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Con tato  pe ss oal
O rei e o filósofo

Cineas foi um político da Grécia Antiga e 
amigo do rei Pirro de Epiro, considerado um 
dos maiores generais da Antiguidade. Depois de 
décadas protegendo seu território, era inevitável 
que o rei voltasse sua atenção para as novas 

potências a Oeste da Grécia: Roma e Cartago.
Conta-se que Cineas tentou dissuadir Pirro de navegar para a Itália e que 

se contentasse com o que já possuía. “Se os deuses nos permitir vencê-los” — 
questionou Cineas — “que proveito nos trará tal vitória?”

“Depois de conquistarmos os romanos, nenhuma cidade em toda a Itália 
será capaz de nos resistir.”

“E assim que tivermos a Itália, o que vem a seguir?”
“A Sicília é uma ilha rica e deve ser fácil de tomar”, disse Pirro.
“Isso acabará com a guerra?”
“Claro que não. Cartago estaria então ao alcance”, disse Pirro. “Depois de 

tomarmos Roma e Cartago, quem no mundo se atreveria a se opor a nós?”
“E então o que devemos fazer?”
“Então, meu caro Cineas, vamos relaxar, comer, beber e ter uma conversa 

agradável.”
Cineas então concluiu o raciocínio que vinha construindo com uma 

indagação: “O que nos impede de fazer isso agora, sem causar mais 
sofrimento aos outros ou a nós mesmos?”

Pirro e Cineas acabaram navegando para a Itália, infelizmente para eles, 
pois jamais alcançaram aquela paz final a que o rei se referiu. Daí que vem 
a expressão “vitória de Pirro”, uma conquista que vem com um custo tão 
devastador para o vencedor que equivale a uma derrota e acarreta danos 
duradouros ao progresso.

É fácil perder a chance de apreciar e desfrutar de nossas bênçãos atuais 
e, em vez disso, ficarmos tão ocupados perseguindo objetivos terrenos que 
perdemos de vista o reino de Deus1 e as coisas que realmente trarão paz e 
contentamento. Que a história do rei Pirro sirva de lição de vida para todos 
nós sobre como investir no que realmente importa.

Mário Sant’Ana
Editor

1. Ver Romanos 14:17
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Eu tinha um solo e cinco 
ou seis peças de conjunto/
quarteto para ensaiar, 
um exame de música chegando e 
um discurso (em parte no dialeto 
Xhosa local) para preparar. Para 
complicar, eu não tinha recebido o 
texto do discurso dos organizadores 
nem a música para a qual eu deveria 
escrever uma harmonia!

Não gosto de ficar estressada e 
normalmente não fico, mas dessa 
vez fiquei. Organizar e reorganizar 
em minha mente tudo que tinha 
de fazer me causou mais estresse e 
preocupação. Parecia que peças de 
um quebra-cabeça alarmantemente 
intrincado flutuavam na minha 
cabeça e cada vez que eu colocava 
uma no seu lugar, outra saía.

Qualquer coisa que eu fazia me 
lembrava de todas as outras coisas que 
eu não estava conseguindo fazer. Ao 
jogar futebol, eu caminhava de um 

perfeita, mas a multidão foi gentil 
e estávamos felizes. O discurso só 
chegou às minhas mãos meia-hora 
antes da apresentação, mas deu tudo 
certo. Posso ter pronunciado mal 
algumas palavras, mas não muitas, e ri 
dos meus erros junto com o público. 
No final, minha mãe e minha irmã 
trabalharam juntas na harmonia 
musical e tudo saiu maravilhoso.

Jesus pode tirar qualquer estresse, 
se lembrarmos de procurá-lO e nos 
apegarmos a Ele em nossa hora de 
necessidade. Ele está mais do que 
disposto a afastar todos os nossos 
pensamentos estressantes e substituí-
los por Sua paz de espírito. Só temos 
que pedir.

Amy Joy Mizrany nasceu e mora 
na África do Sul. É missionária 
em tempo integral na Help 
Hand e membro da TFI. Nas 
horas vagas, ela toca violino. ■

lado para o outro na minha linha de 
gol, repassando as longas listas de tarefas 
que eu tinha de realizar. Não conseguia 
aproveitar o tempo com minha família 
nem estudar, porque eu estava tão 
concentrada em todas essas coisas.

Chegou ao ponto em que senti 
vontade de dizer a todos que estavam 
contando comigo que eu simples-
mente não podia fazer tudo. Não seria 
mentira. Eu não podia fazer tudo. Mas 
onde estava Jesus em todo esse estresse? 
Onde eu O incluí? Quando O procu-
rei e Lhe pedi paz e força? Não o fizera.

Com um coração arrependido, 
pedi a Jesus que aplacasse minhas 
preocupações e me trouxesse 
tranquilidade. Pedi paz de espírito e 
clareza quanto ao caminho a seguir. 
Fui atendida.

