, tais 
como máquina de lavar ou aquece-
dores. Quando Michael estava em 
casa, as coisas pareciam bem, mas o 
resto do tempo, eu estava por minha 
conta. Como estava só começando a 
aprender o idioma local, não conse-
guia me comunicar muito bem com 
os poucos vizinhos que tínhamos e 
pareciam dominar a ciência de viver 
ali. O sentimento de isolamento só se 
agravava.

Setembro chegou e com ele nossa 
filha, Lara, um pacotinho gordinho 
que nos encheu de alegria e que por 
algum motivo não parecia precisar 

muito de dormir! Conforme o 
inverno se aproximava, as condições 
ficavam mais difíceis. Era preciso 
cortar mais lenha, lavar mais 
fraldas, os dias foram se encurtando 
e a sensação geral de desamparo 
crescendo. Não raramente, ao voltar 
para casa no fim do dia, Michael me 
encontrava em lágrimas, por eu não 
ter conseguido acender o fogão a 
lenha ou alguma outra catástrofe.

Alguns meses depois, nos muda-
mos para uma casa melhor, mas o 
tempo que passei naquela casa no 
campo se tornou um ponto de refe-
rência em minha vida e um tempo 
do qual me lembro com carinho. Sou 
grata pela força e sabedoria que ad-
quiri com aquela experiência e como, 
de certa forma, me preparou para o 
resto da minha vida. Se eu superei 
aquelas condições, sabia que era capaz 
de superar qualquer outra coisa!

Anna Perlini é cofundadora 
de Per un Mondo Migliore,1 
uma organização humanitária, 
ativa nos Balcãs desde 1995. ■

QUER UMA 
CASA NO 
CAMPO?

1. http://www.perunmondomigliore.org

Por Anna Perlini
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Ajuste de 
perspectiva

Durante um período em 
que eu estava mais ocupado 
do que o normal, fiz um ajuste 
de perspectiva que melhorou a minha 
visão das coisas.

Os vários e importantes projetos 
nos quais eu estava envolvido na 
época me rendiam uma montanha 
de trabalho e muito cansaço. Na 
verdade, estava praticamente exausto.

O versículo que me ocorreu e 
mudou minha atitude com relação às 
circunstâncias foi: “Rogo-vos, pois, 
irmãos, pela compaixão de Deus, que 
apresenteis os vossos corpos como 
um sacrifício vivo e santo, agradável a 
Deus, que é o vosso culto racional.”1 
Percebi, então, mais uma vez, que as 
muitas horas de trabalho, o cansaço 
e as decisões difíceis a serem tomadas 
faziam parte do meu “culto racional”.

Por Peter Amsterdam

corpos “como sacrifício vivo” diz 
para “nos transformarmos pela 
renovação do nosso entendimento”2 
e deve se aplicar também à maneira 
como vemos os sacrifícios que 
fazemos. Entender o contexto 
corretamente e com realismo, mas, 
ao mesmo tempo, manter uma 
atitude positiva e de louvor pode 
fazer uma grande diferença. Um 
olhar renovado e em harmonia com 
o do Senhor pode, literalmente, 
transformar sua vida.

Portanto, sempre que se achar 
tentado a sentir que a vida é difícil 
demais, procure ver os sacrifícios 
inevitáveis por esse novo prisma 
e, certamente, terá um olhar mais 
positivo.

Peter Amsterdam e sua 
esposa, Maria Fontaine, 
são os diretores da Família 
Internacional. Adaptação de 
artigo original. ■

A maioria das pessoas tem respon-
sabilidades que, às vezes, se tornam 
difíceis. São situações desafiadoras ou 
que exigem grandes doses de abnega-
ção de nossa parte. Todo mundo já se 
sentiu cansado a ponto de achar que 
não conseguiria continuar.

