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PARECE CADA VEZ MAIS DIFÍCIL, COM A 
rotina intensa, começar o dia na presença 
de Deus, não é mesmo? Mas não existe ou-
tra maneira de desenvolver um relaciona-
mento com Ele a não ser a conexão diária 
por meio da oração e do estudo da Sua Pala-
vra. É nestes momentos que recebemos do 
Pai as respostas e a força de que precisamos. 

Já por alguns anos, a Igreja Adventista 
no território sul-americano tem trabalhado 
com três ênfases: comunhão, relacionamen-
to e missão. E iniciar essa tríade pela comu-
nhão não é por acaso, mas por reconhecer 
a relevância e a urgência desse hábito, que 
é pessoal, mas que tem impacto direto em 
toda a Igreja. 

Ellen White escreveu: “Um reavivamen-
to da verdadeira piedade entre nós, eis a 
maior e a mais urgente de todas as nossas 
necessidades. Buscá-lo, deve ser nossa pri-
meira ocupação (...) Cumpre-nos, porém, 
mediante confi ssão, humilhação, arrepen-
dimento e fervorosa oração, cumprir as 
condições estipuladas por Deus em Sua pro-
messa para conceder-nos Sua bênção” (Men-
sagens Escolhidas, vol. 1, p. 121).

Cristo está voltando e, mais do que nun-
ca, devemos nos apegar a Ele e à Sua obra. 
Você e eu fomos chamadas para uma missão 
especial; esse ministério não é uma mera pro-
fi ssão ou um trabalho secundário, mas o nos-
so dever dentro do grande plano da salvação. 

Que Deus te abençoe por meio desta re-
vista. Que as mensagens das próximas pá-
ginas te ajudem a estreitar a sua comunhão 
com Ele e a se preparar para o encontro com 
Jesus. Esse dia está bem próximo!

Um abraço!
Marli K. Peyerl

{ Marli K. Peyerl }
é a coordenadora da Afam para 

oito países sul-americanos

É NOS MOMENTOS 

DE COMUNHÃO QUE 

RECEBEMOS DO 

PAI AS RESPOSTAS 

E A FORÇA DE QUE 

PRECISAMOS
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A CAMINHADA CRISTÃ DEPENDE 
INTEIRAMENTE DE UM RELACIONAMENTO 
ÍNTIMO COM O CRIADOR 

PERMANECEI 

4 AFAM

v
SARA LIMA  assistente social e líder da Afam na 

União Central Brasileira 

ivemos num mundo em que as pessoas estão inteiramente focadas em seus interesses e 
realizações. Não que esses objetivos não sejam importantes, mas quando priorizamos a 
carreira, a vida social e as atividades rotineiras, elas ocupam o lugar de Deus. E, segundo 
a escritora Ellen White, “quando os pensamentos estão concentrados no próprio eu, eles 
afastam-se de Cristo, a fonte de vida e poder. Por isso, Satanás empenha-se em fazer com 
que as pessoas desviem o pensamento do Salvador, evitando a união e a comunhão do ser 
humano com Cristo” (Caminho a Cristo, p. 45).

Foi o que aconteceu com os israelitas diversas vezes, como descreve o Antigo Testa-
mento. O povo que surgira para ser luz e canal de bênçãos para as nações se afastava, repe-
tidamente, dos caminhos do Senhor e se deixava infl uenciar por costumes pagãos. Numa 
destas ocasiões, Deus pediu a Ezequiel: “Profetize para estes ossos e diga-lhes: “Ossos secos, 
ouçam a palavra do Senhor.” (...): “Eis que farei entrar em vocês o espírito, e vocês viverão”
(Ezequiel 37:4-5). Como Pai amoroso, que sabe que o ser humano necessita estar conectado 
a Ele para ser feliz, Deus queria chamar de volta para perto de Si o Seu povo. Ainda hoje, 
Ele faz o mesmo conosco.

Permanecendo em Cristo
Mas, então, como podemos nos manter concentrados em Cristo? White escreve a respei-

to disso: “Necessitamos olhar continuamente a Jesus, compreendendo que é Seu poder que 
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realiza a obra. Conquanto devamos trabalhar ativamente 
pela salvação dos perdidos, cumpre-nos também consagrar 
tempo à meditação, à oração e ao estudo da Palavra de Deus” 
(O Desejado de Todas as Nações, p. 362).

Quando uma pessoa se apaixona, quer estar o tempo 
inteiro perto daquele(a) por quem se afeiçoou. Da mesma 
forma, quando alguém conhece a Cristo, sente um amor 
forte e um desejo ardente de estar conectado a Ele. Porém, 
à medida em que o tempo passa, muitos deixam esfriar es-
se sentimento e vão, aos poucos, sendo atraídos pelo que o 
mundo tem a oferecer. Esse afastamento nunca acontece da 
noite para o dia, e é por isso que precisamos de uma comu-
nhão diária com Deus; somente assim permanecemos apai-
xonados por Ele.

A comunhão de Cristo
Agora, voltemos aos relatos bíblicos sobre a vida de Jesus. 

Enquanto esteve neste mundo, Ele se manteve todo o tempo 
conectado ao Pai. Adorava no templo, lia as Escrituras, passava 
horas em oração e glorifi cava a Deus em todos os seus feitos, 
dizendo “eu nada posso fazer por mim mesmo” (João 5:30).

Se o próprio Cristo, sendo Deus, reconhecia Sua depen-
dência do Pai, quem somos nós para acharmos que não preci-
samos dEle? Se, quando tentado pelo inimigo, o Salvador da 
humanidade clamava por força dos Céus para vencer, tanto 
mais nós, pecadores e mortais, carecemos desse auxílio. Co-
mo cristãos, devemos seguir o modelo de Cristo, e o exemplo 
que Ele nos deixou foi de entrega e submissão a Deus. 

A comunhão dos heróis
Assim como Jesus, o que todos os grandes personagens 

da Bíblia têm em comum é, justamente, o relacionamento 
íntimo com Deus. Nós admiramos as suas trajetórias de fé, 
resiliência, integridade e sabedoria, e todas essas virtudes 
eram obra divina em suas vidas. No livro de Atos, lemos so-
bre a poderosa manifestação do Espírito Santo na vida dos 
primeiros cristãos, e eles somente receberam esse enorme 
privilégio porque “perseveravam na doutrina dos apóstolos 
e na comunhão, no partir do pão e nas orações” (Atos 2:42).