Quando chegou o dia, tudo se 
encaixou. Meu solo correu bem, assim 
como as outras peças em que toquei. 
Certamente não foi uma interpretação 

COMO SUBSTITUÍ 
Por Amy Joy Mizrany

O estresse 
PELA PAZ
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1. 1 Pedro 1:3–5

2. 1 Pedro 1:8

3. Romanos 5:3

4. 2 Coríntios 8:2

5. 2 Corinthians 6:10 NVI

6. João 15:10–11

7. Salmos 33:21

8. 1 Tessalonicenses 5:18

9. Jerry Bridges, The Practice of 

Godliness (Colorado Springs: 

Navpress, 2012), 129–30

A felicidade cristã está 
intimamente relacionada 
à fé, esperança e gratidão. É preciso 
pensar na vida no longo prazo, tendo 
como fundamento a fé em Deus, 
a confiança no que Ele nos diz por 
meio das Escrituras e o entendimento 
de que nossa vida terrena é somente o 
começo de nossa eterna relação com 
Ele.

Nossa alegria é baseada em nossa 
fé no que a Bíblia nos ensina: que 
Deus é nosso Criador; que embora 
a humanidade esteja afastada dEle 
devido aos nossos pecados, Ele abriu 
um caminho para nos reconciliarmos 
com Ele por meio da morte de Jesus 
e do perdão dos nossos pecados. Por 
essa reconciliação, passamos a ter um 
relacionamento eterno com Ele no 

Mais 
como  
esus: 

Alegria

Por Peter Amsterdam

qual Seu Espírito habita em nós.
Nossa fé e profunda confiança 

em Suas promessas de salvação, 
reconciliação e, em última análise, 
na eternidade, nos ajudam a alcançar 
paz de espírito. Nossas crenças criam 
esperança de que coisas boas virão e 
isso torna a vida mais feliz.

Bendito seja o Deus e Pai de nosso 
Senhor Jesus Cristo, que, segundo a 
Sua grande misericórdia, nos gerou 
de novo para uma viva esperança, 
pela ressurreição de Jesus Cristo 
dentre os mortos, para uma herança 
incorruptível, incontaminável e 
imarcescível, guardada nos céus para 
vós, que pelo poder de Deus sois 
guardados, mediante a fé, para a 
salvação preparada para se revelar no 
último tempo.1
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A alegria é um fruto do Espírito 
Santo e, para torná-la parte de nossas 
vidas, devemos içar as velas para que 
o sopro do Espírito nos mova na 
direção da alegria.

Ler, absorver e praticar os 
ensinamentos das Escrituras ajuda 
nesse sentido. Falando aos Seus 
discípulos pouco antes de Sua 
crucificação, Jesus disse:

Se guardardes os Meus 
mandamentos, permanecereis no 
Meu amor, assim como eu tenho 
guardado os mandamentos de Meu 
Pai, e permaneço no Seu amor. 
Tenho-vos dito isto para que a 
Minha alegria esteja em vós, e a vossa 
alegria seja completa6.

Quando lemos a Bíblia, o Espírito 
de Deus fala ao nosso coração pelas 
Escrituras para nos consolar e guiar, 
dando-nos fé e esperança, que são 
degraus para a alegria. Fazemos o que 
podemos permanecendo na Palavra 
de Deus, e o Espírito se move dentro 
de nós para nos dar alegria.

Cultivamos alegria colocando 
nossa confiança em Deus. Ser 
confiável é parte de quem Deus 
é; faz parte do Seu caráter. Nas 
Escrituras, somos exortados a 
colocar nossa confiança nEle. Ter fé 
nEle significa confiar nEle, sabendo 
que Ele nos ama e quer o que é 
melhor para nós.

Nele se alegra o nosso coração, 
pois confiamos no Seu Santo Nome7.

Em tudo dai graças, pois esta é 
a vontade de Deus em Cristo Jesus 
para convosco8.

Independentemente de nossas 
circunstâncias serem agradáveis ou 
desagradáveis, devemos ser gratos. 
Isso não significa que devemos ser 
gratos pelas dificuldades, mas por 
todas as circunstâncias, boas ou más. 
Sua Palavra nos ensina a agradecer 
ao Senhor por Ele estar trabalhando 
em nossa situação presente para o 
nosso bem, sabendo que Ele não 
nos dará fardos mais pesados do que 
o que podemos levar e Sua graça 
é suficiente para nos capacitar a 
suportá-los. Ao agradecer e louvar a 
Deus, experimentamos a alegria que 
é nossa herança em Cristo9.

Portanto, a alegria cristã está 
conectada e é resultado de nosso 
sistema de crenças. Acreditamos 
que Deus é nosso Criador e Pai. 
Cremos na Sua Palavra, que nos 
fala sobre Ele, e a usamos para nos 
guiar em nossas decisões. Temos 
um relacionamento contínuo 
de reciprocidade com Ele, que 
continuará por toda a eternidade. 
O autor Michael Zigarelli escreveu 
sobre o que significa ter essa alegria:

Do ponto de vista bíblico, 
podemos definir alegria como “ter 

A gratidão e a alegria andam 
de mãos dadas. Quando estamos 
gratos pelo que Deus fez por nós, 
temos alegria. Quando estamos 
gratos pelo que Deus fez por nós, 
nos concentramos em Sua bondade, 
amor, carinho e nos alegramos com 
suas bençãos. Ser agradecido pelo Seu 
amor, pelas Suas bençãos, pela Sua 
presença e por Suas promessas nos 
ajuda a viver com alegria e com uma 
atitude positiva em relação a vida.