Alguns dos grandes homens e mu-
lheres de Deus, nossos antepassados 
na fé — gente como Abraão, Moisés, 
Pedro e Paulo, e outros cristão 
notórios como David Livingstone 
e Madre Teresa — fizeram grandes 
sacrifícios e suportaram enormes 
adversidades e sofrimento. Tinham 
problemas recorrentes de saúde, mui-
tos sofriam solidão, alguns tiveram de 
lutar contra depressão e, às vezes, tra-
balharam por muitos anos sem verem 
muitos resultados positivos. Avaliar 
nossas circunstâncias por esse prisma 
nos ajudará a fazer outra leitura das 
situações que enfrentamos.

O versículo que sucede ao que 
nos pede para apresentar nossos 

1. Romanos 12:1

2. Romanos 12:2

3. Ver Romanos 8:18.

A ansiedade, a doença, o sofrimento 
e o perigo […] podem nos fazer 
vacilar, perturbar nossos espíritos 
e deprimir nossas almas, mas que 
seja apenas por um momento. Tudo 
isso não é nada em comparação 
com a glória que em nós há de 
ser revelada.3 —David Livingstone 
(1813–1873)
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ÉPOCAS
Por Sally García

As mensagens da moda 
hoje em dia nos ensinam a 
viver o momento, a praticar 
mindfulness (atenção plena), a 
respirar fundo ... Mas, às vezes, 
nossos momentos são mais que 
momentos —tornam-se épocas. E 
isso requer respirar mais de uma 
vez. Uma das coisas maravilhosas 
de envelhecer é que já vivi por 
muitas épocas, assim como muitos 
de meus amigos. Essas épocas nos 
deram entendimentos e, à medida 
que colecionamos experiências de 
vida, elas se tornam joias a serem 
valorizada.

Nem sempre me senti assim. Até 
que um dia, os primeiros versículos 
de Eclesiastes 3 mudaram toda a 
minha maneira de pensar, como o 
proverbial “momento eureca”. Li 
que:

Tudo tem o seu tempo 
determinado, e há tempo para todo o 
propósito debaixo do céu.

Há tempo de nascer, e tempo de 
morrer; tempo de plantar, e tempo 
de arrancar o que se plantou;

Tempo de matar, e tempo de 
curar; tempo de derrubar, e tempo de 
edificar;

Tempo de chorar, e tempo de 
rir; tempo de prantear, e tempo de 
dançar;

1. Eclesiastes 3:1–8 

2. Isaías 57:15

3. Eclesiastes 3:11 NVI
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Tempo de espalhar pedras, e 
tempo de ajuntar pedras; tempo de 
abraçar, e tempo de afastar-se de 
abraçar;

Tempo de buscar, e tempo de 
perder; tempo de guardar, e tempo 
de lançar fora;

Tempo de rasgar, e tempo de 
coser; tempo de estar calado, e tempo 
de falar;

Tempo de amar, e tempo de odiar; 
tempo de guerra, e tempo de paz.1

Isso calou tão fundo que 
memorizei esta passagem (e não foi 
fácil) e, toda vez que a revisava, novas 
aplicações me ocorriam. Por exemplo, 
tempo para abraçar, e tempo de afastar-
se de abraçar pode ser quando alguém 
que amo está longe, ou a situação 
na qual estou escrevendo, em que 
demonstramos amor ao defender a 
quarentena pela saúde.

Após a crise do tsunami e do ter-
remoto de 2010, no Chile, nós nos 
tornamos amigos íntimos de muitas 
famílias que passaram três invernos 
difíceis, chuvosos, frios e lamacen-
tos em casas temporárias e frágeis. 
Pareceu uma eternidade. O objetivo 
comum imediato era poder mais uma 
vez viver em casas estáveis, quentes 
e secas. Durante esses três anos, 
vivemos intensamente um tempo de 
derrubar e tempo de edificar, tempo 
de buscar, e tempo de perder; tempo de 
guardar, e tempo de lançar fora. Então 
chegou o dia em que os últimos 

acampamentos temporários finalmen-
te fecharam e todas as famílias tinham 
sua própria casa ou apartamento. Era 
tempo de rir e tempo de dançar.