O mesmo Deus do passado deseja derramar em nós, 
hoje, o Santo Espírito. Mas, para que isso ocorra, precisamos 

buscá-Lo intimamente por meio da oração e do estudo da 
Sua Palavra. Assim, “a comunhão com Deus refl etirá no ca-
ráter e na vida. Os homens conhecerão em nós, como nos 
primeiros discípulos, que estivemos com Jesus” (A Ciência do 
Bom Viver, p. 511).

A nossa comunhão
Diante de tudo isso, devemos fazer uma avaliação pes-

soal de como tem sido o nosso relacionamento com Deus. 
Quanto tempo temos dedicado à comunhão com Ele? Esse 
tempo é de qualidade e bem aproveitado, ou apenas segui-
mos protocolos de forma mecânica, desinteressada e apres-
sada? Temos aplicado as lições aprendidas nesses momen-
tos com Deus em nossas vidas e nos mantido conectadas a 
Ele ao longo de todo o dia?

“A comunhão com Deus, por meio da oração humilde, de-
senvolve e fortalece as faculdades mentais e morais, e as es-
pirituais aumentam pelo cultivo de pensamentos acerca das 
coisas espirituais” (Conselhos sobre a Escola Sabatina, p. 40).
Quantos benefícios nos trazem os momentos de intimidade 
com Deus! No entanto, “é surpreendente notar que oramos 
tão pouco! Deus está pronto e sempre disposto a ouvir a ora-
ção sincera do mais humilde de Seus fi lhos, e, apesar disso, 
há tanta relutância da nossa parte para levar-Lhe nossas 
necessidades” (Caminho a Cristo, p. 59).

“Ao som da fervorosa oração todo o exército de Sa-
tanás treme (...) E quando os anjos todo-poderosos, re-
vestidos com a armadura celeste, chegam em auxílio da 
fraca e perseguida pessoa, o inimigo e seus anjos recuam, 
sabendo muito bem que sua batalha está perdida” (Conse-
lhos para a Igreja, p. 328). Por outro lado, “as trevas do ma-
ligno envolvem os que negligenciam a oração” (Caminho 
a Cristo, p. 60).

O lugar secreto
É tão simples conversar com Deus, não é mesmo? Não 

precisamos pegar senha, entrar numa fi la, marcar horário, 
nem mesmo de sinal de telefonia ou conexão à internet; a 
qualquer momento e em qualquer lugar podemos elevar nos-
so pensamento a Ele, que estará à nossa espera. No entanto, 
a Palavra do Senhor nos orienta sobre um encontro especial: Im
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“Mas, ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao 
seu Pai, que está em secreto. E o seu Pai, que vê em secreto, 
lhe dará a recompensa” (Mateus 6:6).

Mesmo tendo a mente conectada a Deus todo o tempo, 
é nesse momento de privacidade, sem distrações e interrup-
ções, que conseguimos meditar na Sua Palavra, abrir o nosso 
coração e escutar claramente a Sua voz falando a nós. “Aci-
ma de tudo, não devemos negligenciar a oração secreta, pois 
é ela que sustenta nossa vida espiritual. É impossível que a 
espiritualidade de uma pessoa fl oresça se a oração for negli-
genciada. Não basta orar em público. Sozinho, abra o coração 
aos olhos examinadores de Deus” (Caminho a Cristo, p. 62).

Tempos de urgência
Estamos vivendo no tempo do fi m. Mais do que nunca, 

precisamos tirar o foco das coisas deste mundo e passar 
tempo com Deus. Somente nEle encontramos força e sa-
bedoria para vencer as audaciosas empreitadas do inimigo. 
Somente em contato com a fonte da luz podemos refl eti-la 
para iluminar este mundo escuro.

No livro Ouse Pedir Mais, a autora Melody Mason nos 
deixa um sábio conselho: “Deixemos de lado nossa agenda 
tão concentrada em nós mesmos e busquemos ao Senhor em 
primeiro lugar hoje – para que a vontade Dele se cumpra e 
Seu nome seja glorifi cado em nossa vida” (p. 48). A

Um cantinho confortável, silencioso 
e onde você não será interrompida. 

Isto criará um vínculo afetivo e te fará 
lembrar desse momento de comunhão 

como algo agradável

es
co

lha
um lugar especial

Dedique, de preferência, 
a primeira hora da manhã.

Sabemos que a rotina e as atividades 
vão nos envolvendo e cansando ao 

longo do dia, então, conecte-se a Deus 
enquanto ainda está com a mente 

fresca e descansada

Dedique, de preferência, 

a
pr

imeira hora do seu dia

Dicas de ouro para o seu momento com Deus

ore

Lembre-se de louvar a Deus pelo que Ele é e faz, colocar 
diante dEle as suas falhas e anseios, pedir que Ele conduza 

seus passos e, claro, interceder por pessoas e causas
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É com o estudo da Palavra que 
adquirimos conhecimento e entendemos 

o plano de Deus para nós. Também 
podemos complementar esse estudo 

com a Lição da Escola Sabatina, o 
Espírito de Profecia e outras boas leituras

m
ed

ite
em um texto biblico

re
fli

ta

nas aplicacoes do texto

Questione a si mesma: o que esse texto me ensina 
sobre Deus? Que lições posso extrair para a minha 
vida? Como posso colocar em prática essas lições?
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NILVIA STREULI enfermeira e coordenadora da Afam e  
do Ministério da Mulher na União Boliviana

ESTRUTURAS
inabaláveis

O IMPRESCINDÍVEL SUPORTE DA ESPOSA NO 
MINISTÉRIO PASTORAL

Im
ag

em
: ©

Pi
xe

l-S
ho

t; 
lis

im
a;

 W
ay

ho
m

e 
St

ud
io

 |
 A

do
be

St
oc

k

Im
ag

em
: ©

3d
bo

bb
er

 |
 A

do
be

St
oc

k

Quando as mãos de Moisés ficaram pesadas, pegaram uma pedra e a puse-
ram por baixo dele, para que Moisés se sentasse. Arão e Hur sustentavam 
as mãos de Moisés, um, de um lado, e o outro, do outro; assim as mãos dele 
ficaram firmes até o pôr do sol” (Êxodo 17:12).

