
O ESPELHO 
HOBBIT
Uma questão  
de perspectiva

A recompensa  
da fé
Ver ou crer?

A vontade de viver
Ajuda em tempo  
de necessidade

Uma mente sadia
Livre-se das 
preocupações
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Na infância, eu detestava perder em qualquer 
tipo de jogo. Não foi fácil aceitar que nem 
sempre eu conseguia tirar o número mais alto ao 
jogar dados, converter em gol todos os pênaltis 
que batia, ou ganhar todas as partidas dos jogos 

de baralho. Hoje em dia, ainda prefiro ganhar a perder, mas não a todo custo 
e fico feliz quando, mesmo não sendo o vencedor, sei que dei o meu melhor. 
Quando meu caçula tinha uns quatro anos, queria competir em tudo 
comigo — desde quem subia a escada mais rápido a quem fazia o elogio 
mais bonito para a mamãe. Hoje, aos 12 anos, ele felizmente se mostra bem 
mais maduro nesse aspecto do que eu era aos 24.

A vida é muito mais do que meramente alcançar os objetivos que 
almejamos, mas, infelizmente, muitos entendem que a medida de uma 
pessoa equivale à soma de seus sucessos. Obviamente, todos queremos ter 
êxito e ninguém busca o fracasso. Isso se aplica à vida familiar, às carreiras 
profissionais e aos relacionamentos com aqueles a quem queremos bem. É 
natural querer felicidade e sucesso, mas o objetivo principal do cristão deve 
ser uma vida alinhada com a Palavra de Deus e Seus ensinamentos. Para 
Deus, isso define o sucesso.

Uma vez, perguntaram a Jesus qual seria o mais importante mandamento. 
Sua resposta revela como Ele define uma vida vitoriosa: “Amarás o 
Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o 
teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, 
semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo.’”1

Fácil de entender, mas não de praticar, concorda? A boa notícia é que 
podemos contar com a ajuda de Deus. Ele não está muito preocupado com 
o resultado do campeonato estadual, ou com quem vai ganhar a partida 
de canastra, mas podemos contar com Ele no que diz respeito ao que é 
verdadeiramente relevante. Deus quer que tenhamos êxito nas coisas que de 
fato importam: “Mas graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo.”2

Mário Sant’Ana
Editor

1. Mateus 22:37–39

2. 2 Coríntios 2:14
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“Eu simplesmente não 
consigo; é muito trabalho para 
mim!” — lamentou Robbie aos 
prantos e com desespero no olhar. Eu 
estava ajudando a educar o garoto em 
casa desde o primeiro ano do Ensino 
Fundamental, mas o conteúdo no 
início do segundo parecia para ele 
coisa demais

“Quantas aulas terei todos os 
dias? E toda semana? E todo mês?” 
Quanto mais eu lhe mostrava o 
planejamento para o ano letivo, mais 
copiosamente suas lágrimas jorravam.

Minha colega, Ângela, que dava 
aulas para as séries iniciais, interveio: 
“Sabia que consigo comer um bisão 
inteiro?” Os olhos de Robbie se 
arregalaram. “O quê? Um bisão 
inteiro? Como?” “Sim, consigo 
comer um bisão inteiro. Uma 
mordida de cada vez. Não tento 

“Você pode pegar uma fatia e 
colocá-la no prato, mas não o bisão 
inteir. Não morda mais do que 
consegue engolir. Vá devagar e logo 
o bisão inteiro será consumido.”

Suas refrescantes palavras de 
sabedoria também colocaram as 
coisas em perspectiva para mim. 
Quantas vezes tentei fazer demais 
e acabei sobrecarregada? Às vezes, 
meu dia começa com uma nuvem 
avassaladora e sinto que não 
consigo nem começar a resolver 
tudo na minha lista de tarefas. 
Então, tento me lembrar: “Uma 
mordida de cada vez. É assim que 
se come um bisão.”

Ester Mizrany é professora e 
missionária em tempo integral 
da Helping Hand na África do 
Sul. ■

enfiar o bicho todo na boca de uma 
vez e um bisão não cabe no meu 
prato! Mas posso dar uma mordida, 
depois outra, mais uma e continuar 
até acabar o bisão.”

A partir dessa ilustração, Robbie 
e eu traçamos metas para as aulas. 
Se ele atingisse sua meta para a 
semana ou o mês, receberia uma 
pequena recompensa. Funcionou 
muito bem e ele terminou o ano 
letivo com sucesso.

Algumas semanas atrás, meu 
marido estava falando sobre todas 
as coisas que ele tinha de fazer. Os 
prazos estavam chegando, as coisas 
se acumulando e as demandas 
superando sua capacidade de 
produzir. Eu estava buscando 
alternativas para ajudá-lo, quando 
Ângela entrou e disse ao meu 
marido para tirar o bisão do prato. 

