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Traumas: 
como superá-los

Ansiedade e compulsões:
qual a relação?

LIDAR DE FORMA INTELIGENTE COM OS PENSAMENTOS E 
EMOÇÕES É FUNDAMENTAL PARA VENCER AS CRISES

Pensando Bem
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ESTAR BEM PARA SERVIR BEM

Desde que o planeta foi afetado pela 
pandemia do coronavírus, frequentemente 
tenho ouvido a frase: “O mundo mudou, as 
pessoas não são mais as mesmas”.

De fato, problemas emocionais como a 
depressão, a ansiedade e o estresse tornaram- 
se parte do dia a dia de muitas pessoas. 
Diante desta realidade, tenho pensado em 
como podemos encarar esses desafi os mais 
facilmente. Que ferramentas temos à dispo-
sição para lidar melhor com as emoções ne-
gativas, superar as difi culdades e aprender 
lições valiosas?

Estas questões são muito pertinentes 
para nós porque precisamos estar bem emo-
cionalmente para mantermos uma forte 
comunhão com Deus, relacionamentos sau-
dáveis e cumprirmos a nossa missão.

Deus é a fonte de toda força e sabedoria, 
e se preocupa com o nosso bem-estar. Apre-
cio muito o convite que Jesus faz para os 
Seus fi lhos: “Vinde a mim, todos os que es-
tais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei” 
(Mateus 11:28). Se estivermos conectadas a 
Ele, seremos capazes de passar por qualquer 
período de vicissitude e sair fortalecidas.

Amiga, esta revista foi preparada com 
muito carinho para te apresentar ferramen-
tas valiosas que te ajudarão a ‘pensar bem’, 
de forma clara e positiva, e te lembrar de 
que você não está sozinha em suas lutas. Te-
nha uma ótima leitura, e compartilhe este 
aprendizado com quem tanto necessita.

Um abraço!
Marli K. Peyerl

{ Marli K. Peyerl }
é a coordenadora Afam para 
oito países sul-americanos
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este ano, acompanhamos a expansão de um novo vírus pelo mundo. As 
notícias sobre estatísticas alarmantes e mudanças sociais diante 
da pandemia da covid-19 desencadearam reações intensas, 
mas também silenciosas nas pessoas. Emoções e sentimentos 
como negação, raiva, medo, frustração, ansiedade, tristeza 
e luto começaram a se atropelar. Foi necessário a todos rea-
prender muitas coisas e incoroporar novos hábitos. Diante 
dessa emergência global e de seus efeitos na vida cotidiana e 
nos lares, não surpreende que nossos recursos de enfren-
tamento se esgotem, levando-nos à fadiga emocional.

Mas o que são emoções?
As emoções são respostas espontâneas 

ao que chega até nós por meio dos 
sentidos. Ativam pensamentos, 
lembranças, sentimentos e com-
portamentos. Nos impulsionam 
a agir rapidamente em situações 
inesperadas e são responsáveis pela 
nossa comunicação não verbal. Quase 
todas as atividades que realizamos envolvem 
experiências emocionais, mais ou menos intensas.

As emoções provocam, ainda, reações fi siológi-
cas, como respiração acelerada, palpitações, rubor e 
transpiração. Inclusive, desencadeiam reações quími-
cas que afetam todo o organismo, podendo alterar 
a resposta imune e o funcionamento de diferentes 
órgãos e sistemas. Enquanto boas emoções   são bené-
fi cas para a saúde, proporcionando qualidade de vida, 
as negativas nos tornam mais vulneráveis   a doenças 

TIME-
UM TEMPO PARA NOSSAS EMOÇÕES
out
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é doutora em Psicologia e compõe o corpo docente 
da Universidad Peruana Unión. Casada com 
Christian Vallejos e mãe de dois adolescentes.
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degenerativas, como Alzheimer, pressão alta, doenças car-
díacas e até câncer.

Mas como evitar que emoções prejudiciais nos 
dominem?

Uma pausa revigorante
No mundo dos esportes, há uma tática interessante 

a que os atletas podem recorrer. O time-out é um recurso 
que permite, ao longo do jogo, uma pausa no cronômetro 
para que as equipes possam se reunir a fi m de analisar o 
desempenho e repensar as estratégias para avançar em 
direção à vitória. Diante do cenário atual, um time-out, do 
ponto de vista psicológico e espiritual, pode ser uma fer-
ramenta valiosa; uma pausa em nossas preocupações para 
refl etirmos em como e no quanto somos afetados pelas cir-
cunstâncias, e tomarmos decisões que nos proporcionem o 
bem-estar que Deus deseja para Seus fi lhos.

Como a expressão pressupõe, o time-out implica uma 
pausa; não há como dar atenção aos sentimentos mantendo- 
 se o ritmo frenético das atividades habituais. Na verdade, 
esse tempo de silêncio deve fazer parte da rotina. Graças a 
Deus, temos o sábado como um time-out semanal! Porém, 
mesmo no dia a dia, ao sentir que as emoções estão se ema-
ranhando ou ganhando proporções irrazoáveis, precisamos 
parar a máquina e realinhar as engrenagens para que ela 
volte a funcionar da forma ideal. Você pode aproveitar este 
tempo para algumas práticas que fazem toda a diferença na 
saúde das emoções:

1. Analise
Nós, humanos, somos seres emocionais; Deus nos criou 

assim. Negar ou suprimir as nossas reações naturais pode 
ter graves consequências físicas e mentais. No entanto, nem 
todas as emoções são confi áveis (Jeremias 17:9); algumas 
surgem de situações imaginárias ou de interpretações equi-
vocadas da realidade. Por isso, é importante perceber e iden-
tifi car o que se está sentindo, qual a causa desta emoção, se 
ela é razoável e compatível com a situação e como ela afeta o 
bem-estar pessoal e o relacionamento com os outros. Além 
de nos aclarar as ideias, esta análise nos dá controle sobre a 
intensidade e duração das emoções.