E a vida continuou. Dez anos se 
passaram desde a noite do terremoto e 
do tsunami. A lembrança, as experi-
ências, os tempos de chorar e prantear 
e os tempos de rir e dançar fazem parte 
daquela época. Cada família pode fa-
zer uma leitura daquelas experiências 
pela perspectiva de quem enfrentou e 
superou desafios monumentais.

Passei muitas épocas na minha 
vida como missionária, vivendo 
em comunidade; como professora; 
fazendo shows de palhaço em 
hospitais e como voluntária de auxílio 
humanitário. Também passei pelos 
meus tempos de prantear e meus 
tempos de rir. Em retrospectiva, vejo 
que cada estação conserva lembranças 
preciosas que eu não mudaria por 
nada neste mundo.

Outro dia pensei em mais épocas:
Tempo de ser criança e tempo de 

crescer, tempo de ser jovem e tempo 
de envelhecer;

Tempo de ser pai, mãe e tempo de 
ser avô, avó, tempo para ser rápido e 
tempo para ir devagar;

Tempo de cuidar e tempo de ser 
cuidado, tempo de saúde e tempo de 
doença;

Tempo de aprender e tempo de 
ensinar, tempo de sucesso e tempo de 
fracasso;

Tempo de cometer erros e tempo 
de acertar, tempo de perdoar e tempo 
de ser perdoado;

Tempo de riqueza e tempo de 
necessidade, tempo de excedente e 
tempo de austeridade.

Meu marido e eu estamos numa 
época tranquila. Embora oficialmen-
te sejamos “idosos”, desfrutamos de 
boa saúde física e mental. Ainda es-
tamos ativos, mas somos abençoados 
por podermos desacelerar um pouco 
e seguir nosso próprio ritmo. Acho 
que realmente desfrutamos mais da 
vida agora. Passo mais tempo lendo, 
estudando e escrevendo sobre coisas 
que me interessam profundamente. 
Temos uma rede de amigos que 
pensam da mesma forma e pessoas a 
quem ministramos espiritualmente. 
Somos ainda mais agradecidos por 
podermos compartilhar a mensagem 
de Deus com outras pessoas.

Acho que a maioria de nós imagi-
na o último estágio da vida com um 
pouco de apreensão. A incerteza paira 
sobre nossas cabeças. No entanto, 
agora aprendemos que Ele está co-
nosco a cada estação da vida. O Alto 
e Sublime, que habita na eternidade, 
cujo nome é Santo2 também habita 
conosco aqui e agora; e Ele tudo fez 
tudo apropriado a Seu tempo.3

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

Com amor, Jesus

O meu amor nunca o deixará; você nunca o perderá, e ele nunca 
diminuirá. Descanse no Meu amor, porque em Meus braços você 
encontrará consolo e alívio para o seu espírito. Permaneça no Meu 
amor, pois ele é constante e o sustentará. Há grande poder no Meu 
amor. Cobre multidões de pecados, muda corações, renova espírito, 
afasta os temores, devolve a esperança, ergue os que caíram, restaura 
a fé e leva a luz onde existir escuridão.

Sou o autor da esperança, a fonte de forças e a origem da fé. Não 
deixarei de fortalecer você pois nunca falho aos Meus. Mesmo que 
você não se sinta merecedor de tal amor por causa dos seus erros, 
saiba que são justamente eles que podem ter grande valor na forma 
de experiências e sabedorias adquiridas.

Quando você se deparar com decisões difíceis, serei seu guia; nos 
ambientes difíceis e inseguros, serei sua luz. Quando se vir domi-
nado pelas dificuldades, Eu o ajudarei a superá-las; cercado pela 
fúria das forças do Inimigo, serei sua fortaleza de proteção. Quando 
sentir o chão tremer debaixo dos seus pés, serei a sua confiança.