Naquela batalha contra os amalequitas, Moisés estava apoiado numa 
pedra, mas ainda precisava da ajuda dos seus companheiros sustentando 
os seus braços para garantir a vitória ao povo de Israel. Da mesma forma, 
todo pastor precisa estar firmado na “Rocha”, sua maior fonte de equilíbrio 
e força, mas também necessita do apoio e suporte daquela que está ao seu 
lado no ministério.

Uma estrutura firme e resiliente
A palavra suporte nos leva a pensar no ministério como uma estrutura 

que deve ser construída e passar por manutenções constantes para que 
siga forte e resiliente. Toda boa estrutura começa com um bom alicerce. As 
fundações são responsáveis por distribuir de forma equilibrada as cargas 
do edifício pelo solo. Se o ministério de um pastor não estiver bem alicer-
çado em Deus, mediante um relacionamento estreito e de dependência, 
toda a construção estará perigosamente exposta e não terá forças para 
se manter de pé. O Senhor é a fonte segura e inesgotável de sabedoria, 
equilíbrio e poder.
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PRECISAMOS 

SER O SUPORTE 

E O ALENTO 

DOS NOSSOS 

COMPANHEIROS 

NA CAUSA DE 

DEUS

{
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Por outro lado, mesmo que haja um alicerce 
reforçado, a estrutura somente se sustenta se 
os pilares ou colunas forem fortes e estraté-
gicos. Eles têm a função de transmitir o peso 
das vigas e lajes para a fundação de maneira 
uniforme para que não haja tensões maiores do 
que a estrutura, como um todo, pode suportar. 
Essas vigas e lajes sofrem todo tipo de vibra-
ções, variações climáticas, ventanias... Portan-
to, as colunas precisam garantir fl exibilidade 
e rigidez na medida exata para que não haja 
rachaduras e prejuízos, ou mesmo que a cons-
trução inteira não venha a desmoronar. Acho 
que você já entendeu quem os pilares repre-
sentam na estrutura do ministério pastoral.

Nossos esposos estão lutando, expostos 
às intempéries que você conhece bem, para 
manter o ministério fi rme. São tentações, 
críticas, ataques, dúvidas, frustrações... Nós, 
como pilares dessa estrutura, somos igual-
mente responsáveis por mantê-la de pé. Pre-
cisamos ser o suporte e o alento dos nossos 
companheiros nessa jornada. Precisamos 
estar alinhadas no mesmo propósito em prol 
da causa de Deus. “Será que dois andarão jun-
tos, se não estiverem de acordo?” (Amós 3:3).

Ser um pilar forte
Mas o que signifi ca, na prática, ser um 

pilar? Podemos dizer que é dar apoio moral, 
conforto e proteção ao outro. É escutar os 
desabafos, dar conselhos, alegrar-se com as 
conquistas, motivar a continuar, partilhar 
os mesmos ideais, solidarizar-se nos mo-
mentos de dor e assumir as responsabilida-
des quando o outro não está em condições 
de fazê-lo.

Perguntados sobre as atitudes e ações das 
suas esposas que representam um verdadei-
ro suporte, alguns pastores deram respostas 
interessantes. Vejamos algumas delas:

Desde que ela aceitou ser 
minha esposa, senti seu apoio 
e disponibilidade para ir aonde 
Deus mandar”

“Ela se sente parte do ministério, 
me acompanhando em todos os 
programas, desde a decoração 
até o recolhimento dos materiais 
ao fi nal”

“Ela organiza eventos e toma 
iniciativas que deixam a igreja 
mais bonita e as pessoas mais 
alegres. Fico muito feliz quando 
a vejo caprichando em seus 
materiais e quando ela envolve as 
nossas fi lhas no processo”

“O trabalho que ela realiza para 
Deus me mostra que ela está 
consciente da responsabilidade de 
um pastor e de toda a sua família, 
e que o seu coração está focado 
em servir a Deus”

“Sinto o seu apoio quando ela me 
pede para fazer as coisas para 
Deus com excelência, porque 
é assim que ela faz, e espera o 
mesmo de mim”

“Ela nunca diz “por que você 
está fazendo tanto?”; mas sim 
“o que fazemos para Deus é 
muito pouco”

“Ela dispõe dos seus recursos 
fi nanceiros para ajudar a igreja e 
as pessoas que precisam”

“Mesmo estando à frente de 
ministérios, ela nunca descuidou 
das responsabilidades do lar”
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Viu só a diferença enorme que fazemos nesse ministério, que também é 
nosso? Precisamos, nós e nossos maridos, crescer juntos e oferecer apoio re-
cíproco em todos os aspectos da vida. Te convido a sentar-se com o seu espo-
so para conversarem sobre este tema, perguntando-se mutuamente: em que 
atitudes e ações você sente que sou um suporte para você? Em que atitudes 
sente que não estou sendo um suporte? O que podemos mudar para sermos, 
cada dia, pilares mais fortes um para o outro? E, claro, não esqueçam de 
incluir a Deus nas respostas; juntos, vocês três são inabaláveis. A

“Ela cuida da espiritualidade de toda a família e nos dá amor, 
muito amor!”

“Vejo a sua dedicação em realizar o culto matutino e noturno 
com nossos filhos, e sua preocupação em ensiná-los a amar ao 
Senhor. Também quando realizamos o nosso culto juntos, por 
mais cedo que seja, e ela me acompanha no desjejum enquanto 
nossos filhos ainda dormem”

“Se mantém firme ao nosso acordo de ela priorizar a educação 
dos nossos filhos, enquanto ainda forem pequenos, antes de 
seguir com a carreira dela”

“Ela ama receber visitas em casa e servi-las”

“Prepara os ambientes para os cultos familiares e para receber o 
sábado”

“Ela prepara minha roupa para que eu sempre passe uma bela 
imagem de um pastor”

“Ela sempre me deseja um bom dia e me despede com um abraço 
e um beijo para a minha jornada de trabalho”

“Ela me recorda o que estou esquecendo”

“Quando viajo, ela me escreve ou me liga para compartilhar 
alguma promessa da Bíblia”

“Ela compreende minhas limitações e me ajuda a superá-las, sem 
jamais me julgar”

“Quando vou iniciar um novo projeto, eu a consulto e ela me 
sugere detalhes ou correções”