COMO 
COMER 
UM 
BISÃO
Por Ester Mizrany
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1. Filipenses 4:8

2. Romanos 12:15. Veja também 1 

Coríntios 12:25–26.

Ao longo da história, 
as pessoas destacam grandes 
avanços, vitórias e acontecimentos 
importantes com celebrações. Isso 
se aplica a aniversários, bodas, 
formaturas, promoções e Páscoa e 
Natal.

Para os cristãos, conhecer 
Deus traz uma alegria profunda 
e duradoura. Temos motivos 
constantes e eternos para celebrar e é 
o que faremos, eternamente, no céu.

Além da maravilhosa dádiva 
da salvação, a vida oferece muitos 
outros motivos para comemorar. 
Devemos celebrar inclusive as 

pequenas coisas — é divertido e 
eleva o moral, entre muitos outros 
benefícios, dos quais, vou destacar 
cinco:

1. A celebração reconhece e 
dá testemunho da bondade de 
Deus.

Faz bem ao espírito pensar nas 
coisas boas, como a Bíblia ensina: 
“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

Vivemos em ritmo acelerado 
com tantos desafios e afazeres que é 
fácil ignorar ou esquecer das coisas 

MOTIVO PARA 
COMEMORAR

Por Peter Amsterdam

boas, maravilhosas e notáveis que 
estão acontecendo e que podem 
ser celebradas. É fácil se deixar 
envolver com o cotidiano a ponto 
de não percebermos a bondade de 
Deus.

Alguém me disse uma vez: 
“Cada vez que risco algo da minha 
lista de afazeres, outras três tomam 
seu lugar!” Não é verdade? Em 
resposta, somos tentados a correr 
cada vez mais rápido e fazer cada 
vez mais. Mas essa não é a solução. 
Como diz o ditado: “A vida é uma 
maratona, não uma corrida cem 
metros rasos”.

Celebrar boas notícias, 
realizações, vitórias e avanços 
aumenta a fé, além de ser um 
testemunho das coisas maravilhosas 
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3. A celebração proporciona 
uma pausa natural entre 
os projetos em nossas vidas 
ocupadas.

Celebrar é uma oportunidade 
para refletir no progresso feito. Se 
não parar para apreciar e comemorar 
o fim de um projeto ou uma vitória 
específica, corre o risco de essas con-
quistas rapidamente serem soterradas 
sob sua nova lista de tarefas.

Quando se dedicar muito 
para realizar algo, deve parar para 
desfrutar pelo menos a sensação 
de ter terminado uma tarefa. Você 
conseguiu. Parabéns! Alcançou a 
meta e comemorar aumenta suas 
chances de perceber que tudo o que 
você investiu em tempo, energia, 
trabalho árduo, dinheiro, etc., valeu a 
pena. Seu investimento teve retorno

4. Registre seus sucessos e 
vitórias.

Depois de horas escalando uma 
montanha, cansado e com dores, 
pode ser animador olhar para 
baixo e ver quanto já avançou. Isso 
se aplica também aos objetivos 
de vida. Medir ou monitorar seu 
progresso proporciona uma sensação 
de satisfação e realização, além 
de aumentar a confiança de que 
alcançará a próxima meta e, por fim, 
o objetivo maior.

É muito fácil lembrar o que você 
fez na semana passada ou no mês 
passado, mas o tempo tende a apagar 
da memória todos os obstáculos 
que teve que superar rumo ao 
seu objetivo. E cada uma dessas 
superações merece ser celebrada e 
lembrada. Alguns registram em um 
diário essas conquistas parciais.

Comece a anotar essas realizações 
e, em alguns meses ou no fim de um 
ano, provavelmente ficará surpreso 
com quanto realmente fez. Como 
contar bênçãos, lembrar as vitórias 
ou os passos de progresso servirá para 
impulsionar sua fé.

É bom se deleitar com uma 
vitória, mesmo que seja pequena. 
Reconhecer que algo que você 
ou outra pessoa tenha feito deu 
certo aumenta a autoconfiança, a 
autoestima e o ânimo para o desafio 
seguinte. Essa tática é especialmente 
importante quando se trata de 
realizações e progresso das crianças.

5. A celebração funciona 
como uma “cenoura” que você 
ganhará ao fim de um projeto 
ou ao atingir uma meta.

A ideia da recompensa pode 
ser muito eficaz. Saber que vai 
comemorar e a expectativa da alegria 
da conquista podem lhe dar o vigor 
que precisa para ultrapassar a linha 

que Deus está fazendo por você e 
pelos outros. A maioria das pessoas 
fica feliz por ver outros irem bem e 
a Bíblia nos diz para nos alegrarmos 
com as alegrias e a boa sorte dos 
outros. “Alegrai-vos com os que se 
alegram.”2

2. A celebração reconhece 
as realizações e conquistas 
que você ou outras pessoas 
alcançaram.

Ao atingir um objetivo, é 
importante ter alguém com quem 
compartilhar o acontecimento. Isso 
inclui coisas tão simples quanto 
contar a um amigo por telefone ou 
mensagem de texto, ou postar boas 
notícias nas redes sociais.