Embora não O tendes visto, O 
amais; e embora não O vedes agora, 
credes nele e exultais com gozo 
inefável e cheio de glória2.

Esse tipo de alegria diz respeito a 
quem é Deus e às bençãos que temos 
nEle; não às nossas circunstâncias. 
Por isso, ela pode florescer mesmo 
em tempos de dor e sofrimento.

Não somente isto, mas também 
nos gloriamos nas tribulações3.

Em muita prova de tribulação 
houve abundância do seu gozo, e a 
sua profunda pobreza transbordou 
em riquezas da sua generosidade4.

[Muitas vezes ficamos] 
entristecidos, mas sempre alegres5.

Não é fácil se alegrar na hora 
da tristeza. Na verdade, sequer é 
natural ficar alegre e se regozijar 
constantemente. Apesar de 
querermos ter um espírito alegre, não 
é uma questão de força de vontade. 
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um espírito de alegria em todas 
as circunstâncias”. É mais do que 
contentamento interior, mais do que 
alegria, mais do que satisfação geral 
com a vida10.

Zigarelli descobriu que 
aqueles que relataram que eram 
“frequentemente” ou “sempre” 
alegres também exibiam mais das 

outras características cristãs do que 
aqueles que eram “raramente” ou 
“apenas às vezes” alegres. Explicou 
que as “virtudes mais relacionadas à 
alegria são a bondade e a paciência”11.

Embora as coisas de natureza 
espiritual sejam muito difíceis de 
quantificar ou medir, e uma pesquisa, 
é claro, depende da interpretação, 
descobri que o estudo feito por 
Zigarelli se mostrou útil ao apontar 
como a prática de virtudes específicas 
parece ajudar alguém a crescer na 
semelhança de Cristo. Ele descobriu 
que embora muitos cristãos fossem 
fortes em sua gratidão e mantivessem 

Deus no centro de suas vidas, 
relataram alegria abaixo da média 
em suas vidas. Essa pesquisa indicou 
que essas pessoas têm dificuldade 
para exercitar a gentileza e paciência. 
Ressaltou que, quando uma pessoa 
piedosa não vivencia uma alegria 
consistente, tem a tendência de ser 
rude com os outros, pouco tolerante 
às dificuldades da vida e menos 
generosa.

Crescer em alegria exige pensar 
e meditar regularmente sobre a 
bondade e o amor de Deus por nós. 
A alegria resulta da qualidade da 
nossa leitura da Palavra de Deus, de 
quanto cremos nela e de quão bem 
a praticamos. Nossa alegria depende 
de quanto o Espírito Santo habita 
em nós. Somos alegres porque Cristo 
morreu por nós. A alegria cristã vem 
de uma vida consciente do amor 
e do cuidado de Deus por nós, da 
capacidade de enfrentar os altos e 
baixos da vida com profunda fé de 
que Ele está sempre pronto para nos 
confortar e cuida de nós. Teremos 
alegria na medida em que nos 
regozijarmos por estarmos sempre 
sob Seu amoroso cuidado.

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

10. Michael A. Zigarelli, Cultivating 

Christian Character (Colorado 

Springs: Purposeful Design 

Publications: 2005), 49

11. Zigarelli, Cultivating Christian 

Character, 50
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FELICIDADE  
JÁ

Sentei-me em silêncio, 
ouvindo os pássaros, bebericando 
numa xícara de chá, sentindo os 
raios de sol no rosto e em perfeita 
paz. Não fiquei pensando no passado 
nem listas mentais de coisas que 
preciso fazer. Não havia remorso 
nem preocupação. Eu sequer 
estava tentando desligar minha 
mente. Simplesmente mergulhei no 
momento e gostei da sensação da 
presença de Deus. Isso me fez pensar 
sobre quanto tempo gasto no passado 
e no futuro, e quão raramente engajo 
totalmente no momento presente.

Esse comportamento tem 
enchido minha vida de remorsos, 
preocupações e me impedido de 
apreciar o que está acontecendo 
ao meu redor. Concentrar-me no 
presente, contudo, me permite notar 
o maravilhoso aroma do meu chá 
de hortelã e a grama úmida sob a 
cadeira. Ouço o canto de louvor dos 
pássaros depois da chuva. Sinto-me 
calma, em paz e apaixonada pela vida.