“Ela me dá suporte emocional e moral diante de desafios 
complicados e que podem me causar desânimo. Sempre encontra 
as palavras exatas para me motivar”

“Orando por mim todo o tempo ela me expressa seu apoio. Isso 
mantém a minha saúde emocional”

“É minha amiga e companheira em todos os momentos”
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t alvez a minha história seja bem diferente 
da sua, mas tenho certeza de que você vai 
se identifi car comigo em algum momen-
to dela. Eu não sonhei em ser esposa de 
pastor. Queria ser médica, estudar fora, 
ser uma mulher fi nanceiramente inde-
pendente, casar-me e ter fi lhos tarde, etc. 
Provavelmente, as referências sociais te-
nham determinado minha visão de futuro. 
Mas, ainda na infância e na adolescência, 
desenvolvi o hábito da comunhão diária 
com Deus, e esses momentos me levaram 
a confi ar que Ele era o dono do meu futuro 

MIRIAN GRÜDTNER educadora, pós-graduada em 
aconselhamento familiar e escritora

A SURPREENDENTE ALEGRIA 
DE VIVER O CHAMADO, MESMO 
DIANTE DOS DESAFIOS
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e que fazer a Sua vontade era a melhor escolha. Por isso, 
quando orava, dizia: “Senhor, eu tenho os meus sonhos, 
mas faça-se o Teu querer”. 

Conheci meu marido aos 17 anos. Ele era um rapaz de 
21 anos em busca de si mesmo. Havia deixado faculdade, 
emprego e interações sociais para ter um encontro com 
Deus. Começamos a namorar e, quase um ano depois, fo-
mos estudar no Unasp, em São Paulo. No meio do curso de 
Teologia dele nos casamos, e dois anos depois iniciamos 
o ministério. De repente, aos 22 anos, eu era uma mulher 
casada, dona de casa, com um curso de Enfermagem inter-
rompido, mãe de uma recém-nascida e esposa de um pastor 
que viajava bastante.

  Revisando conceitos
Eu tinha muito a aprender. Embora fosse realizada sen-

do mãe, como pessoa, sentia-me inútil, solitária e infeliz. 
Hoje compreendo que uma das coisas mais importantes 
para nós, seres humanos, é o conceito que construímos 
de sucesso e fracasso. Em nosso caso, vemos imagens de 
mulheres lindas, bem maquiadas, andando sobre saltos, 
liderando empresas e sendo reconhecidas como grandes 
profi ssionais; elas são bem-sucedidas. Será? Enquanto isso, 
uma mãe que posterga a carreira para cuidar dos fi lhos, ou 
que prefere se dedicar em tempo integral ao lar, é associada 
ao fracasso pessoal. Será?

A verdade é que ambas as imagens podem indicar 
sucesso e fracasso; a diferença está na motivação por 
trás de cada uma delas. Na escola da vida, aprendi que 
quando Deus nos está guiando, encontramos nossa real 
identidade e propósito. Nossas intenções se concentram 
em honrarmos e servirmos a Ele. Assim, alguns sonhos 
pessoais acabam perdendo a relevância diante dos so-
nhos de Deus. Ele nos capacita para realizá-los e nos 
permite experimentar Sua boa, perfeita e agradável von-
tade. Em outras palavras, experimentamos uma solene e 
divina satisfação.

  Desafi os do ministério
O primeiro ano no ministério foi desafi ador para 

mim. Em lágrimas, questionei o fato de estar casada com 

um pastor. Teria cometido um erro? Mas 
Deus foi me permitindo crescer e alcançar 
uma percepção mais ampla do que aque-
la medíocre que eu tinha e que me fazia 
desanimar diante das ausências do meu 
marido e da minha frustração por não ter 
concluído o meu curso.

Em 2010, fi nalizando uma pós-gradu-
ação em aconselhamento, fi z o TCC sobre 
os desafi os da esposa de pastor. Enviei 
questionários a namoradas, noivas e es-
posas de estudantes de Teologia na reta 
fi nal do curso e de pastores em diferentes 
fases do ministério, bem como já jubila-
dos. Também ouvi membros de igrejas. Os 
obstáculos mais citados tinham a ver com 
mudanças, expectativas, invasão de priva-
cidade, críticas, cobranças e comparações, 
e conciliar vida pessoal, família, trabalho 
e igreja. Poucas pessoas mencionaram o 
desafi o espiritual de aprender a depender 
de Deus e fazer a Sua vontade. Isso me sur-
preendeu, considerando o fato de que, hoje, 
as esposas de pastor têm mais autonomia 
e oportunidades de estudo e trabalho do 
que no passado. Nada disso as tornou mais 
felizes. Por quê?

Provavelmente a resposta está no fato 
de que a modernidade líquida trouxe no-
vas abordagens da vida, mais questiona-
mentos, críticas e protestos - o que não é 
ruim -, mas trouxe menos soluções, porque 
afastou a humanidade de Deus - o que é 
trágico. Terá essa realidade infl uenciado 
também os propósitos de vida das esposas 
de pastores? Terão elas ampliado seu espa-
ço na sociedade, mas comprimido o espaço 
dedicado ao aperfeiçoamento espiritual e, 
como consequência, seus valores, referen-
ciais e senso de missão se diluíram e perde-
ram o signifi cado?Im
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  Eu fui chamada?
Um dos questionamentos que mais ouço 

de esposas de pastor é: “será que eu fui cha-
mada? Foi meu marido quem escolheu ser 
pastor, não eu”. E essa indagação vem acom-
panhada das mais variadas racionalizações: 
“eu não toco, não prego, não canto, sou tí-
mida, não gosto de fi car cumprimentando 
as pessoas... Eu não sirvo pra ser esposa de 
pastor”. Outras são mais explícitas e dizem: 
“eu não gosto de ser esposa de pastor”.

Essas dúvidas e argumentos têm es-
treita ligação com os maiores questiona-
mentos da vida humana: “De onde vim? 
Para onde vou? Qual é o meu propósito 
nesta vida?” Portanto, precisamos reava-
liar nossa cosmovisão. Sabemos que fo-
mos criadas por Deus e que um lapso de 
pecado nos roubou a vida perfeita e imor-
tal. Mas será que ainda nos lembramos 
que Cristo deixou o Seu lar celeste para 
encarnar como homem e tomar o nos-
so lugar no castigo que nos traria morte 
eterna? Será que nos acostumamos tanto 
com essa vida pequena, cujas maiores re-
alizações não se comparam com o futuro 
glorioso que nos aguarda? É essa perspec-
tiva que nos leva à abordagem correta em 
relação a capacidade, dons, chamado, co-
branças, críticas, realização profissional, 
reconhecimento, etc. 