2. Expresse
 Distúrbios e sentimentos confusos podem se reordenar 

quando expressos por meio da oração e da comunhão com 
Deus. Ao reconhecermos nossas fraquezas, damos a Ele a 
oportunidade de cumprir Sua promessa, nos concedendo 
força e calma (2 Coríntios 12:9). Entretanto, algumas vezes 
será necessário recorrer ao apoio de pessoas ou profi ssionais 
de confi ança que, sendo guiados por Deus, nos transmitem 
conselhos oportunos. Expressar as emoções reduz a tensão 
fi siológica, supre a necessidade de contato social e desen-
volve uma compreensão mais ampla da própria experiên-
cia, gerando autoconhecimento e novos aprendizados para 
a vida.

3. Domine
Na psicologia, a capacidade de discernir e regular as 

emoções, não se permitindo ser dominado por elas, é cha-
mada de inteligência emocional. Este é um atributo impor-
tante no desenvolvimento pessoal, social e espiritual. 
Implica adaptar-se a fi m de resolver confl itos e atingir obje-
tivos; tolerar a frustração; dominar os impulsos; ser capaz 
de adiar recompensas ou satisfações imediatas, valorizando 
as maiores e de longo prazo. Esta virtude não nasce conosco; 
ela precisa ser desenvolvida e exercitada. E Cristo promete 
nos ajudar neste desafi o, nos dando o Seu poder de gerar 
força de vontade e confi ança para erradicar o medo e o 
desespero (2 Timóteo 1:7).

Ana e o seu time-out
A Bíblia registra o momento em que Ana fez essa pausa 

(1 Samuel 1). Perturbada pelo assédio por parte da sua famí-
lia e comunidade, sofrendo intensa dor emocional, ela inter-
rompeu sua rotina e, silenciosamente, foi ao santuário orar. 
Lá, após voltar seu coração para Deus e receber o incentivo 
do sacerdote Eli, seu ânimo foi restaurado e ela foi capaz 
de continuar seu caminho com um coração cheio de espe-
rança e paz. Assim como Ana, você e eu podemos enfrentar 
as crises e dominar as emoções que delas derivam, com a 
certeza de que “a paz de Deus que excede todo o entendi-
mento manterá seus corações e mentes em Cristo Jesus” 
(Filipenses 4:7). A
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CONTROLE
Fora

LUCIANA MENDES é psicóloga, especialista em transtornos 
alimentares e emagrecimento.

O QUE GERA UM COMPORTAMENTO 
COMPULSIVO, E COMO SE LIVRAR DELE?

a princípio, a ansiedade é uma reação natural diante de uma 
situação angustiante ou temida. Em doses normais, ela nos 
ajuda a manter o foco - como às vésperas de uma prova - 
e nos impulsiona - como quando precisamos realizar algo 

importante. Faz parte de nós querer ter controle sobre as situações; para 
isso planejamos, nos informamos e empregamos esforços.

Porém, algumas pessoas têm essa necessidade de domínio exacerbada, o 
que pode confi gurar um transtorno de ansiedade. Os ansiosos não relaxam 
após fazerem o que estava ao seu alcance para direcionar os acontecimentos. 
Vivem em constante tensão, que desencadeia inúmeros problemas, inclusive 
a compulsão.

Uma coisa leva à outra
O ansioso, naturalmente, tenta aliviar a sua tensão buscando algum 

prazer ou conforto, seja na comida, nas compras, nos jogos, no sexo, no uso 
de substâncias ou em atividades específi cas. Quando isso ocorre repetida e 
descontroladamente, caracteriza-se uma compulsão. Coisas simples, como 
um docinho, podem se tornar um transtorno quando não há um limite. Na 
tentativa de resolver um distúrbio, são gerados outros bem maiores. Apesar 
de proporcionar o alívio que se buscava, esse novo hábito traz muitos 
prejuízos, que fazem o indivíduo sentir-se frustrado e infeliz. Ele acaba 
ansioso para controlar esse comportamento, e novamente precisa recorrer à 
mesma conduta para aliviar a tensão. É um círculo vicioso. 

DEDE

JUL/SET
2020/
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SOU COMPULSIVA. E AGORA?

Quando não tratada, a ansiedade também pode gerar 
outros distúrbios, como transtorno obsessivo compulsivo 
(TOC), síndrome do pânico e fobias. Alguém que abusa do 
álcool ou das drogas logo percebe que algo não está bem; 
porém, outros comportamentos, por serem aparentemente 
inofensivos, podem ser abraçados com entusiasmo, e 

muitas vezes a pessoa demora a perceber que há algo 
errado consigo. Neste grupo estão as pessoas com mania 
de limpeza, as que exageram nas atividades físicas e os 
workaholics (viciados em trabalho). No entanto, cedo ou 
tarde, o aspecto nocivo da compulsão e os danos à vida da 
pessoa se tornam evidentes. A

?? ?