Por Joyce Suttin

Pois satisfez à alma sedenta, e 
encheu de bens a alma faminta. 
—Salmo 107:9

Este é o dia que o Senhor fez; 
regozijemo-nos e alegremo-nos 
nEle.  
—Salmo 118:24

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

E tudo o que fizerdes por 
palavras ou por obras, fazei-o em 
nome do Senhor Jesus, dando 
por Ele graças a Deus Pai.  
— Colossenses 3:17

Muitas vezes, passo meu tempo 
de relaxamento dividindo minha 
energia, jogando paciência no meu 
telefone enquanto assisto a um filme 
ou ouço um podcast, ou o rádio 
enquanto dirijo. Tenho muitos 
pequenos interesses que consomem 
meu tempo e me cegam para a beleza 
à minha volta. Também sinto falta da 
calma que advém de permitir que as 
coisas se desenrolem em minha vida 
e de aceitá-las.

Ocorreu-me que gastei muito 
do meu tempo de oração como se 
estivesse fazendo compras: tenho 
necessidades, faço uma lista, recito-a 
diante de Deus, encho minha cesta 
e corro de volta para casa. Decidi 
hoje fazer um esforço consciente para 
passar tempo ininterrupto com Ele e 
encontrar alegria em Sua presença.

Joyce Suttin é professora e 
escritora aposentada e mora 
em San Antonio, EUA. ■
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POSITIVAMENTE
Por Curtis Peter van Gorder 

Recentemente, encontrei um livro 
fascinante em um sebo. A premissa de A Vida 
Secreta da Água, de Masaru Emoto é que a água seja 
capaz de refletir as energias positivas ou negativas com as 
quais entra em contato. O autor expôs a água destilada 
a várias influências na fala, na música, nas fotografias e 
na escrita. Então, congelou as amostras e fotografou os 
cristais. As imagens sugerem que as influências positivas 
como orações, música edificante e discurso positivo 
deram origem a lindos cristais depois que o líquido 

congelou, enquanto as influências negativas impediram 
que os cristais se formassem ou deram origem a padrões 
esteticamente pobres.

Improvável? Talvez. Mas suas ideias podem pelo 
menos nos fazer questionar como as energias que geramos 
influenciam os outros.

É comum me perguntarem qual é meu país favorito, 
dentre os 14 países em que vivi ao longo de 45 anos. A 
verdade é que geralmente é aquele onde estou vivendo no 
momento. Cada lugar tem suas próprias bênçãos, desafios 
e descobri que era necessário valorizar as coisas boas que 
cada um tinha a oferecer para aproveitar mais plenamente 
a experiência que a vida estava me proporcionando 
naquele momento.

1. Salmos 22:1

2. Salmos 22:24,26–27

3. http://elixirmime.com
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Uma habilidade de sobrevivência que adquiri enquanto 
morava no Oriente Médio foi ser grato por tudo o que 
acontece comigo. É comum as pessoas daquela região 
agradecerem consistentemente a Deus pelo que está 
acontecendo com elas naquele momento – seja uma 
bênção óbvia ou disfarçada, conforme ilustra este conto:

O famoso contador de histórias Juha relata como um 
dia, apesar das dificuldades resultantes da morte de seu 
burro, de uma estiagem prolongada e do aumento dos 
preços no mercado, ele decidiu agradecer a Deus. O teste 
veio logo. Enquanto ele estava capinando em sua horta 
e um espinho perfurou-lhe o sapato e o pé. Depois de 
saltar no outro pé enquanto gritava de dor, lembrou-se: 
Obrigado, Deus, que o espinho estragou meu sapato velho e 
não os novos.

Pouco depois de o homem voltar a capinar, uma 
tempestade de areia surgiu e o derrubou. Quando o 
vento diminuiu, o homem pensou: Obrigado, Deus, por as 
tempestades de areia serem tão raras!

Antes de retomar a capina, pôs de lado a bolsa de 
dinheiro, que continha as moedas que vinha guardando 
para comprar um novo burro. Um ladrão que passava 
roubou a bolsa e, apesar de uma perseguição fervorosa, 
Juha não conseguiu pegá-lo. Ofegando pesadamente, 
ele se perguntou, Pelo que posso ser grato agora? E, sem 
resposta, voltou a capinar.

Logo um marinheiro se aproximou e disse: “Fui seu 
aluno até integrar a tripulação de um navio. Quando 
estávamos em grande perigo com grandes ondas 
ameaçando afundar nossa embarcação, lembrei que você 
nos ensinou a agradecer em qualquer situação. Sim, e 
estou realmente grato por minha vida ter sido poupada. 
Agora quero dar a você um presente como um pequeno 
símbolo de minha gratidão. ”

Abrindo o presente, Juha descobriu que ele continha o 
número exato de moedas que haviam sido roubadas. Perco 
dinheiro e o ganho de volta no mesmo dia! Que maravilha! 
Deus é bom!

Tive a oportunidade de aplicar esse princípio em minha 
própria vida quando fiquei internado por dez dias com 
uma doença gravíssima. Foi um momento muito positivo 
e especial com muitos momentos de reflexão. Foi como se 
os braços de Deus tivessem me erguido e me levado a um 
jardim tranquilo para meditar sobre minha vida.