  A Fonte
Naturalmente, cada profi ssão exige de-

terminado conhecimento e habilidades pa-
ra ser desempenhada com excelência. Médi-
cos estudam anatomia, farmacologia, etc., 
advogados estudam leis, professores explo-
ram o processo de aprendizado, engenhei-
ros treinam cálculos e projetos de grandes 
construções... E a esposa de pastor?

Embora essa não seja uma profi ssão co-
mo as demais, nela gastamos uma parte sig-
nifi cativa do nosso tempo. Sim, as habilida-
des de tocar instrumentos, cantar, pregar, 
coordenar programas e eventos, liderar de-
partamentos, etc., são muito úteis no bom 
desempenho desse papel. Mas nenhuma 
delas é signifi cativa o sufi ciente para quem 
deseja ser uma mulher segundo o coração 
de Deus. A esposa de um pastor jamais po-
de abrir mão de frequentar a Fonte todos 
os dias, recebendo a verdadeira e completa 
capacitação diretamente dAquele que tem a 
última palavra no assunto.

Como nós, criaturas limitadas e cheias de 
defeitos, podemos ousar assumir sozinhas o 
papel de ajudar e infl uenciar outras pessoas? 
E, por mais admiráveis que sejam as nossas 
habilidades, nos momentos cruciais em que 
precisamos lutar contra o próprio eu e contra 
as investidas do inimigo, é somente a comu-
nhão com Deus que nos fará vitoriosas. É im-
possível ter uma vida ministerial satisfatória 
sem que seja dedicado tempo para o abasteci-
mento na Fonte. Além do hábito matutino do 
estudo da Bíblia e outros livros inspirados, da 
oração e do silêncio para ouvir a voz de Deus, 
precisamos passar o dia na presença dEle. 

Apesar das inúmeras evidências do gran-
dioso amor divino por nós e do Seu inces-
sante trabalho nos bastidores da nossa vida, 
muitas vezes ignoramos a Sua voz e damos 
ouvidos aos gritos seculares ao nosso redor. 
Sejam desentendimentos entre irmãos, a fal-
ta de apoio da liderança da igreja, as críticas, 
as frustrações, precisamos enxergar além de 
tudo isso.

  Transformação natural
A nossa cosmovisão, alimentada pelo 

hábito da comunhão com Deus, defi ne o 

MUITAS VEZES 

IGNORAMOS 

A SUA VOZ E 

DAMOS OUVIDOS 

AOS GRITOS 

SECULARES AO 

NOSSO REDOR
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quanto nos preocupamos com nossa missão 
nesta Terra. Essa estreita combinação trans-
forma a nossa baixa autoestima e atitudes 
negativas e autodestrutivas em positivas, 
elevadas e nobres. Nossas escolhas passam 
a ser sensatas, infl uenciamos os outros mais 
e melhor, deixamos de nos comparar com 
outras pessoas ou tentar alcançar as expec-
tativas delas em relação a nós; desejamos 
ardentemente agradar apenas a Deus.

 Quando Deus é o nosso ponto de parti-
da, os resultados vêm automaticamente no 
nosso casamento, nos relacionamentos, na 
maternidade, na profi ssão, no ministério e 
em todas nossas realizações. Isso signifi ca 
que tudo aquilo que fi zermos será uma ex-
tensão da missão para a qual nascemos no 
reino de Cristo. Antes de sermos esposas, 
mães ou profi ssionais, nossa maior e princi-
pal ocupação é proclamar ao mundo o evan-
gelho de Cristo das mais variadas formas.

  Paixão pela missão
Sim, eu fui surpreendida por uma gran-

de paixão. Um sentimento que não se limita 
ao fato de ser uma esposa de pastor, mas 
que se estende a algo superior: compreender 
o que signifi ca ser fi lha do Rei do Univer-
so, permitir que Ele desenvolva a Sua obra 
em mim e aceitar o Seu chamado para ser 
instrumento da salvação. Casar-me com 
um pastor foi apenas a estratégia que Deus 
usou para colocar essa missão em prática na 
minha vida. Se minha paixão fosse apenas 
pela comodidade e privilégios de uma famí-
lia pastoral - recursos, oportunidade de co-
nhecer pessoas e lugares, educação e até sta-
tus –, a satisfação seria ilusória, pois tudo 
isso passa. Porém, o desejo de crescer, servir, 
glorifi car e honrar a Deus não exige diploma 
nem está limitado a um tempo e lugar. 

Não sei como você se encontra hoje - 
feliz, satisfeita, frustrada, desmotivada... 
Lembre-se de que estamos todas lutando 
uma batalha que se intensifi ca à medida em 
que decidimos aceitar os planos de Deus 
e Lhe entregamos nosso caráter para ser 
moldado conforme a Sua imagem. Ao fa-
zermos isso, somos surpreendidas por uma 
grande paixão e pelas mudanças que se se-
guem: lealdade a Deus, e não aos homens; 
conexão ao invés do isolamento; aceitação 
de desafi os ao invés do conforto; serviço ao 
próximo ao invés de a si próprias; testemu-
nho ao invés de omissão; princípios da Pa-
lavra ao invés dos valores mundanos.

As grandes mulheres aos olhos de Deus 
não o foram por possuírem talentos extra-
ordinários, mas por se submeterem à Sua 
vontade. Uma das coisas que o diabo mais 
teme é ver uma fi lha de Deus afi rmando, 
sinceramente, como Paulo: “Porém em nada 
considero a vida preciosa para mim mesmo, 
contanto que complete a minha carreira e o 
ministério que recebi do Senhor Jesus para 
testemunhar o evangelho da graça de Deus” 
(Atos 20:24).