!

Conheça-se
Saiba identifi car a sua 

ansiedade, a origem dela e 
como ela afeta a sua vida em 

diversos aspectos. Reconheça, 
também, o comportamento 

(compulsão) que está tirando 
o seu foco da realidade.

Questione-se
Diante de um ato 

compulsivo, pergunte-se: 
o que estou buscando com 
este comportamento? Ele 

vai suprir o que, de fato, 
está me faltando?

Encare
Não ignore a realidade. Se a 
origem da sua ansiedade for 
algo que você pode controlar, 

trabalhe em prol de uma 
solução defi nitiva.

Seja gentil consigo
Especialmente se o que 

desperta a sua ansiedade for 
algo que está além do seu 

controle, aprenda a descansar 
e não se culpe pela situação ou 
por não conseguir dominá-la.

Busque ajuda
Na vida, alguns problemas se 
resolvem sozinhos; outros, 
nós mesmos solucionamos 
com algum esforço. Porém, 
existem aqueles que 
demandam assistência 
especializada.

Tenha fé
Deus te criou com a 
capacidade de dominar os 
seus impulsos. Acredite no 
seu potencial e, sobretudo, 
conte com a força que vem 
de Deus para enfrentar 
os desafi os.
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COMO LIDAR COM AS MARCAS DEIXADAS 
POR UMA FASE DIFÍCIL

ano era 1918. A gripe espanhola dizimava 
milhões de pessoas em todo o mundo. Um 
século depois, outro inimigo invisível amea-
ça milhões de vidas, sem escolher faixa etá-
ria, classe social ou região do Planeta. Desde 
que o coronavírus começou a afetar o nosso 
cotidiano, têm sido comuns os  apelos, nas 
ruas e na internet, para que tudo volte a ser 
como antes.

De fato, a pandemia não apenas trouxe 
o constante medo da morte, mas também 
abalou a saúde mental das pessoas, conta-
minadas ou não. O isolamento social, para 
uma espécie que tem em sua estrutura psí-
quica a necessidade de agregação, é asso-
lador. O confinamento, para quem estava 

acostumado a exercer o seu direito de ir e 
vir, também. A privação do trabalhador da-
quilo que o dignifica e o faz sentir-se útil 
trouxe instabilidade financeira e o temor 
pela própria sobrevivência.

Dentro das casas, a sempre almejada 
convivência familiar, agora forçada e soma-
da à tensão emocional, resultou no aumento 
do número de divórcios e dos casos de vio-
lência doméstica, especialmente contra os 
grupos de maior vulnerabilidade (mulheres, 
crianças e idosos).  Além disso, as pessoas 
se queixam da dificuldade para adminis-
trar seu tempo; umas por não saberem como 
ocupá-lo, outras por terem as suas deman-
das triplicadas no regime de home office.

E TUDO VOLTARÁ A 
SER COMO ANTES.

TAÍNA MARQUES é psicóloga, especialista em Saúde Mental. Esposa de 
pastor que atua na Associação Pernambucana.

o

Será?
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E o que dizer da sensação de impotên-
cia de quem sequer pôde velar e sepultar 
seus entes que se foram inesperadamen-
te, sem dizer adeus? Não são apenas os pul-
mões que doem por causa da covid-19; a dor 
é muito mais abrangente, intensa e grave do 
que se imagina. Mais do que a falta de ar, 
faltam razões para respirar.

Voltaremos ao normal?
Quando o vírus for “extinto”, tudo volta-

rá a ser como antes?  A resposta, mesmo que 
óbvia, ainda é negada por muitos: não, nada 
voltará ao seu estado anterior! É impossí-
vel passar por uma pandemia e permanecer 
da mesma forma. Mesmo com os estabele-
cimentos reabertos, escolas e universidades 
cheias de alunos, templos realizando seus 
cultos, tudo isso estará readaptado e limita-
do visando a segurança pública. E nas men-
tes que testemunharam o pior desta guerra 
ainda estarão registradas as perdas, sejam 
materiais ou afetivas.

Não surpreende o aumento ou  agrava-
mento de quadros depressivos, de ansie-
dade, de pânico e de estresse diante das 
incertezas quanto ao futuro, resultantes da 
crise vivenciada. E toda crise exige uma re-
adaptação; o desenvolvimento de mecanis-
mos de resposta à nova realidade. Quando o 
sujeito não consegue estabelecer uma forma 
minimamente saudável de responder a uma 
situação crítica, ela ficará registrada em sua 
memória como um episódio traumático.

 
Sinais de alerta

Na psicologia, um trauma é o desconforto 
emocional relacionado à lembrança de algum 
evento do passado. Seus efeitos vão desde o 
medo, angústia e preocupações exacerbadas 
a sintomas fisiológicos,  como  taquicardia, 

tremores, sudorese, alteração no sono e 
perda ou aumento de peso. Podem ocorrer, 
também, mudanças comportamentais, 
como o isolamento severo e a dificuldade 
para retomar algumas atividades rotinei-
ras.  Em situações mais graves, é possível 
haver intrusões visuais ou sensoriais que 
trazem ao indivíduo a ilusão de estar revi-
vendo aquele momento de dor. 