Normalmente, sou muito ligado ao trabalho. 
Desacelerar e me concentrar em sobreviver foi uma 
experiência nova para mim e certamente me deu uma 
nova perspectiva sobre a bênção da saúde. Tomei a decisão 
de que, quando melhorasse, tentaria dar ao meu corpo 
alguma cooperação, levando um estilo de vida mais 
saudável. Cambalear entre a vida e a morte me fez perceber 
o que realmente importa é amar Deus e os outros. Não é 
nenhuma novidade, mas há uma grande diferença entre 
saber algo e tornar isso uma grande parte da sua vida.

Tentei passar essa atitude de gratidão para meus filhos 
e netos por meio de um jogo que fazemos no jantar, o 
qual chamo “Rosas e Espinhos”. Cada pessoa relata algo 
de bom que aconteceu com ela naquele dia–uma rosa; 
e uma experiência difícil, desagradável ou desafiadora–
um espinho. Descobri que esse jogo gerou muito mais 
conversa na mesa do que simplesmente perguntar: “Como 
foi seu dia?” e obter uma resposta de uma palavra “ok” ou 
“ótimo”.

Ser grato não significa que simplesmente ignoramos 
nossos problemas. O rei Davi invocou a Deus: “Deus 
meu, Deus meu, por que me desamparaste? Por que 
estás tão longe de me salvar, tão longe das palavras do 
meu gemido?”1 Mas então o monarca termina o mesmo 
salmo com uma nota positiva: “Pois não desprezou 
nem abominou a aflição do aflito; não escondeu dele o 
seu rosto, mas quando ele clamou, o ouviu. Os pobres 
comerão e se fartarão; louvarão o Senhor os que o 
buscam. Viva para sempre o vosso coração!”2

Curtis Peter van Gorder é roteirista e mímico3 
na Alemanha. ■
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OBRIGADO  
POR TUDO

Paulo diz em Romanos 8:28: 
“Sabemos que todas as coisas concor-
rem para o bem daqueles que amam 
a Deus, daqueles que são chamados 
segundo o seu propósito.” Em Provér-
bios, lemos que “Os passos do homem 
são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, 
pode o homem entender o seu próprio 
caminho?”1 No entanto, quando a vida 
fica complicada e confusa, pergunto-
-me como seria se determinadas coisas 
tivessem acontecido de outra forma.

Foi em um momento desses que 
assisti a um dos meus filmes favo-
ritos: “Destino em Dose Dupla”. A 
história começa no dia em que Larry 
Burrows completa 35 anos de idade. 
Parecia que todos, exceto seu melhor 
amigo, esqueceram do seu aniver-
sário. Como se não bastasse, Larry 
é demitido. Desconsolado, põe-se 
a pensar na derrota que seu time 
sofrera, fazia 20 anos, na final de um 

campeonato de baseball. Larry errou a 
última e decisiva tacada do jogo.

Quando seu carro pifa a cami-
nho de casa, o protagonista vai para 
um bar próximo enquanto aguarda 
o caminhão de reboque. Mike, o 
barman, é simpático e sabe tudo sobre 
Larry, inclusive da dor pela derrota 
daquele jogo fatídico. Então, prepara 
para o aniversariante entristecido um 
drink que chama “Leite Derramado”. 
Ao bebê-lo, Larry passa para outra 
dimensão, na qual a vida se desen-
rolou como se seu time tivesse sido 
campeão. Tudo é diferente nesse outro 
contexto. Quando descobre que ele e 
Ellen (sua esposa) haviam se casado 
com outras pessoas nesse mundo al-
ternativo, Larry fica louco e, ao tentar 
“consertar” as coisas, coloca em risco 
seu trabalho e a própria vida.

Felizmente, quando tudo parecia 
perdido, o protagonista reaparece no 
bar do Mike, sua vida volta ao normal 
e ele tem um novo apreço por suas 

Por Steve Hearts

bênçãos. Ao chegar em casa, é recebido 
por uma festa surpresa organizada por 
Ellen. Seu chefe aparece inesperada-
mente e lhe oferece um cargo melhor. 
Mais importante ainda, Larry está livre 
da dor de ter perdido aquele jogo e 
determinado a viver plenamente, sem 
pensar em como as poderiam ter sido.

Esse filme é um bom lembrete de 
que a vida não é um mar de rosas para 
ninguém. Todos temos problemas e 
já fizemos coisas que gostaríamos de 
refazer ou desfazer. Todos experimen-
tamos dores, decepções e até mesmo 
fracassos. Mas não devemos permitir 
que isso nos impeça de contar nossas 
bênçãos, apreciar o que temos e viver 
bem hoje. Como Mike diz a Larry: 
“Esta é a sua vida, Larry. Aprenda a 
aproveitar o que você tem.”