Às vezes, ouço falar de amigos 
ou conhecidos que estão fazendo 
progressos importantes e superando 
etapas em suas vidas. Sei que são 
conquistas resultantes de muito 
trabalho e espero que parem para 
respirar fundo e apreciar seu 
sucesso.

Todos precisam de 
reconhecimento e apreço por seus 
esforços. Vale a pena parar o ritmo 
frenético para celebrar uma vitória 
sua ou de alguém a quem você queira 
bem. Vale a pena reservar um pouco 
de tempo para reconhecer e valorizar 
as realizações.
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de chegada. Algumas pessoas definem 
recompensas ou vantagens para si 
mesmas com antecedência, coisas de 
que gostam particularmente e pelas 
quais podem esperar como forma de 
celebrar o trabalho árduo ou o fim de 
uma etapa de um projeto.

Deus criou os seres humanos 
com a capacidade de celebrar. 
Instruiu-nos a louvá-lO, a glorificá-
lO pelas coisas maravilhosas que 
Ele fez, a engrandecê-lO “com 
ações de graça.”3 Comemorar é um 
mandamento!

O próprio Deus celebra. Lemos 
que, ao criar o mundo, “viu Deus 
tudo o que tinha feito, e que era 
muito bom. … E abençoou Deus 
o sétimo dia, e o santificou, porque 
nele descansou de toda a obra 
de criação que fizera.”4 Se até o 
Criador pode reservar um tempo 
para avaliar Sua obra e descansar de 

Seu trabalho, certamente também 
podemos.

Você pode perguntar: “E quando 
as coisas não estiverem indo bem?” 
Quando não vir nada monumental 
para comemorar, cave um pouco mais 
fundo para encontrar aquela “joia co-
memorativa” escondida, mesmo que 
seja algo que aconteça rotineiramente 
que você nunca teve tempo para 
comemorar de forma especial.

Recentemente, uma história de 
Mike Robbins me chamou a atenção:

Faz alguns anos, a caminho do 
aeroporto em Houston após palestrar 
em um evento na Chevron, tive 
uma conversa interessante com o 
taxista sobre a vida, a família e o 
estado de nossa cultura na América. 
O motorista etíope me disse que 
morava nos Estados Unidos havia 
uns vinte anos.

“Qual é a sua opinião sobre a 
cultura americana?” — perguntei.

Depois de uma pausa, o homem 
perguntou: “Posso ser sincero com 
você?”

“Claro!” — respondi.

“Acho que a maioria das pessoas 
aqui se comporta como crianças 
mimadas”.

“Por que diz isso?” — indaguei 
um pouco surpreso.

“Sou da Etiópia! Todo dia aqui é 
um bom dia! Não entendo por que as 
pessoas simplesmente não andam por 
aqui com as mãos para cima dizendo 
‘OBRIGADO! OBRIGADO! 
OBRIGADO!”5

O taxista está certo. 
Especialmente nós que conhecemos 
Deus devemos andar com as mãos 
para cima, dizendo-Lhe “obrigado” 
continuamente, porque somos muito 
abençoados.

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

3. Salmos 69:30

4. Gênesis 1:31; 2:3

5. Mike Robbins é palestrante 

motivacional e coach.
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O  
ESPELHO  
HOBBIT
Finalmente consegui mudar algo que por 
muito tempo me desanimava. Faz alguns anos, 
instalamos atrás da porta do quarto um espelho de baixa 
qualidade que era quase como um espelho de casa de 
diversões. Quanto mais a pessoa na frente do espelho se 
afastava dele, mais baixa e larga ela parecia. Alguns de 
meus amigos o chamam de “o espelho Hobbit”, porque o 
reflexo de alguém do ponto mais distante do quarto deixa 
a pessoa muito parecida a um hobbit.

O tal espelho ficou lá tantos anos que havia me 
acostumado. Eu me olhava quando experimentava alguma 
peça de roupa e pensava: Eu não estou tão feia quanto meu 
reflexo sugere. Depois de um tempo, porém, ver minha 
imagem assim distorcida começou a me afetar e passei a 
me achar horrível.

A fatídica gota d’água pingou hoje de manhã, quando 
experimentei um lindo vestido e o espelho hobbit 
me disse que parecia terrível. Sem aceitar a avaliação 
e munida de chave-de-fenda, substituí o espelho 
distorcedor por outro, que ficava em outra parte da casa.

O substituto não faz milagres, mas revela a verdade. 
Não me deixa alta e magra, mas me dá uma opinião 
sincera e verdadeira sobre mim mesma. Além de ser mais 
saudável para mim, passei a ter uma avaliação adequada 
de minha aparência, poupando-me do esforço de decidir 
quão verdadeiro era o reflexo diante de mim.