Dentro da classificação  dos transtor-
nos mentais está o Transtorno de Estresse 
Pós-traumático. Você já deve ter conhecido 
alguém que, após presenciar ou vivenciar 
uma situação de extremo sofrimento, vio-
lência, um acidente ou mesmo uma morte, 
passou a se isolar, introverter, chorar cons-
tantemente, sentir medos, ter lembranças 
involuntárias do evento ou mesmo esquecer 
informações importantes sobre ele. Também 
é comum a pessoa se culpar pelo ocorrido e 
tentar remediá-lo para diminuir sua dor e a 
dos demais envolvidos. O quadro de estres-
se pós-traumático costuma aparecer nos 
dias subsequentes ao fato e durar cerca de 
seis meses, e demanda ajuda especializa-
da. É algo bastante esperado na realidade 
pós-pandemia.

Crescendo com a dor
Apesar da dor, é nos momentos de maior 

abalo emocional que o sujeito se desenvol-
ve de maneira mais significativa.  Para o 
psicanalista  alemão Erik  Erickson, esse é 
o momento crucial em que a pessoa preci-
sa buscar pontos de equilíbrio que a possi-
bilitem crescer, ou chegará a um estado de 
vulnerabilidade  e adoecimento  que requer 
maiores cuidados. Não se trata de uma esco-
lha consciente e intencional, mas resulta do 
estado mental do indivíduo e de como este 
encara a vida.
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Mas, em termos práticos, que atitudes e 
perspectivas podemos adotar para crescer-
mos diante do sofrimento? Como lidar com 
os traumas e resultados emocionais de um 
período como uma pandemia, por exem-
plo? Vejamos algumas alternativas:

1. Reconhecer os sintomas
Negar o sofrimento ou os sinais de ado-

ecimento é uma forma ineficaz de enfren-
tar a situação. É preciso entender que esse 
estado não pressupõe fraqueza, mas uma 
fragilidade completamente natural dian-
te de situações tão difíceis. Ninguém está 
preparado para a crise, logo, não se pode es-
perar lidar com algo incomum de manei-
ra corriqueira.

2. Buscar ajuda
Ninguém pode entender melhor a pro-

porção do sofrimento do que a mente que 
o abriga. Você conhece sua dor e seus li-
mites, e precisa identificar quando o seu 
corpo dá sinais de que precisa de cuida-
dos. E jamais se classifique como fraca por 
isso; entenda que esse é apenas um esta-
do e, portanto, mutável. Um olhar externo 
pode trazer perspectivas e métodos para 
lidar com a crise que jamais passaram pela 
sua mente.

3. Aceitar as diferenças
Num momento como o atual, de tran-

sição de valores e adaptação da normalida-
de, é possível amadurecer, adquirindo novos 
conhecimentos e habilidades, ou desenvol-
ver  sintomas  que levem a uma vulnerabi-
lidade emocional. Não se compare com os 
outros; pessoas sobrevivem de formas di-
ferentes à mesma crise. Generalizar a dor é 
anular as singularidades.

4. Compreender o papel didático do tempo
O desenvolvimento da criança é carac-

terizado por fases; há um tempo ideal para 
cada tipo de aprendizado, pois ela terá vivên-
cia e maturidade suficientes para absorvê-lo. 
Da mesma forma, o adulto precisa entender 
que é necessário tempo para estender seus 
limites e alcançar os resultados  de um pe-
ríodo vivenciado. A paciência de colocar os 
eventos em sua devida fase trará maior com-
preensão das atitudes a serem tomadas e das 
lembranças a serem trabalhadas.  Ciclos se 
fecham, outros se abrem, alguns retornam e 
outros precisam ser abandonados. Faz parte!

5. Renovar as expectativas
Pensar no futuro com as mesmas expec-

tativas do passado,  esquecendo-se de que 
uma pandemia cruzou o nosso fluxo, é uma 
ilusão. Sim, 2020 deixará marcas na histó-
ria de cada um de nós. Jamais seremos os 
mesmos! Planeje o futuro a partir da nova 
realidade; desenvolva novos métodos e uma 
nova rotina. Crie expectativas a partir de 
quem você se tornou após vivenciar tudo 
isso, entendendo suas dores, aceitando suas 
marcas e cuidado de seus medos.

6. Exercitar a fé
Quando tudo fugir do controle, ou 

mesmo quando se sentir cansada de lutar, 
busque refúgio no colo dAquele que tem o 
domínio sobre todas as coisas. Deus não te 
privará de vivenciar o sofrimento, mas dará 
o consolo e a força necessários para enfren-
tá-lo. A fé não é um estado de inércia e aco-
modação, mas uma forma de enfretamento. 
Lute com suas mãos, mas no colo divino.

  E lembre-se: nada voltará a ser como 
antes. Já não somos as mesmas de segun-
dos atrás! A

“TODA CRISE 

EXIGE UMA 

READAPTAÇÃO; O 

DESENVOLVIMENTO 

DE MECANISMOS DE 

RESPOSTA À NOVA 

REALIDADE.”

{
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DANIELA GAJARDO é licenciada em Psicologia e professora do curso na 
Universidad Adventista del Plata, na Argentina.