Steve Hearts é cego de nascença. 
Ele é escritor, músico e membro 
da Família Internacional na 
América do Norte. ■1. Provérbios 20:24

10



MOMENTOS

Mantenho algum tipo de diário desde a 
pré-adolescência. No início deste ano, decidi que 
escreveria pelo menos uma ou duas linhas todos os dias, 
mesmo se nada notável acontecesse. Estou feliz em dizer 
que estou indo muito bem na minha resolução.

Algo interessante sobre esse tipo de diário é 
que, ler suas páginas me ajuda a reviver não apenas 
acontecimentos “importantes”, mas também coisas que 
me pareceram “cotidianas” quando aconteceram, mas que 
depois se mostraram bem relevantes.

Sem mais delongas, aqui estão alguns dos registros do 
meu diário deste ano – com destaque às coisas do dia a 
dia.

MOMENTO #1
Um dos dois banheiros da casa está com problemas há 

vários dias e esta noite o encanador finalmente apareceu. 
Mas ele fez algo errado porque agora meu chuveiro não 
tem água quente! Ele vai voltar amanhã para consertar. É 
irritante, mas também me ajuda a ver como minha vida 
normalmente corre bem. Sinto-me grata pelas coisas cujo 
valor geralmente não reconheço: a descarga em vasos 
sanitários e água quente encanada.

MOMENTO #2
O médico recomendou que eu fizesse uma 

mamografia fora de hora por causa de cistos (não 
dolorosos). Só para garantir. Então fiz. Não esperava ficar 

Por Jessie Richards 

tão preocupada até receber o resultado negativo. Agora eu 
me sinto aliviada.

MOMENTO #3
Passei o dia com um amigo que não via havia alguns 

anos. É maravilhoso como, tendo ficado separados por 
tanto tempo, estávamos na mesma página novamente em 
alguns minutos.

MOMENTO #4
Dei uma bela corrida na praia. Clima perfeito. É 

hora de pensar, de ser grata, de ter comunhão com meu 
coração e com Deus. A certa altura, ouvia o hino “Quão 
grande és Tu” enquanto corria por entre um bando de 
gaivotas que, literalmente, preenchia o espaço acima de 
mim e à minha volta! Impressionante!

MOMENTO #5
Descobri que minha tia tem câncer de cólon. Ela é 

enfermeira, não fuma, vegetariana e tem apenas 50 anos. 
Isso realmente pode acontecer com qualquer pessoa, 
a qualquer hora. Isso me faz perceber como a vida e a 
família são dádivas preciosas.

Jessie Richards trabalhou na produção da Contato 
de 2001 a 2012 e escreveu vários artigos para a 
Contato. Atualmente, também escreve e edita 
textos para outras publicações e sites cristãos. ■

A vida não é uma questão de  
marcos, mas de momentos.  
—Rose Kennedy (1890–1995)
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AQUIETE-SE
Eu precisava entrar em contato com 
urgência com uma mulher cujo endereço 
eu não tinha, e cada parte do meu ser parecia latejar 
de ansiedade. Sentia como se fosse explodir em pedaços 
se não falasse com ela. Enquanto orava sobre o que fazer, 
uma paráfrase das Escrituras veio a mim. Apenas aquiete-
se. Fique quieta e saiba que eu sou Deus.

Quando me sentei, acalmei meu espírito e pedi a Deus 
que fizesse algo para evitar um desastre, Ele falou ao meu 
coração. Basta escrever um bilhete e levá-lo ao apartamento 
onde ela morava. Talvez ela tenha algum motivo para voltar 
lá ou alguém que saiba para onde ela se mudou encontre seu 
bilhete e a avise para entrar em contato com você.

Então, escrevi o bilhete e fui até o apartamento para 
entregá-lo. Assim que cheguei, com o bilhete na mão, 
a pessoa com quem eu queria falar chegou para buscar 
correspondências.

Não é maravilhoso como Deus consegue resolver as 
coisas? Aprendi então que, como diz a Palavra de Deus: 
“No sossego e na confiança está a vossa força.”1 Nessa 
correria louca em que a vida se tornou, temos uma 
necessidade ainda maior dessa tranquilidade divina para 
banhar nossas almas em quietude. Somente quando 
nossas mentes e espíritos estão quietos e serenos podemos 
conhecer Deus. “Aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus.”2

Muitos têm a ideia equivocada de que a quietude 
da qual esse versículo fala é uma espécie de tensão 
controlada, um equilíbrio intencional capaz de reduzir a 
ansiedade de alguma forma. Consigo isso, às vezes, mas é 
apenas uma calma superficial; interiormente, permaneço 
em ebulição. Não é disso que estamos falando! A 
quietude de Deus não é mera passividade. É um espírito 

Por Virginia Brandt Berg 

genuinamente em paz, que produz maior clareza de 
pensamento. É nessa quietude que conhecemos a vontade 
e o plano de Deus.