Você, minha amiga, foi escolhida por 
Deus para estar ao lado de um servo dEle. 
Então, que a sua oração diária seja: “Deus, 
usa-me!” Que você se permita ser surpre-
endida por uma grande paixão por esse de-
sígnio, ter suas perspectivas e expectativas 
realinhadas e suas habilidades aprimoradas 
para a obra da salvação. Que o seu coração 
seja grato e resistente ao desencorajamen-
to e aos pensamentos negativos, e que você 
esteja convicta de que nada acontece sem 
um propósito, pois Deus está no controle. 
A recompensa de tudo isso nos aguarda. No 
Céu, partilharemos as surpresas e aventu-
ras desta missão. A

AS GRANDES 

MULHERES AOS 

OLHOS DE DEUS 

NÃO O FORAM POR 

POSSUÍREM 

TALENTOS 

EXTRAORDINÁRIOS, 

MAS POR SE 

SUBMETEREM À SUA 

VONTADE
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acasnão é por

DEUS NOS CHAMOU PELO NOME

ANGIE VALDEZ enfermeira, teóloga e coordenadora da Afam  
na União Peruana do Norte

a história que quero lhes contar começa em meados de 1995, no Peru. Na-
quela época, atravessávamos uma fase difícil, pois um dos meus familiares 
necessitava de cuidados médicos especializados. Providencialmente, meus 
pais chegaram ao consultório da doutora Verna Alva, que era considerada 
uma das melhores médicas do país. O tratamento foi um sucesso e a saúde 
desse parente foi reestabelecida.

No entanto, outro fato importante aconteceu: a doutora Verna se propôs a 
falar aos meus pais sobre Jesus. Era uma tarefa difícil para sua agenda apertada, 
mas que ela abraçou com muita dedicação. Como um dos primeiros resultados 
dessa obra, eu logo fui transferida para o Colegio Adventista España, em Lima.

Após dois anos de discipulado por parte da doutora Verna, da poderosa 
influência da Educação Adventista e das visitas de vários pastores, decidi 
entregar minha vida a Jesus, com apenas 10 anos de idade. Pouco tempo 
depois, meus pais também foram batizados e minha irmãzinha recém-nas-
cida pôde crescer num lar adventista. Até hoje, pela graça de Deus, todos 
permanecem nos caminhos do Senhor.

O começo do sonho de Deus
Ao final do ensino médio, como a maioria dos adolescentes, eu já tinha 

meu futuro planejado: estudaria Medicina em uma prestigiada universida-
de em meu país, faria especializações e viajaria pelo mundo. Aos 15 anos, 
ingressei nessa universidade e meu sonho começou a se concretizar. No en-
tanto, Deus tinha outros planos.

Enquanto eu estudava ali, recebi o primeiro chamado divino. Uma for-
te impressão se apoderou de mim por vários dias: deveria ir estudar na 
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universidade adventista. Por algum tem-
po eu resisti, mas a voz insistia em minha 
mente, até que obedeci. Falei com meus pais 
e, deixando tudo para trás, fui estudar En-
fermagem na Universidad Peruana Unión 
(UPeU). Não foi nada fácil me adaptar à 
mudança de planos e ao estilo de vida den-
tro de um internato adventista (com horá-
rios estabelecidos, comida vegetariana, cui-
dado com as vestimentas, etc.), mas tenho 
certeza de que Deus estava preparando o 
meu caminho.

Ao terminar o terceiro ano da faculda-
de, já com 19 anos de idade, senti o segundo 
chamado de Deus. Uma impressão surgiu 
em minha mente e foi se intensificando: de-
via estudar Teologia e me casar com um pas-
tor para que, juntos, dedicássemos nossas 
vidas a servir a Deus no ministério pasto-
ral. Meus pais me aconselharam a primeiro 
terminar Enfermagem e, então, seguir com 
o curso de Teologia, já que era o meu desejo. 
Assim eu fiz, e comecei a me preparar para 
ser uma esposa de pastor.

A cada passo, uma nova certeza
Enquanto cursava os últimos anos de 

Enfermagem, conheci o Francesco, um jo-
vem estudante de Psicologia da UPeU que 
amava muito a Igreja e o Clube de Desbrava-
dores. Desenvolvemos uma linda amizade. 
Em 2009, comecei meus anelados estudos de 
Teologia. A cada aula eu ficava mais convicta 
do chamado de Deus e sentia que estava vi-
vendo a melhor fase da minha vida até então.

Com o tempo, Francesco e eu come-
çamos a namorar e, quando eu estava no 
terceiro ano do curso, ele se formou em 
Psicologia. Após uma série de situações que 
considero milagrosas, ele também decidiu 
estudar Teologia e ser um pastor. Não me 

restavam dúvidas de que Deus estava diri-
gindo nossas vidas e nos casamos em julho 
de 2012, quando ele cursava o seu primeiro 
ano no seminário.

Durante aqueles anos na UPeU, partici-
pei de muitas capacitações na Afam Estu-
dantil. Também tive a oportunidade de in-
tegrar a liderança e até ser diretora por um 
ano. A Afam me ajudou a confirmar a deci-
são de ser uma esposa de pastor pelo resto 
da minha vida. O tempo passou rápido e 
experimentamos muitas vezes o cuidado de 
Deus ao nos prover trabalho, tempo e recur-
sos para concluir nossos estudos.

Assim, em dezembro de 2014, meu espo-
so recebeu um chamado para a obra pastoral 
e fomos designados ao nosso primeiro dis-
trito. Desde então, seis maravilhosos anos 
se passaram, cheios de lindas experiências e 
milagres, vivendo o sonho de Deus para as 
nossas vidas. Atualmente, ambos servimos 
na União Peruana do Norte; ele como líder 
do Ministério Jovem, Desbravadores, Aven-
tureiros e SVA, e eu como líder do Ministério 
da Mulher, Criança, Adolescentes e Afam.

Ele te escolheu
Com este meu testemunho, eu quero 

convidá-la, amiga, a refletir no chamado que 
Deus fez a você. Imagino que, ao longo do 
seu ministério, você já passou por diferen-
tes experiências; algumas boas, outras nem 
tanto. Mas tenha a certeza de que o Senhor 
te escolheu para a Sua obra neste momento 
único e especial da história da humanidade. 
Lembre-se de que “fiel é aquele que os chama” 
(1Tessalonicenses 5:24), e Ele cuidará de nós 
ao longo do caminho e nos capacitará para a 
Sua obra, junto aos nossos esposos e filhos, 
até que Ele venha. Esse é um dos maiores pri-
vilégios que uma mulher pode receber. AIm
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CLAUDIA LUZ educadora, líder da Afam NT e apresentadora do programa 
Mães de Oração, da rádio Novo Tempo

O MEU PAPEL 

AQUI
COMO DESCOBRI O MEU 
PROPÓSITO E MINISTÉRIO POR 
MEIO DA COMUNHÃO 

O Senhor os guiará continuamente, lhes dará de comer até 
em lugares áridos e fortalecerá os seus ossos. Vocês serão 
como um jardim regado e como um manancial cujas águas 
nunca secam” (Isaías 58:11). Deus me mostrou este verso 
no início do nosso ministério, na igreja central de Curitiba, 
no Paraná. Desde então, carrego esta mensagem como uma 
promessa para a nossa vida.