Toda essa situação me levou a avaliar quantos “espelhos 
hobbits” tenho na vida. Quantas coisas me dão opiniões 
incorretas que uso para me orientar? Existem pessoas que 

Por Joyce Suttin

se recusam a me ver como realmente sou e me dizem 
que sou algo que não sou? Existem objetos ou fotos que 
não refletem exatamente quem sou? Estou realmente 
retratando a pessoa que Deus me criou para ser? Vejo as 
coisas tais como são ou permito que sejam distorcidas? 
Deixo-me influenciar por imagens deformadas da 
realidade?

A única maneira de ver as coisas como realmente são 
é pela imagem precisa e sincera, a qual posso obter pela 
busca atenta da verdade na Palavra de Deus. Diante dela, 
posso discernir o que precisa ser mudado, sem o risco de 
pequenas falhas serem exageradas ou de uma distorção da 
realidade.

Joyce Suttin é professora e escritora. Mora em 
San Antonio, no Texas. ■

7



FÉ

Por Misty Kay 

“Ó, meu Senhor, o que devemos fazer?” 
perguntou o servo de Eliseu.

Em guerra com o contra Israel, o rei de Aram (atual 
Síria) enviou um exército inteiro à cidade de Dotã para 
capturar o profeta Eliseu. Quando o servo deste saiu de 
casa pela manhã, viu que a cidade estava cercada por 
soldados armados em suas montarias.

“Não tenha medo”, disse o profeta. “Aqueles que 
estão conosco são mais do que aqueles que estão com 
eles.” E orou: “Ó Senhor, abra seus olhos para que ele 
veja.”

Então Deus abriu os olhos do servo para que visse 
as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de 
Eliseu. (Esses eventos estão registrados na Bíblia, 2 Reis 6: 
8–17. Leia a íntegra do relato para descobrir o resultado 
surpreendente!)

Nessa história, o servo de 
Eliseu teve medo dos soldados 

de Aram porque não podia 
ver o exército de seres celestes 

que ali estavam. Por que sempre 
precisamos ver para crer? Temos a 
promessa da Bíblia que nos diz: “Aos 

Seus anjos dará ordem a teu respeito, 
para te guardarem em todos os teus 

caminhos”1 Não é suficiente acreditar 
porque está escrito na Palavra de Deus?

Ver é a recompensa de acreditar, não 
o contrário.

Por que tem de ser assim? Por que às vezes Deus 
esconde coisas de nós? Por que precisamos aceitar tudo 
pela fé? A resposta está nesta palavra: “fé”. Não seria fé 
se pudéssemos ver. Jesus disse a Tomé: “Porque me viste, 
creste. Bem-aventurados os que não viram, e creram.”2

Esse princípio de fé é algo que tem grande importância 

1. Salmos 91:11

2. João 20:29

3. Ver Hebreus 11: 6

4. Ver 1 Timóteo 6:12; 2 Timóteo 4: 7–8.

5. Hebreus 12: 1
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para Deus. É também algo pelo qual Ele nos dá crédito,3 
um sinal de nosso amor e confiança nEle, de que 
acreditamos em Seu poder espiritual e nos princípios que 
Ele estabelece para nós em Sua Palavra.

Caminhamos pelas estradas quentes, duras e 
empoeiradas da vida, cansados   e cheios de cicatrizes, 
mas chegamos ao céu triunfantes. Os anjos tocam suas 
trombetas para anunciar nossa vitória. Resistimos e não 
afundamos quando as tempestades da vida balançaram 
nossos navios. Satanás nos atacou por todos os lados. 
Tentou tudo contra nós, mas sobrevivemos. Nós 
nos seguramos e fizemos o melhor ao nosso alcance. 
Acreditamos! Vencemos a guerra da fé e receberemos uma 
coroa de justiça.4

A história de Eliseu e seu servo me lembra que, 
faz vários anos, quando eu estava muito doente, me 
recuperando de uma crise de câncer, Jesus me disse que 
havia me dado um “anjo de consolo” para estar comigo 
durante aqueles momentos difíceis. Isso me deu uma 
abençoada sensação de paz, como uma aura suave e 
acolhedora que me envolveu. Apesar da dor, senti meu 
coração repleto de admiração e gratidão por aquele toque 
especial do céu.

A Bíblia nos diz que estamos “rodeados por uma 
grande nuvem de testemunhas”.5 Naquele dia glorioso, 
quando chegar ao céu, vou querer encontrar o anjo que 
me trouxe conforto e lhe agradecer face a face.