“O CHEFE VAI

curá-la!”
ão três horas da manhã. Estou clamando a 
Deus com o travesseiro no rosto para não 
acordar ninguém. Mais uma vez, a dor e a in-
certeza atingem a vida. “A sua filha teve uma 
recaída – disse a médica – A Leucemia vol-
tou, e desta vez com mais força. Ela tem tu-
mores na cabeça”. 

“Por que de novo, Senhor? – eu pergun-
to - Minha garotinha já sofreu tanto nesses 
dois anos de luta! E agora, após cinco meses 
de bonança, o seu cabelo já cresceu novamen-
te, suas perninhas voltaram a correr... Esta 
noite está tão escura, Pai! Não posso ver-Te. 
Levanto minhas mãos ao céu para alcançar 
as Tuas, mas não consigo. Por favor, passe de 
mim este cálice, porque eu não vou aguen-
tar”. Adormeço, e já começa a amanhecer.

A sensação é a de ter recebido uma surra. 
Atordoada e sem forças, eu olho para aque-
la menina inocente correndo pela casa, brin-
cando com sua irmã, alegre porque o mundo 
voltou a ser um lugar feliz. Ela vem até mim, 

A FÉ INCONDICIONAL EM DEUS TRAZ A FORÇA E A 
ESPERANÇA NECESSÁRIAS EM MOMENTOS DE ANGÚSTIA

s me abraça, me diz o quanto me ama, come 
toda a comida e volta a brincar. Se veste de 
princesa. Olho para esta cena e é impossível 
conter as lágrimas. Lembro-me da estrada 
percorrida. Como doeu! Mas também, como 
fomos consolados, ajudados e fortalecidos 
pela família, pelos amigos e por Deus! Para 
cada lágrima triste derramada, houve uma 
de alegria e de esperança.

O início da jornada
Eram 11h30 da manhã de 2 de junho de 

2017 (algumas datas a gente nunca esque-
ce). Os resultados de um exame mostravam 
que 80% da medula óssea da nossa filhinha 
de dois anos e meio estava tomada pela leu-
cemia. Urgentemente, tivemos que assinar, 
quase sem entender ou pensar, um docu-
mento autorizando uma intervenção cirúr-
gica. Cinco médicos entraram na sala para 
aquele procedimento, que se repetiria umas 
40 vezes até hoje.
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“Em que vocês trabalham?”, perguntou 
um dos médicos, pois o tratamento exigiria 
longas hospitalizações e atenção especial. 
“Sou psicóloga e o meu marido é pastor”, 
respondi. Que ironia, não é mesmo, dou-
tor?! Trabalhamos para Deus, e o que acon-
teceu com o ‘Chefe’?”, indaguei com os olhos 
nublados e um nó insuportável na garganta. 
Ele me olhou nos olhos e disse: “O ‘Chefe’ vai 
curá-la!” Eu guardei estas palavras na mente 
e decidi acreditar nelas, mesmo quando não 
pareciam tão evidentes.

Longos dias de internações, noites inter-
mináveis de dor intensa no corpo da nossa pe-
quena Emily e em nossos corações. Médicos, 
enfermeiros, máscaras, lençóis brancos, bol-
sas de quimioterapia, perfurações, transfu-
sões de sangue, seringas e mais seringas de 
medicação. Tudo isso enquanto escutáva-
mos pessoas dizerem que aquela situação 
era resultado da nossa pouca fé. “Devem orar 
mais, devem jejuar, devem isto, devem aqui-
lo…”, diziam. Quanta pressão sobre corações 
tão cansados!

Aquela experiência, de cuidar de uma 
criança com câncer, me lembrava o filme 
A vida é bela; aquele pai que, num campo de 
concentração, fazia de tudo para distrair o 
filho da dolorosa realidade da guerra. Nós 
transformamos as camas do hospital em 
escorregadores e palcos de marionetes. As 
bolsas de sangue viraram “suco de moran-
go para princesas”. Tomar toda a medica-
ção era o requisito para ganhar um prêmio. 

De dia, a encorajávamos: “Isto é só um jogo, vai passar. 
A vida é linda!”; à noite, chorávamos no banheiro, vencidos 
pela exaustão.  

Enquanto aquelas invenções tornavam os dias mais su-
portáveis para a Emily, Deus também tinha a Sua forma de 
amenizar a nossa dor, como pais. Uma mensagem oportuna, 
um abraço caloroso, o apoio incondicional dos nossos fami-
liares e amigos, as inúmeras orações dos nossos irmãos de 
fé, até o depósito inesperado na conta bancária para ajudar 
nas despesas - que iam muito além do que poderíamos as-
sumir. Sim, tudo era obra de Deus. Obra do ‘Chefe’! Sabe as 
promessas divinas que nós sublinhamos na Bíblia, emoldu-
ramos na parede e repetimos no dia a dia? Elas são lindas. 
Mas é nos tempos de guerra, com as balas zunindo no ou-
vido, que essas palavras se tornam alimento e refúgio. Elas 
trazem uma paz inexplicável e sobrenatural.