Ficamos naquela igreja por dois anos e meio, onde fo-
mos lindamente moldados por Deus. Logo depois, Ele nos 
conduziu ao nosso primeiro distrito, na cidade de Colombo, 
tamém no Paraná . Lembro-me perfeitamente da nossa pri-
meira construção de igreja, do carinho dos irmãos, dos so-
nhos, fé e dedicação. Estávamos convictos de que aquele era 
o sonho de Deus para nós.

Em seguida, recebemos um chamado para o Rio Gran-
de do Sul, onde meu esposo assumiria um departamento. 
Com um bebê de oito meses, eu precisaria deixar para trás o 
meu emprego, amigos, família, igreja... O inesperado estava 

à frente, e foi exatamente nessa fase de mu-
danças que senti grande necessidade de me 
apegar mais a Deus.

Novos hábitos
Assim, iniciei uma rotina de disciplinada 

comunhão. Passei a dormir mais cedo para 
acordar antes de todos em casa, meditar na 
Palavra de Deus e orar. Percebi na prática co-
mo esse momento diário estava me influen-
ciando; a ação do Espírito Santo me trazia 
paciência, sabedoria e paz para enfrentar 
os desafios de educar o meu filho, cuidar 
da casa, fazer boas escolhas, administrar o 
meu tempo e cuidar de mim, e tudo isso na 
ausência do meu esposo, que viajava muito.

Não demorou muito, fomos chamados 
para São Paulo. Mais uma vez eu estava sem Im
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amigos, sem igreja e passando por todas 
aquelas adaptações que você conhece muito 
bem. Confesso que, desta vez, a parte mais 
difícil foi ver o meu filho sofrendo com o 
corte dos vínculos que havia formado. Em 
família, nós conversamos sobre o privilégio 
do chamado divino, oramos e reforçamos a 
confiança na promessa de que Deus cuida-
ria de todos os detalhes da nossa vida.

Com a rotina já reajustada, algo começou 
a me incomodar muito. O senso de missão 
bateu forte e eu questionei: “Qual é o meu 
papel aqui? Qual é o propósito de Deus para 
minha vida?” Então, me vieram à mente as 
palavras de Ellen White: “Consagrai-vos a 
Deus pela manhã; fazei disto vossa primeira 
tarefa. Seja vossa oração: “Toma-me, Senhor, 
para ser Teu inteiramente. Aos Teus pés 
deponho todos os meus projetos. Usa-me 
hoje em Teu serviço. Permanece comigo, e 
permite que toda a minha obra se faça em 
Ti”” (Refletindo a Cristo, p. 251). Por isso, fiz 
um plano de 40 dias de oração para que o 
Senhor me mostrasse o que deveria fazer.

Novo ministério
Um dia, brincando com meu filho no 

playground do nosso condomínio, observei 
algumas mães que faziam o mesmo. Ali, o 
Espírito Santo me impressionou dizendo: 
“Convide essas mulheres para orarem pelos 
seus filhos”. Durante dias eu orei por isso. 
Não as conhecia pelo nome, não sabia se 
acreditavam em Deus nem se aceitariam o 
meu convite. Mesmo assim, deixei um bi-
lhete na caixa postal de cada apartamento, 
e, para minha surpresa, todas aceitaram e 
compareceram à minha casa. Que alegria!

No primeiro encontro falei da impor-
tância de intercedermos pelos nossos filhos. 
Muitas não eram religiosas e sequer haviam 

feito alguma oração na vida. As reuniões se 
estenderam por semanas. Conversávamos 
sobre vários assuntos referentes a família e 
vida espiritual, e eu não perdia uma opor-
tunidade de mostrar na Bíblia as respostas 
que elas tanto procuravam. Eu realmente 
percebi a atuação do Espírito Santo modifi-
cando hábitos e trazendo alegria e sabedo-
ria a cada alma sedenta.

Aquela experiência acabou virando o 
ministério “Mães de Oração”, que me deu 
um verdadeiro propósito. Naquele ano eu 
preguei todos os sábados em diferentes 
igrejas, palestrei sobre o projeto em escolas 
e nunca mais parei. Hoje tenho um pro-
grama com o mesmo nome na rádio Novo 
Tempo, em que sigo incentivando as mães a 
intercederem pelos seus filhos.

Faça você mesma
Querida amiga, eu compartilhei a mi-

nha história com você para encorajá-la a 
desenvolver o seu ministério pessoal. Ele 
não precisa ser uma profissão ou um car-
go na igreja; basta apenas que transforme 
vidas, inclusive a sua. E para alcançar esse 
objetivo, lembre-se: beba da fonte certa 
diariamente, seja fiel nas pequenas coi-
sas, mantenha seu foco em Cristo e faça 
o seu melhor.

Se você é uma mulher de oração e de-
dica tempo à comunhão, o Espírito Santo 
vai conduzi-la a novos projetos, capacitá- 
la e usá-la poderosamente. “Submetei-Lhe 
todos os vossos planos, para que se execu-
tem ou deixem de se executar, conforme 
o indique a Sua providência. Assim dia a 
dia podereis entregar às mãos de Deus  
a vossa vida, e assim ela se moldará mais e 
mais segundo a vida de Cristo” (Refletindo 
a Cristo, p. 251). AIm
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uando alguém fala em roupas, qual marca vem à sua mente? 
E se o assunto for carros? Ou smartphones? Ou alimentos? 
É comum nos referenciarmos em certas marcas de acordo 
com a vivência que temos com seus produtos ou serviços. E, 
ao pensarmos nelas, sempre as associamos a algum concei-
to, como qualidade, estilo, segurança, e por aí vai.