Misty Kay é autora e sobrevivente do câncer e 
da fibromialgia. Junto com seu marido e quatro 
filhos, passou muitos anos ativamente envolvida 
em trabalho voluntário em toda a Ásia. ■

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. — Filipenses 4: 6–7

Nossas vidas estão cheias de suposições. Suponha 
que isso aconteça ou suponha que aquilo aconteça; 
o que poderíamos fazer; como poderíamos suportar? 
Mas, se vivermos na elevada torre onde Deus habita, 
essas suposições deixarão de existir. Não teremos o 
mal, porque nenhuma ameaça do mal pode penetrar 
a torre de Deus. — Hannah Whitall Smith (1832–1911)

PAZ PERFEITA

Quem verdadeiramente confia em Deus tem paz em 
meio à tempestade e fica tranquilo no olho do furacão. 
Certa vez, foi promovido um concurso de pinturas que 
ilustrassem a paz. A maioria dos quadros expressava 
cenários bucólicos e a tranquilidade da vida campestre. 
Essa é uma forma de paz. A obra que ganhou o prêmio, 
contudo, retratava um tipo muito mais raro: uma furiosa 
corredeira de um rio aumentado por uma tempestade 
medonha formava uma cachoeira poderosa cujas águas 
ameaçavam um arbusto precariamente agarrado ao 
barranco. Em um dos seus galhos, havia um ninho onde 
um passarinho cantava tranquilo, apesar da ira do rio. A 
fé é posta à prova em meio ao tumulto.
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ESCALADA 
DO MONTE 
DINARA
Foi um verão longo e 
agitado, com muitos projetos 
e atividades voltados para manter 
nosso centro de voluntariado na 
Croácia. Paolo, meu marido, e 
eu estávamos ansiosos por férias 
relaxantes na costa croata. Como 
ainda estava quente, decidimos 
combinar algum tempo na praia com 
algumas caminhadas.

Queríamos subir o Monte Dinara, 
onde fica o ponto mais elevado da 
Croácia, então começamos a reunir 
mapas, informações, dicas dos 
moradores, tudo que nos ajudasse a 
nos preparar para o dia da escalada. 
Entretanto, no dia anterior à nossa 
grande caminhada, Paolo sentiu um 
puxão estranho nas costas quando se 

abaixou para pegar uma garrafa. Não 
deu muita bola, mas horas depois, 
mal conseguia se mover devido às 
dores que sentia. Ficou claro que, em 
vez de escalar o Dinara, deveríamos 
atender àquela situação de saúde.

A certa altura, meu marido 
olhou para mim e disse: “Estamos 
escalando um tipo diferente de 
Dinara. É uma subida difícil, mas 
vamos chegar ao topo. Devemos 
continuar nos lembrando de 
que, se continuarmos avançando, 
alcançaremos o cume.”

Essa analogia manteve nosso 
ânimo nos dias seguintes em meio 
a viagens de ambulância, injeções 
de anti-inflamatórios e tudo mais. 
Foram momentos desafiadores e 
cheios de surpresas, mas, como 
sempre, a presença de Deus foi uma 

Por Irena Žabičková

constante em nossas vidas e Sua 
orientação impecável.

Talvez você pense: Isso não parece 
férias muito agradáveis! Mas foi o 
que devia ser. Queríamos escalar 
uma montanha e foi o que fizemos! 
Era uma aventura diferente da que 
imaginávamos, mas, com a ajuda de 
Deus, chegamos ao topo.

Todo mundo enfrenta 
montanhas em suas vidas uma vez 
ou outra. Podem ser problemas de 
saúde, possivelmente muito mais 
sérios ou prolongados do que já 
experimentamos. Talvez sejam seus 
relacionamentos, sua situação de 
trabalho ou problemas financeiros. 
Talvez você se sinta sozinho e 
deprimido. Independentemente 
do tipo de montanha, ao iniciar a 
escalada lembre-se que talvez não 
saiba a que altura está o cume ou 
quanto tempo levará para chegar até 
ele. Mas se você colocar sua mão na 
mão de Deus e deixar que Ele seja o 
seu guia na montanha, Ele o levará 
até lá.

Irena Žabičková é voluntária 
em tempo integral para a 
associação Per un mondo 
migliore1 na Croácia e na 
Itália. ■1. http://www.perunmondomigliore.org
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SUPERANDO  
HOJE
Quando eu era jovem, usei muito transporte público. Na 
Polônia, os ônibus costumavam ficar tão lotados que era possível viajar sem se 
segurar ou mesmo se apoiar nas próprias pernas, pois a multidão servia de apoio. 
Como morávamos no final da linha e o ônibus se esvaziava gradualmente conforme 
os passageiros desembarcavam, chegava um momento da viagem em que era preciso 
sentar ou se segurar para não cair.

Isso me lembra do mundo em que vivemos. Houve uma época, na verdade não 
faz muito tempo, em que as expectativas e normas da sociedade em grande parte do 
mundo ocidental se fundamentavam na moral e nos valores cristãos. Mesmo aqueles 
que seguiram outras religiões ou que não tinham nenhuma fé ainda estavam, em sua 
maioria, comprometidos com “valores predominantemente cristãos”. Mas muitos 
desses mesmos países são agora verdadeiramente pós-cristianismo.