Lições de fé
Como eu gostaria de escrever que toda essa experiên-

cia acabou e que seremos felizes para sempre! Mas ainda es-
tamos atravessando o rio, e a margem é incerta. Enquanto 
escrevo para você, a minha Emily está no hospital. E desde 
que a pandemia de covid-19 surgiu, as coisas mudaram dra-
maticamente; o risco para uma paciente imunossuprimida 
é duas vezes maior. Ela precisa estar sempre acompanha-
da por um adulto, então meu marido fica sozinho com ela 
por muitos dias. Meus pais, mesmo sendo parte do grupo 
de risco, vêm me ajudar a cuidar do Dariel, nascido há dois 
meses. Todos os dias eu viajo até o hospital para visitar 
minha filha e volto para casa tarde da noite para amamen-
tar o meu bebê, tomando todas as precauções por ter estado 
em um hospital, com alto risco de contágio. Só a força que 
vem do céu nos mantém de pé! 

Tenho aprendido, com tudo isso, que Deus trabalha 
mesmo quando a nossa fé falha e o desespero toma conta 
de nós. Eu te encorajo a confiar nEle, seja qual for o rio que 
você está atravessando. Saber que tudo depende dEle, e não 
da nossa humanidade, traz paz e esperança inexplicáveis. 
O nosso Chefe tem o poder de curar e restaurar, mas, acima 
de tudo, Ele quer nos salvar para vivermos de forma plena, na 
eternidade. Esta é a esperança que me motiva a cada dia. A
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NA BALANÇA
Emoções

HÁBITOS E EMOÇÕES SAUDÁVEIS: 
UMA RELAÇÃO INDISSOCIÁVEL

j
RUTH EVELYN QUIROZ é psicóloga, mestre em Terapia 

Familiar e doutoranda em Psicologia.

á diz o velho ditado: “Diga-me com quem andas e eu te direi 
quem és”. Mas podemos parafraseá-lo da seguinte maneira: 
“Diga-me como está a tua saúde e eu te direi como estão as 
tuas emoções”. Acontece que o corpo e a mente estão interli-
gados de tal forma que o estado de um influencia diretamen-
te na condição do outro. 

A escritora Ellen White afirma que “grande parte das do-
enças que afligem a humanidade tem sua origem na mente e 
só pode ser curada restaurando-se a saúde da mente” (Men-
te, Caráter e Personalidade, p. 61). Da mesma forma, não é 
possível manter uma mente sã se o corpo padece. E sabemos 
que a saúde física tem muito a ver com o nosso estilo de vida 
e os hábitos que exercemos diariamente; práticas que, aliás, 
foram abruptamente afetadas nos últimos meses. Estudos 
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mostram que a interrupção inesperada das 
atividades diárias aumenta o risco de de-
senvolver problemas mentais, como estres-
se, ansiedade e depressão.

Em se tratando de hábitos, alguns estão 
diretamente ligados à saúde das emoções. 
Dentre estes, podemos destacar:

Sono
O repouso é um dos fatores de maior im-

portância para o funcionamento ideal do 
corpo e da mente. É durante o sono que o 
organismo repõe suas energias e repara danos 
sofridos ao longo do dia em órgãos e siste-
mas. E dentre estes está o sistema nervoso, 
responsável por manter as emoções estáveis 
e controlar os níveis de estresse. O descanso 
também melhora a capacidade de memória 
e concentração, sendo fundamental para um 
bom desempenho em nossas atividades roti-
neiras, acadêmicas e profi ssionais.

Preocupações cotidianas e mudanças 
no nosso dia a dia podem afetar o horário 
e até a qualidade do nosso descanso. A in-
sônia - distúrbio que ocorre principalmente 
em mulheres – também pode se enquadrar 
neste cenário. Nestes casos, vale a pena re-
formular a agenda, priorizando o repouso, e 
buscar ajuda de profi ssionais da saúde para 
exames e terapias. É melhor investir estes 
esforços hoje do que enfrentar futuramen-
te maiores complicações pela falta de sono.

Atividade física
Eu diria que o exercício físico é uma das 

maiores provas de amor que podemos dar a 
nós mesmos; é um presente para o corpo e 
a mente. Ele melhora a qualidade do sono, 
reduz os níveis de estresse, ansiedade e de-
pressão; isto porque, quando em atividade, 
nosso organismo libera neuroquímicos como 

as beta-endorfi nas, que estão associadas ao 
estado de relaxamento e euforia. O seden-
tarismo, por sua vez, é uma das principais 
causas de doenças cardiovasculares, diabe-
tes e hipertensão, além de propiciar uma 
percepção negativa da imagem corporal, 
afetando a autoestima.

É necessário mencionar que, apesar de a 
atividade física consistir em qualquer movi-
mento corporal que exija um gasto de ener-
gia, os seus benefícios físicos e psicológicos 
dependem de alguns fatores, que pesquisa-
dores chamam de princípio FIIT: frequên-
cia, intensidade, tempo e tipo de exercício. 
Por sua vez, a disposição para se exercitar 
dependerá do estado de espírito da pessoa; 
o que reforça a ideia de que a saúde física 
tem uma relação de mão dupla com as emo-
ções. Neste sentido, vale a pena cercar-se de 
pessoas que sejam boas infl uências e moti-
vadoras do cuidado com a saúde.

Equilíbrio total
Apesar de ter destacado esses dois hábi-

tos, por terem ligação direta com a produção 
de neuroquímicos relacionados ao bem-es-
tar emocional, não diminuo a importância 
dos demais “remédios naturais” que conhe-
cemos muito bem: alimentação saudável, 
água, ar puro, luz solar, temperança e con-
fi ança em Deus. A harmonia entre todos 
eles proporciona um equilíbrio orgânico 
propício à saúde física e emocional. 