Nossa família também é cheia de marcas. Algumas de-
las são ótimas lembranças e nos deixam orgulhosos; outras, 
porém, temos vontade de riscar do nosso histórico e esque-
cer. Por trabalharmos tanto para a Igreja, às vezes achamos 
que a nossa família está bem nutrida espiritualmente, mas 
será que isto é suficiente para deixar nos nossos filhos as 
marcas que serão referência para as suas vidas e os farão 
sentir orgulho de serem cristãos? Não, não é. Somente a 
vivência, o relacionamento estreito com Deus, é capaz de 
construí-las. E nós, pais, somos totalmente responsáveis 
por dar o exemplo às nossas crianças.

CAROLINE OLIVEIRA educadora, pós-graduada em aconselhamento familiar

DEIXANDO UM LEGADO DE FÉ E ADORAÇÃO NO LAR

q Um legado...
Na Bíblia encontramos uma menção a 

dois juízes. São pouco conhecidos; dificil-
mente ouvimos algum sermão a respeito. 
Mas o relato sobre eles nos traz lições im-
portantes: “Depois de Abimeleque, Tola, 
filho de Puá, filho de Dodô, homem de 
Isaacar, se levantou para livrar Israel. Ele 
morava em Samir, na região montanhosa 
de Efraim. Julgou Israel durante vinte 
e três anos. Depois morreu e foi sepul-
tado em Samir. Depois dele se levantou 
Jair, gileadita, que julgou Israel durante 
vinte e dois anos. Ele tinha trinta filhos, 
que cavalgavam trinta jumentos. E eles 
tinham trinta cidades, a que chamavam 
Havote-Jair, até o dia de hoje, as quais  

MARCAS DE SUCESSO
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estão na terra de Gileade. Jair morreu e foi sepultado em 
Camom” (Juízes 10:1-5)

Como minha formação profissional é a licenciatura, vou 
pedir licença a você para agir como uma professora e fazer 
duas perguntas de interpretação de texto. Responda na sua 
mente: 1) Quais são os dois juízes mencionados no texto? 
2) Que legado cada um deixou para a posteridade? Acredi-
to que à primeira pergunta foi fácil responder, certo? E da 
segunda, encontrou a resposta? Sabe por que não? Porque 
eles não deixaram nenhuma marca na história. A Bíblia 
simplesmente cita a passagem deles por esta Terra, porém 
não registra grandes feitos seus ou um legado deixado à sua 
descendência. Que triste realidade! 

Tempos atrás, conversando com uma amiga, ela me con-
tou sobre a sua infância como filha de um pastor distrital 
em uma grande cidade brasileira. Os pais muito dedicados à 
obra; a mãe sempre envolvida com o Ministério Infantil das 
igrejas e com o pastoreio das famílias, o pai empenhado ex-
clusivamente no ministério, dando vários estudos bíblicos, 
prestando assistência à comunidade, etc. Porém, em casa, 
os pequenos viam a vida de serviço dos pais, mas não rece-
biam deles a marca mais importante: os cultos familiares e 
a inclusão dos filhos nas atividades espirituais. Ah, querida 
amiga, como isso fez falta na vida daquelas crianças! E como 
também pode fazer falta ou diferença na vida dos meus e 
dos seus familiares!

Vou contar mais uma história. Agora, de um casal. Ele já 
era amigo de Deus antes mesmo de conhecê-la. Casaram-se 
jovens e, depois de um negócio bem-sucedido, ele resolveu 
ser um ministro de Deus. Ela embarcou no desafio. Assim 
que veio o primeiro chamado, naquela ansiedade e anima-
ção do início do ministério, ela começou a empacotar as 
coisas, mas percebeu que faltava um “pequeno detalhe”: pa-
ra onde iriam? Já sabe de quem estou falando? Abrão e Sa-
rai. Eles simplesmente foram, sem saber pra onde nem por 
quanto tempo; apenas obedeceram. E em cada “distrito” dei-
xado para trás, todos sabiam que eles haviam passado por 
ali, pois a marca deles estava evidente. “(...) Ali edificou um 
altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor” (Gênesis 12:8). 
Complementando o pensamento, Ellen White escreveu a 
respeito: “Durante sua permanência em Harã, tanto Abraão 

como Sara haviam levado outros à adoração e ao culto do 
verdadeiro Deus” (Patriarcas e Profetas, p. 127).

... para a Eternidade
Querida parceira de ministério, deixar marcas é isso: le-

var outros aos caminhos do Senhor, a começar pela nossa 
família. Você consegue imaginar o Céu sem os seus queridos 
lá? Tenho certeza de que não. Que triste será a realidade da-
queles a quem se aplica o texto inspirado da amiga White: 
“Suponde que entrásseis no Céu e nenhum de vossos filhos 
ali estivesse. Como poderíeis dizer a Deus: “Eis-me aqui, 
com os filhos que Tu me deste” (Isaías 8:18)?” (Orientação 
da Criança, p. 369).

Precisamos construir um legado de fé e adoração no nos-
so lar; uma marca que seja referência na nossa caminhada e 
dos nossos filhos rumo ao Céu. E uma das poderosas ferra-
mentas que temos à disposição para isso é o culto familiar. 
Ah, se nossos olhos espirituais fossem abertos para vermos 
o conflito cósmico que acontece toda a vez que a família se 
une para render louvores, aprender sobre o Senhor e rogar 
a Ele bênçãos e forças para vencer as tentações diárias! Se 
pudéssemos enxergar isso, querida amiga, não ousaríamos 
começar e terminar o dia de forma diferente.

Eu finalizo esse nosso encontro indagando a você: qual 
tipo de marca você quer deixar na sua família? Seguirá o 
exemplo dos juízes desconhecidos ou escolherá ser como  
o herói da fé Abraão, que deixava um legado por onde pas-
sava? De coração, espero que, no dia em que Cristo voltar, 
possamos exclamar em uma só voz: “Aqui está, Pai, a família 
que me deste!” A

Se você precisa de ideias para o culto familiar, 
sugiro a leitura de alguns materiais:

- Orientação da Criança, capítulo 78 (Ellen White) 
-  Como Ajudar seu Filho a Amar Jesus (Donna  
J. Habenicht)

-  Reparando Brechas (site do Ministério do Lar e 
Família da DSA)
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