A experiência me ensinou que a paz divina frequen-
temente surge em provações e testes. Como? Provações 
e testes subjugam a alma; o sofrimento torna humilde 
o espírito. Você está passando por um momento difícil? 
Aquiete-se diante do Senhor e Ele lhe mostrará como tirar 
doçura dessa dificuldade e lhe ensinará lições maravilho-
sas. Mas você tem de se aquietar, pois é nessa devoção 
doce e tranquila que Ele pode falar ao seu coração.

O que o crente deve fazer em tempos de escuridão? A 
primeira coisa é não fazer nada, apenas ficar parado. Isso 
vai contra a natureza humana, mas é a coisa certa a fazer. 

1. Isaías 30:15

2. Salmos 46:10

3. Filipenses 4:6–7
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Há um ditado que diz: “Quando você estiver agitado, 
não se apresse”. Em outras palavras, quando não tiver 
certeza do que fazer, não se precipite cegamente em nada, 
esperando pelo melhor.

Houve ocasiões em que esbarrei em uma névoa 
espiritual e queria tanto fazer algo com minhas 
próprias forças. Senti que tinha que desatar os 
fios emaranhados ou encontrar a solução para um 
problema. Tinha que fazer alguma coisa. Minha 
energia humana parecia que tinha que sair correndo 
e cuidar do problema. Mas aprendi que, embora às 
vezes isso possa ajudar um pouco, é muito melhor 
ancorar meu barco, deixá-lo balançar por um tempo e 
simplesmente confiar em Deus!

Seja feliz e generoso com o que 
você tem e é e não terá que caçar a 
felicidade.  
—William E. Gladstone (1809–1898)

Estou determinado a ser alegre e feliz 
em qualquer situação em que me 
encontrar. Pois aprendi que a maior 
parte de nossa miséria ou infelicidade 
é determinada não por nossas 
circunstâncias, mas por nossa atitude.  
—Martha Washington (1731–1802)

A felicidade celestial aqui, agora e por 
toda a eternidade está apenas a uma 
curta oração de distância. Se você 
ainda não recebeu Jesus como seu 
Salvador, pode fazê-lo agora, orando 
sinceramente o seguinte: 

Querido Jesus, quero conhecer 
Você. Obrigado por morrer por mim. 
Por favor, perdoe-me pelos erros que 
cometi. Abro a porta do meu coração e 
peço que entre. Conceda-me a dádiva 
da vida eterna e preencha-me com o 
Seu amor e Espírito. Amém.

Fique quieto e veja o que Deus fará. Segure a mão 
de Deus e deixe-O guiá-lo para o sol brilhante do Seu 
amor. Fique quieto. Deixe que Ele faça o trabalho por 
você. “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.”3

Virginia Brandt Berg (1886–1968) foi uma 
evangelista e autora americana. Leia mais 
sobre sua vida e trabalho em  
http://virginiabrandtberg.org. Adaptado do 
artigo original. ■
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Vários meses depois que 
nosso terceiro filho 
nasceu, ainda lutava contra 
depressão pós-parto. Minha rotina 
diária estava se transformando em 
um contínuo de tarefas e prazos que 
eu sentia não estarem me levando 
a lugar nenhum, sem mencionar 
as intermináveis demandas de um 
bebê por cuidados e atenção. Minha 
mente estava constantemente cansada 
e meu coração, pesado. Eu não 
conseguia identificar o que estava me 
deixando mal.

Em contraste, meu marido entrou 
em uma fase de motivação. Acordava 
cedo para estudar e trabalhar, sempre 
procurando maneiras de preencher 
os momentos de seu dia da melhor 
maneira possível. Como eu não 
compartilhava da mesma empolgação 
em minha própria vida, descobri que 
estava ficando um pouco distante 
dele. Suponho que, de certa forma, 

eu tinha ciúmes do seu ritmo e raiva 
de mim mesma, por não ter me 
recuperado rapidamente da crise.

Finalmente reuni coragem 
para expressar ao meu marido o 
declínio emocional que estava 
experimentando. Se nada mais, isso 
o ajudaria a entender por que eu não 
parecia tão ativa e ligada. Depois de 
me ouvir pacientemente, disse que 
vinha pensando nisso, mas queria me 
dar tempo para lidar com os desafios 
que eu estava enfrentando. Apesar de 
essa conversa não ter resultado em 
uma recuperação imediata, me senti 
aliviada por pelo menos verbalizar o 
que estava enfrentando.

Dias depois, naquela semana, 
uma viagem de negócios levou meu 
marido para fora da cidade por vários 
dias. Foi a primeira vez em que ficou 
longe desde o nascimento do nosso 
terceiro filho. Fiquei surpresa com 
minha recuperação naqueles dias. A 

frase “a ausência afeiçoa o coração” 
se encaixava perfeitamente a mim. 
Em vez da distância eu sentia estar 
crescendo entre nós, senti um amor 
e admiração renovados por ele. Era 
como se eu visse claramente onde ele 
se encaixava em meu mundo–como 
marido, pai de nossos filhos e amigo.