Cara leitora, eu apelo a que você não ne-
gligencie estes hábitos elementares. Cuide 
do templo do Espírito Santo, para que Ele 
se sinta à vontade para atuar em você e por 
meio de você. E se alguma turbulência tem 
afetado a sua rotina, lembre-se de que a 
cada dia o Senhor nos dá a oportunidade de 
recomeçar e renovar nossos hábitos. A

“O CORPO E A 

MENTE ESTÃO 

INTERLIGADOS 

DE TAL FORMA 

QUE O ESTADO DE 

UM INFLUENCIA 

DIRETAMENTE 

NA CONDIÇÃO 

DO OUTRO.”
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KHÁRITA COSTA é administradora e estudante de Psicologia. 
Esposa de pastor em Belém, PA.

NO ISOLAMENTO

m abril deste ano, fui diagnosticada com a 
covid-19. O tratamento, para mim, envol-
veu longos dias de isolamento domiciliar, 
que me fizeram pensar muito nas relações 
interpessoais, e valorizá-las. Acontece que, 
enquanto estamos cercados pelas pessoas, 
nem sempre nos damos conta do privilégio 
que isso representa. O contato social é uma 
das necessidades básicas do ser humano; 
desde o Éden, Deus nos revelou que “não é 
bom que o homem esteja só” (Gênesis 2:18). 
E ali, durante o meu confinamento, eu fiz 
um voto a Deus de que, após a minha reabi-
litação, dedicaria tempo e atenção a outras 
mulheres, compartilhando o amor divino e 
criando conexões colaborativas.

Visto que eram inviáveis reuniões pre-
senciais, eu decidi usar a tecnologia para 

Conexão
QUANDO AS CIRCUNSTÂNCIAS NOS FORÇAM 
A UM DISTANCIAMENTO FÍSICO, DEUS NOS 
MANTÉM PRÓXIMOS EM AMOR

e realizar o meu projeto. Propus às líderes 
do Ministério da Mulher do nosso distri-
to uma Semana de Oração virtual, em que 
pudéssemos abordar temas como saúde 
física, emocional, espiritual, familiar, etc. 
A Semana foi maravilhosa! A cada dia, o 
público aumentava, assim como a conexão 
entre nós e com Deus. Porém, identifiquei 
que, enquanto algumas mulheres estavam 
participando, se expressando e sorrindo, 
outras não se sentiam à vontade para com-
partilhar seus sentimentos e experiências 
com um grupo tão grande. Foi, então, que 
tive outra ideia.

Eu organizei o Chá Virtual: reuniões 
com, no máximo, 10 mulheres de um mes-
mo núcleo de convivência, para que todas se 
sentissem confortáveis para interagir, com 
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a certeza de que seriam ouvidas e acolhidas. 
Os encontros eram bem descontraídos, com 
dinâmicas, músicas, momentos de oração e 
estudo da Bíblia, e uma mensagem com te-
ma direcionado às necessidades específicas 
daquele grupo. E, claro, tínhamos espaços 
de fala para todas as participantes.

Quando o Chá era com um grupo de 
mulheres adventistas, eu as incentivava 
a levarem adiante essa “corrente do bem”, 
realizando encontros com suas amigas e 
mulheres que elas percebessem que precisa-
vam dessa interação. Já aqueles cujas parti-
cipantes não tinham vínculo com a Igreja, 
eu transformava num grupo no WhatsApp 
para momentos de oração e envio de men-
sagens bíblicas e meditações. Também fa-
zia destes grupos uma ponte para a Classe 
Bíblica coordenada pelo meu esposo.

Durante o mês de maio, realizei 11 Chás 
Virtuais com amigas da igreja, da faculdade, 
do trabalho e das redes sociais. Foram mais 
de 100 participantes, no total. Isso sem 
contabilizar as reuniões organizadas 
por elas próprias. Os feedbacks que eu 
recebia das mulheres, me relatando co-
mo aquele contato as estava afetando 
positivamente, me inspiravam para 
cada novo encontro. Foi maravilhoso 
me sentir útil e descobrir que aque-
la rede de apoio online era tão real 
quanto a minha conexão com Deus.

Por muitas vezes, eu precisei 
buscar refúgio e fortaleza no Pai 
para, então, oferecer um colo vir-
tual àquelas minhas irmãs em 
Cristo. E essa experiência, em 
plena quarentena, reafirmou 
em mim a mesma certeza de 
Salomão, de que muitos ami-
gos passam pela nossa vida, 

mas no momento de angústia, alguns deles 
se tornam irmãos (Provérbios 17:17).

Querida amiga, mesmo em meio à cri-
se, é possível encontrar formas de perma-
necermos conectados uns aos outros e ao 
Pai. Podemos manter um ministério vivo 
e ativo, compartilhando o amor divino por 
meio da nossa amizade e afeto. E se for ne-
cessário fazer isso num ambiente virtual, 
creia: Deus produz efeitos reais. Não per-
mita que nenhuma circunstância paralise 
você, pois sempre haverá alguém, mesmo 
que do outro lado de uma tela, precisando 
da sua atenção e cuidado. “Quão formosos 
são os pés dos que anunciam a paz, dos que 
anunciam coisas boas!” (Romanos 10:15). A
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ANGIE VALDEZ E 
FRANCESCO MARQUINA 

são casados. Ela é mestra em Saúde Pública e 
coordenadora da AFAM na União Peruana do 
Norte. Ele é mestre em Teologia Bíblica e líder 
de Jovens e Mordomia na mesma União.