Infelizmente, algumas pessoas consideram a fé antiquada, opressiva e irrelevante 
para as questões que o mundo moderno enfrenta, o que pode ser desanimador. Às 
vezes, sinto que Davi está sendo derrotado por Golias e que o máximo que posso 
fazer para mudar as coisas na sociedade é perseverar, permanecer fiel à minha própria 
fé e orar para que Deus faça o resto.

Não vivemos em uma situação em que a multidão no ônibus possa nos proteger 
e, por isso, a sensação pode ser a de estar sozinho na viagem. Fazer a diferença para 
o bem pode requerer perseverar, resistir e lutar, e isso pode ser difícil. Podemos 
enfrentar oposição, e não escolhemos o resultado. Esta é nossa hora de ficarmos 
firmes e provar o valor da Palavra e das verdades de Deus. Se formos fiéis, já somos 
vitoriosos, porque Aquele que está em nós é maior do que qualquer obstáculo!1

Marie Alvero foi missionária na África e no México. Atualmente, ela 
vive uma vida feliz e ocupada com o marido e os filhos no centro do 
Texas, EUA. ■

Por Marie Alvero 

1. Ver 1 João 4:4

Se você ainda não 
conhece Quem que tem 
o poder não apenas 
de ajudá-lo a fazer as 
mudanças que deseja, 
mas também curar, 
proteger e conceder 
a vida eterna, pode 
encontrá-lo agora 
mesmo. Simplesmente 
faça esta pequena oração 
para convidar Jesus a 
entrar em sua vida:

Querido Jesus, obrigado 
por vir à terra e morrer por 
mim para que eu possa 
ser perdoado de meus 
pecados, experimentar 
Seu amor e cuidado aqui e 
agora, e ter a promessa da 
vida eterna no céu. Abro 
meu coração e o convido 
a entrar. Por favor, 
encha-me com o Seu 
Espírito Santo e me ajude 
a conhecê-lO melhor 
através da leitura da Sua 
Palavra na Bíblia. Amém.
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A VONTADE 
DE VIVER
No ano passado, durante um de nossos projetos 
de ajuda em uma comunidade pobre, conhecemos 
Benson, um jovem repórter freelance. Ele se ofereceu para 
tirar algumas fotos profissionais para o nosso site. Em 
outra ocasião, Benson nos pediu oração a respeito das 
adversidades que havia experimentado durante a maior 
parte de sua vida e que ainda o afetavam de forma 
negativa. Deixe-me contar sua história.

Benson é o filho primogênito de um jovem casal 
que vivia em uma pequena vila às margens do Lago 
Vitória, no Quênia. Infelizmente, a vida simples 
e feliz da família logo sofreu uma reviravolta 
quando sua mãe morreu de malária. Seu pai se casou 
novamente com uma mulher que já tinha duas filhas. 
Como é comum em algumas comunidades rurais 
da África, arranjou uma segunda esposa. Embora 
tivesse apenas seis anos, ser o filho primogênito de 
seu pai, tornou Benson objeto do ódio e desprezo 
de suas madrastas ciumentas que o chamavam 
de rato.

Uma colheita ruim levou sua família para a 
capital, e eles se mudaram para um barraco 
na favela de Kibera. O pai de Benson 
estava ausente quase todo o tempo, em 
busca desesperada de trabalho. Na 
casa, Benson era o último a receber 
comida e cuidados. As mulheres 
frequentemente batiam nele e o 
impediam de ir à escola e de fazer 
as tarefas escolares.

Aos dez anos, Benson fugiu 
de casa e se juntou a uma gangue 
de crianças de rua, cujos líderes o 

Por Iris Richard
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forçavam a mendigar. Por muitos anos, o garoto viveu 
sujeito à fome, maus-tratos e rejeição. Cheirava cola para 
escapar do desespero e depois de três anos de privação 
e vício, quase perdeu as esperanças. No entanto, uma 
pequena centelha de fé e o sentimento de que Deus ainda 

tinha um plano para sua vida permaneciam vivos, 
bem no fundo.

Felizmente, quando o pai conseguiu 
um emprego estável, buscou o filho e 

o trouxe para casa. O garoto estava 
magro, doente, mas tinha muita 
vontade de viver e logo se recuperou. 
Na escola, uma professora 
atenciosa o acolheu e lhe deu aulas 
complementares, o que o ajudou a 
preencher lacunas do seu processo 
de aprendizado. Na verdade, seu 
excelente desempenho chamou a 
atenção de alguém que o apoiou 
economicamente para que cursasse 
o Ensino Médio. Parecia que a 
vida de Benson finalmente estava 
melhorando.

No entanto, a essa altura, as 
outras esposas de seu pai tinham 

11 filhos mais novos e as atitudes 
delas em relação a ele não haviam 

melhorado. A vida Benson em casa era 
praticamente insuportável, tanto que, aos 
15 anos, o rapaz fugiu novamente.