Espero poder manter esta 
gratidão pelas bênçãos de minha 
vida–meu marido, meus filhos, o 
amor e a felicidade que iluminam 
meu mundo–ao longo de meus dias, 
mesmo naqueles dias em que as 
coisas parecem cinzentas e sombrias. 
Lembrar e apreciar o amor que 
preenche meu mundo adiciona ânimo 
ao meu espírito. Isso me lembra quão 
abençoada realmente sou.

Chandra Rees é autora 
freelancer de textos para 
crianças e mãe de cinco filhos 
nos EUA. ■

A AUSÊNCIA 
AFEIÇOA O 
CORAÇÃO

Por Chandra Rees 
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DOIS 
SEGREDOS

Todos têm uma ideia pes-
soal de paz e contenta-
mento. Penso em colinas verdes e 
em uma cabana na floresta com um 
lindo jardim; em passar as noites no 
balanço da varanda da frente vendo o 
pôr do sol, conversando com amigos 
e familiares; com um saldo saudável 
em nossa conta poupança. Em meu 
“mundo ideal”, meus filhos têm vidas 
produtivas, plenas, vão constituir 
famílias felizes e saudáveis, e todos os 
meus entes queridos prosperam. Isso 
parece pacífico. Parece uma vida boa 
e sei que seria o verdadeiro modelo 
de contentamento!

Na realidade, o mundo está 
uma bagunça, meus filhos têm suas 
lutas pessoais ocasionalmente, meu 
marido e eu estamos fora de sincro-
nia às vezes, o dinheiro nem sempre 
é abundante, muitas vezes estamos 
cansados, há coisas de que não gosta-
mos, mas precisamos fazer, e outras 

que adoraríamos fazer, mas raramen-
te conseguimos. E embora eu tenha 
uma varanda na frente da minha 
casa, não consigo passar muitas noi-
tes balançando tranquilamente nela.

Mas tenho relido os evangelhos re-
centemente e é interessante observar 
a abordagem de Jesus para a vida. Há 
muito a aprender com Seu exemplo, 
mas duas coisas se destacam para 
mim:

• Ele conhecia Seu Pai bem o 
suficiente para confiar nEle.

• Ele Se afastava do barulho e 
da confusão regularmente.

Estou convencida de que, quando 
estou sentindo ansiedade, frustração, 
descontentamento, opressão ou 
estresse, a resposta será encontrada 
em uma dessas duas coisas. Isso não 
significa que não haja nada prático 
para aprender, mudar ou fazer, mas 
provavelmente estará enraizado em 
uma dessas coisas. É simples, mas 
não é fácil. Felizmente, a vida oferece 
oportunidades diárias para praticar e 
melhorar.

Aqui estão alguns exemplos dos 
retiros de Jesus:

“[Mas a Sua fama se espalhava 
ainda mais, e ajuntava-se muita 
gente para ouvi-lO e para ser por 
Ele curada de suas enfermidades. 
Ele, porém, Se retirava para lugares 
desertos, e orava.”1

“Retirou-se Jesus com os Seus 
discípulos para o mar, e seguia-O 
uma grande multidão da Galileia, da 
Judeia.”2

“Jesus, ouvindo isto, retirou-
Se dali num barco, para um lugar 
deserto, à parte. Sabendo-o o povo, 
seguiu-O a pé desde as cidades.”3

E aqui está um exemplo da con-
fiança de Jesus em Deus, manifesta 
no momento mais difícil de Sua vida:

“Pai, se queres, passa de Mim este 
cálice, todavia não se faça a Minha 
vontade, mas a Tua.”4

Marie Alvero foi missionária 
na África e no México. 
Atualmente, Vive com o marido 
e os filhos no Texas, EUA. ■

Por Marie Alvero

1. Lucas 5:15–16. Veja também Marcos 1:45.

2. Marcos 3:7

3. Mateus 14:13

4. Lucas 22:42
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ESTOU À 
DISPOSIÇÃO

De Jesus, com amor

Volte-se para Mim em sua solidão. Amo você profundamente e estou aqui para ajudá-lo a 
qualquer hora, o tempo todo. Sou seu companheiro constante, seu melhor amigo.

Quando sentir que ninguém se importa e que o amor não existe, venha à Minha presença 
e encontrará paz. Quando estiver desanimado e se sentir desorientado, olhe no Meu 
rosto e Me veja sorrir para você, porque Eu o amo do jeito que você é. Quando estiver 
preocupado ou frustrado, corra para Mim. Serei seu companheiro perfeito. Quando 
sentir que ninguém consegue entender as dificuldades que está passando, é hora de Me 
procurar. Sempre entendo. Aproxime-se de Mim e Eu suprirei todas as suas necessidades.

Nesses momentos especiais em que você se achegar a Mim, seu amor por Mim e 
consciência da Minha presença em sua vida ficarão mais fortes e seu relacionamento 
Comigo se tornará mais profundo do que qualquer amor ou relacionamento terreno 
jamais poderia ser. Dessa união Comigo crescerão sua maior e mais duradoura paz, 
realização e contentamento. 