VIDA EM
abundância

A ESPIRITUALIDADE É PARTE INERENTE 
DO SER HUMANO, E FUNDAMENTAL 

PARA A SUA PLENITUDE

aúde é o “estado de completo bem-estar 
físico, mental e social, e não apenas a ausência 
de doença ou enfermidade”. Este conceito, 
adota  do pela Organização Mundial da Saúde, 
já ultrapassa 70 anos sem nenhuma modi-
ficação. Mas não foi sempre assim. Visto que 
a defi nição anterior considerava apenas a 
inexistência de patologias biológicas ou físi-
cas, o reconhecimento dos aspectos mental 
e social é uma evolução positiva. No entan-
to, à luz da Palavra de Deus, mesmo o con-
ceito mais moderno ainda está incompleto.

É emocionante notar que, há milhares 
de anos, a Bíblia já apresentava o ser huma-
no como um ente biológico, mental e social. 
Mas ela adiciona o aspecto espiritual a esta 
fórmula. Em Lucas 2:52, está escrito que 
Jesus “crescia em sabedoria, em estatura e 

s
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em graça para com Deus e os homens”. Este é 
o modelo integral do ser humano. Aos olhos 
de Deus, homem e mulher são seres biológi-
cos, psicológicos, sociais e espirituais.

Esse conceito pressupõe que a integração 
harmoniosa desses quatro aspectos confere 
a nós saúde e felicidade plenas. Quando um 
deles entra em desequilíbrio, afeta os demais, 
automaticamente. Por exemplo, o hábito de 
ingerir alimentos gordurosos desencadea-
rá, ao longo do tempo, doenças cardiovas-
culares. Com a saúde física comprometida, é 
provável que o humor sofra alterações, o que 
pode levar a um quadro de ansiedade ou de-
pressão. Por sua vez, estes transtornos fazem 
com que o indivíduo se afaste dos amigos e 
da família. Com todo este cenário de insta-
bilidade, é razoável pensar que a comunhão 
com Deus também será prejudicada.

Cura integral
A ação terapêutica de Deus nos sur-

preende com o seu método tão simples e 
atual. Jesus percorria “todas as cidades e al-
deias, ensinando nas sinagogas, e pregan-
do o evangelho do Reino, e curando todas 
as enfermidades e moléstias entre o povo” 
(Mateus 9:35). Lembre-se também de que, 
além de sarar o corpo doente, Ele restaura-
va o coração, oferecendo perdão. O Mestre 
sabia que somente alguém que se reconhece 
liberto do seu próprio mal sente-se à vonta-
de para se aproximar de Deus, em comu-
nhão. Esta era a prioridade de Cristo.

Podemos, ainda, reconhecer a ação res-
tauradora da espiritualidade sob outra pers-
pectiva. Aqueles que não conhecem a Deus 
tentam recuperar a saúde com suas pró-
prias forças, utilizando invenções e métodos 

humanos. Eles lutam solitários e mergu-
lham em um mundo de incertezas e preo-
cupação excessiva quanto ao futuro. Esta 
insegurança acarreta desconfortos e pro-
blemas psicológicos, como alterações de 
humor, irritabilidade, baixa autoestima, re-
morso, ansiedade, pânico, depressão, pensa-
mentos derrotistas e até suicidas. Mas quão 
diferente é a história de quem deposita sua 
confi ança no Senhor!

Deus é a fonte da paz que o ser huma-
no tanto procura. Ele é capaz de preencher 
todo vazio existencial, toda falta de afeto, 
transformar toda emoção negativa. Instila 
esperança, consolo, perdão, alívio, seguran-
ça e amor. Saber que o Pai se importa conos-
co e nos dá uma segunda chance diante dos 
nossos erros é revigorante para a mente; 
promove a tão almejada paz interior, a que 
nada no mundo pode ser comparado, e di-
nheiro algum pode comprar. Mesmo para o 
corpo que sofre com alguma enfermidade, 
o sentimento de plenitude que brota da co-
munhão com Deus é um remédio poderoso.

Amigas, queremos enfatizar que o pró-
prio Jesus deixou claro que veio a este 
mundo para que tenhamos vida em abun-
dância (João 10:10). Nosso Salvador quer 
que sejamos saudáveis e felizes, e isto de-
pende das decisões que tomamos diaria-
mente. O nosso desejo é que vocês escolham 
seguir as diretrizes que Deus nos deixou 
em Sua Palavra, tanto para o cuidado com 
o corpo e a mente, quanto para com as rela-
ções interpessoais. Que vocês mantenham 
uma intimidade com Ele tal que se refl ita 
em um perfeito equilíbrio de todos os as-
pectos da vida. Que Ele seja o seu melhor 
remédio, o seu melhor amigo. A

“NOSSO 

SALVADOR 

QUER QUE 

SEJAMOS 

SAUDÁVEIS E 

FELIZES.” 

{
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