Deus não permitirá 
que nenhum problema 

venha sobre nós, a menos que 
tenha um plano específico pelo 

qual grandes bênçãos possam surgir da 
dificuldade. — Peter Marshall (1902–1949)

Aconchegue-se nos braços de Deus. Quando 
você estiver sofrendo, quando se sentir 

sozinho ou deixado de lado, deixe-O 
acolhê-lo, confortá-lo, reassegurá-lo 

de Seu amor e onipotência. — 
Kay Arthur (n. 1933)

Juntou-se a um grupo de dança e com isso conseguia 
pagar sua alimentação e o aluguel de um pequeno 
quarto, enquanto ele terminava o ensino médio. O amor 
pelo futebol e a vontade de praticar o esporte abriram 
caminho para a seleção nacional de futebol, quando 
outro contratempo entrou em sua vida: quebrou a perna 
e a fratura múltipla desintegrou seu sonho de um futuro 
promissor.

Zangado com Deus e frustrado com a vida, juntou-
se a um grupo de jovens desempregados e desiludidos 
envolvidos em pequenos furtos. Durante meses de 
insegurança, pensamentos de suicídio frequentemente 
cruzavam sua mente, mas um pequeno vislumbre de 
esperança ainda permanecia em seu coração.

Depois de guiar alguns fotógrafos estrangeiros em um 
passeio pelas favelas da cidade, recebeu como presente 
uma câmera barata. Foi quando começou seu amor pela 
fotografia e Benson passou a retratar vários aspectos da 
vida dura do lugar onde morava. Ainda preso no círculo 
vicioso de preocupação, ansiedade e autocensura, ele 
estava desesperado por uma saída.

Deus novamente lhe jogou um salva-vidas quando seu 
talento chamou a atenção de uma instituição filantrópica 
que concordou em patrocinar sua formação acadêmica em 
uma faculdade. Benson se graduou em cinema / fotografia 
e jornalismo. Teve a chance de viajar para aprofundar seus 
estudos e se tornou jornalista freelance. Em sua carreira, já 
produziu vários documentários que foram veiculados por 
diversos canais de TV renomados, os quais usa como uma 
plataforma de conscientização, retratando a situação das 
pessoas marginalizadas, e isso se tornou o seu propósito 
de vida.

Mesmo sem termos passado por experiências duras 
como as de Benson, vivenciamos o amor, cuidado e a 
proteção de Deus. Essa ajuda veio quando estranhos de 
bom coração nos estenderam uma mão amiga ou por 
meio de outra manifestação de Seu desvelo. Mesmo 
que os tempos difíceis turvem nossa visão e fé, Deus 
nunca nos abandona e jamais nos deixará sozinhos nas 
dificuldades da vida.

Iris Richard é conselheira no Quênia, onde 
atua ativamente na comunidade e no trabalho 
voluntário desde 1995. ■
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Tenho a tendência a me 
preocupar e estou quase sempre 
preocupada com uma ou outra coisa.

Como sou multitarefa, consigo 
fazer quase tudo e me preocupar ao 
mesmo tempo. Hoje de manhã, por 
exemplo, tentava passar um tempo 
de quietude, ler algumas páginas de 
material devocional e refletir sobre 
o que lia (digo “tentava”, porque, ao 
mesmo tempo, pensava no trabalho da 
semana à minha frente, em problemas 
de saúde que tenho tido e em uma 
viagem que farei em breve). Então 
uma frase me chamou a atenção: “Na 
Bíblia, a admoestação para ‘não temer’ 
é usada mais de 100 vezes.” Acho que 
Deus conhecia nossa inclinação a ceder 
a preocupações e temores.

Na infância, temos medo do escuro, 
do bicho-papão debaixo da cama e do 
dentista.

Quando descobrimos que o 
bicho-papão não existe e que o 
dentista sabe o que está fazendo, 
passamos a temer os valentões 
na escola, a evitar situações 
constrangedoras na frente dos amigos 
e a ficarmos apreensivos com a 
possibilidade de tirar uma nota baixa 
no teste de Matemática da terça-feira.

Então vem o medo das espinhas, 
dos aparelhos ortodônticos e de não 
sermos populares o suficiente. É 
uma questão de tempo para nossas 
apreensões se voltarem ao primeiro 
emprego, ao futuro e à vida adulta.

Tememos fracassar 
academicamente e nos 
relacionamentos; decepcionar a 
família e os amigos; o fracasso 
econômico, não encontrar a felicidade 
e bem-estar de nossos filhos. Por fim, 
tememos a doença e a morte.

Superamos os temores, mas nunca 
deixamos de temer.

E os tempos de hoje parecem nos 
dar motivos de sobra para temer. 
Quem lê ou assiste às notícias sabe 
do que estou falando: guerras, 
crimes, terrorismo, novas cepas de 
doenças mortais, desastres naturais 
ou provocados pelo homem e, claro, 
as crises econômicas mundiais e seus 
desdobramentos.

Na Bíblia, Deus tem uma resposta 
para cada um desses temores:

“Problemas no trabalho? Colegas 
de trabalho desagradáveis   que 
ameaçam causar problemas para você? 
Não se preocupe! Alinhe sua vontade 
à Minha e cuidarei do problema! ”1

“Preocupado com a guerra e 
o terrorismo? Não tema! Confie 
sua vida e sua família a Mim e Eu 
cuidarei de você. ”2

UMA MENTE SADIA
Por Marie Story 
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“Com medo de desastres naturais? 
Preocupado com terremotos, 
tsunamis ou furacões? Fique em paz! 
Eu cuido de você. Essa é a melhor 
apólice de seguro que você poderia 
pedir! ”3

“Está sofrendo fisicamente — 
talvez até lutando contra uma doença 
com risco de morte? Não tenha 
medo. Estarei com você em tudo 
isso, para consolá-lo e segurar sua 
mão. ”4

“Você foi acusado injustamente 
e, portanto, se preocupa em salvar 
sua reputação e seu futuro? Não se 
preocupe. Sei a verdade e vou me 
certificar de que ela seja revelada no 
final. ”5

“A situação pode parecer assusta-
dora! Talvez você more em uma área 
perigosa e isso o preocupe às vezes. 
Não tenha medo. Se eu cuido dos 
pássaros e das flores, o que o faz pen-
sar que não vou cuidar de você? ”6

“Vejo que você está preocupado 
com o sustento de sua família. A 
situação financeira não está fácil e 
as contas estão se acumulando. Não 
tenha medo. O mundo e tudo o 
que há nele são Meus e é um prazer 
atender às suas necessidades. Basta 
pedir. ”7

Ao pensar mais sobre isso, percebi 
que Deus tem um plano de con-

1. Ver Deuteronômio 31: 6

2. Ver Isaías 54:14

3. Ver Salmo 46: 2.

4. Ver Salmo 23: 4

5. Ver Isaías 51: 7

6. Ver Lucas 12: 7

7. Ver Lucas 12:32.

8. Ver 1 Pedro 5: 7

9. 2 Timóteo 1:7–RC

Deus não nos afasta de todo mal; Ele 
usa o mal para nos aproximar dEle. 
— Dillon Burroughs (n. 1976)

Podemos estar cansados, abatidos 
e angustiados, mas depois de 
passar um tempo a sós com Deus, 
descobrimos que Ele injeta em nosso 
corpo energia, poder e força. — 
Charles Stanley (n. 1932)

tingência para todas as calamidades 
possíveis. Para cada preocupação, Ele 
tem uma solução pronta para uso. 
Além do mais, gosta de cuidar de 
nós! Ele não nos considera um abor-
recimento quando vamos a Ele com 
nossos medos e preocupações. Em 
vez disso, como o Pai amoroso que é, 
Ele nos toma nos braços e gentilmen-
te nos diz: “Eu entendo. Por que você 
não deixa esse medo comigo e Me 
deixa cuidar disso para você?”8

“Deus não nos deu o espírito de 
temor, mas de fortaleza, e de amor, e 
de moderação.”9

Marie Story mora em San 
Antonio, EUA, onde trabalha 
como ilustradora freelance e 
é conselheira voluntária em 
um abrigo para moradores de 
rua. ■

O remédio para o desânimo 
é a Palavra de Deus. Quando 
você alimenta seu coração e sua 
mente com a verdade, recupera 
a perspectiva certa e renova suas 
forças. — Warren Wiersbe (1929–2019)

Não temerei, pois você está sempre 
comigo e nunca me deixará 
enfrentar meus perigos sozinho. — 
Thomas Merton (1915–1968)
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RUMO À 
VITÓRIA

Com amor, Jesus

A escalada escarpada não dissuade o alpinista determinado; ele gosta do desafio. Nada 
pode impedi-lo de prosseguir até seu objetivo. Nenhuma adversidade o fará retroceder. 
Quando olha para os penhascos íngremes, não se concentra no perigo, mas onde apoiará 
os pés e nos caminhos estreitos que o levarão ao pico. A hostilidade do ambiente não 
o impede nem o preço que o seu corpo tem de pagar o desanima. Avança movido pelo 
desejo do triunfo.

Existem muitos obstáculos a superar na vida, mas cada um que você conquistar é mais 
um que deixa para trás. Quando as coisas ficarem difíceis, apoie-se em Mim. Deixe-Me 
mostrar o caminho e guiá-lo pelos penhascos perigosos. Conheço todos os pontos de 
perigo e como passar por eles. Juntos superaremos cada obstáculo, juntos chegaremos ao 
cume e juntos fincaremos no solo a bandeira da vitória!


