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Querida amiga,
Depois de vivermos por tanto tempo sob 

as ameaças de uma pandemia, sofrendo com 
mudanças drásticas e perdas irreparáveis, 
nos aproximamos do fim de 2021 gratas a 
Deus, afinal, sobrevivemos! Com as vacinas 
e a retomada das atividades normais, ainda 
que com adaptações, poder iniciar um novo 
ciclo com esperança e perspectivas é um 
grande privilégio. 

Estarmos vivas não é apenas motivo de 
gratidão, como, sobretudo, uma oportuni-
dade de reflexão sobre como viveremos esse 
tempo que Deus nos emprestou. Momentos 
pós-crise exigem responsabilidade e a práti-
ca das importantes lições aprendidas.

Nessa nova fase, alguns aspectos devem 
ser priorizados sempre, como o cuidado com 
a saúde física e emocional, a organização fi-
nanceira, a espiritualidade no lar e o envolvi-
mento na missão. Estes são pontos cruciais 
na vida, não apenas em tempos de crise, mas 
especialmente em tempos de bonança.

Todos esses tópicos serão abordados nes-
ta revista, numa seleção de artigos dos últi-
mos cinco anos. Eles foram escolhidos com 
muito carinho para te ajudar a viver nesses 
novos tempos com mais esperança e quali-
dade de vida.

Façamos a nossa parte, sempre atentas 
às oportunidades e encarando os desafios 
com fé e esperança, afinal, “nada temos a 
temer quanto ao futuro, a menos que nos es-
queçamos como Deus tem nos conduzido no 
passado” (Eventos Finais, p. 57). 

Meu abraço carinhoso para você. 

{ Jeanete Lima }
é a coordenadora da Afam para oito 

países sul-americanos
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ELOÁ MOURA GALVÃO teóloga, mestre em interpretação bíblica

DESENVOLVENDO UM ESTILO DE VIDA TEMPERANTE  
DE ACORDO COM A VONTADE DE DEUS

equilíbrioVIDA EM

{ por dentro do assunto
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com equilíbrio em todas as coisas. Para saber 
se tenho sido temperante, é necessário que eu 
analise minha rotina de trabalho, meus hábi-
tos alimentares, minha prática de exercícios 
físicos, meus hábitos diários, entre outros as-
pectos, para perceber se em algum desses eu te-
nho me excedido, negligenciado ou alcançado 
o ponto de equilíbrio. O melhor caminho para 
analisar todos esses aspectos da minha vida e 
chegar a uma conclusão correta é através da re-
velação da vontade de Deus contida na Bíblia e 
no Espírito de Profecia.

Primeiramente, por que devo escolher 
ter uma vida temperante? A Bíblia respon-
de ao afirmar que o nosso corpo é templo 
do Espírito Santo e que não somos de nós 
mesmos (1 Coríntios 6:19). Portanto, tudo o 
que viermos a ingerir ou fazer deve ser uni-
camente para a glória de Deus (1 Coríntios 
10:31). Acima de ter um corpo melhor de-
finido ou viver por mais tempo, o cuidado 
com o meu estilo de vida deve ter por obje-
tivo máximo a glória de Deus. Em segundo 
lugar, o cuidado adequado com o meu estilo 
de vida se torna uma bênção para mim, pois 
passo a viver com melhor qualidade. Isso se 
reflete na família, pois, vivendo bem, pos-
so desenvolver relacionamentos melhores 
e evitar conflitos e preocupações advindos 
de enfermidades. O estilo de vida também 
reflete na sociedade em que vivo, pois, com 
maior vitalidade e clareza mental, desempe-
nho a missão de proclamar o evangelho ao 
mundo de forma mais efetiva, e este é o al-
vo máximo da reforma de saúde adventista 
muito bem desenvolvido por meio dos 8 re-
médios naturais, que conhecemos tão bem.

O viver temperante inclui tanto os as-
pectos físicos quanto os emocionais, e po-
de ser muito bem detalhado através dos  
8 remédios naturais. 

equilíbrio
erta ilustração relata que uma tartaruga vivia 
em um lago com dois patos que eram muitíssi-
mo amigos dela. Ela adorava a companhia de-
les e conversava até cansar. Afinal, ela gostava 
muito de falar, de ouvir qualquer tipo de coisa 
e tinha sempre muito a dizer. 

Um dia, uma prolongada estiagem secou 
o lago e os dois patos resolveram se mudar. 
A tartaruga suplicou para que os seus ami-
gos não a deixassem sozinha, pois ela não 
suportaria a solidão. “Como levaremos você, 
se você não sabe voar?”, disseram os patos. 
“Por favor, eu quero ir com vocês! Me levem 
com vocês!”, implorou a tartaruga. Os pa-
tos ficaram com tanta pena que resolveram  
levá-la. Mas para que sua ideia desse certo, a 
tartaruga precisava ficar calada por um bom 
tempo. Cada um dos patos mordeu uma das 
pontas de uma vara e a tartaruga mordeu 
o meio da vara. Assim, os patos levantaram 
voo e levaram a tartaruga consigo. 

Durante toda a viagem, a tartaruga que-
ria comentar sobre as coisas que via do alto, 
mas se conteve devido à sua delicada situ-
ação. Até que passaram por um povoado. 
Quando os quando os moradores viram a 
engraçada cena no céu, começaram a caço-
ar: “Olhem que coisa esquisita! Dois patos 
carregando uma tartaruga!”. A tartaruga, 
que não podia mais se controlar, resolveu 
revidar o desaforo, mas quando abriu a boca 
para xingar aqueles moradores, caiu do céu, 
ficando gravemente ferida.

Essa pequena ilustração nos ensina a im-
portância do domínio próprio no exercício 
da temperança, não somente no falar, mas 
em todas as áreas da vida. A pobre tartaru-
ga não conseguia dominar o hábito de taga-
relar e, quando mais precisou se controlar, 
não conseguiu, resultando em graves da-
nos para si. Ser temperante é agir e pensar  

c

OUT/DEZ
 2021/

44497 – AFAM DSA - 4 TRIMESTRE 2021
Designer R. F.C. Q.17/11/2021  9:27

MilenaP1P3P4

44497_AFAM_4Tri2021_.indd   544497_AFAM_4Tri2021_.indd   5 17/11/2021   09:2817/11/2021   09:28



Im
ag

em
: ©

do
id

am
10

 |
 A

do
be

 S
to

ck
Im

ag
em

: ©
Ti

er
ne

y 
| 

Ad
ob

e 
St

oc
k

6 AFAM OUT/DEZ
 2021/

O viver saudável no aspecto físico in-
clui a temperança em minha alimentação, 
administrando não somente a qualida-
de, como também o volume de alimento 
ingerido; a qualidade do meu sono, que 
também está relacionada à quantidade de 
horas necessárias e o melhor horário para 
que o meu corpo se recupere devidamente; 
a prática regular de exercícios físicos, com 
postura e respiração corretas; banhos de sol 
diários; abstinência de elementos nocivos e 
estimulantes. 

É necessário ser temperante também 
nos aspectos emocionais e espirituais, cul-
tivando profunda confiança em Deus, pen-
samentos positivos, boas amizades e reali-
zando atividades que produzam bons pen-
samentos e sentimentos.

Ao falarmos sobre temperança, um aler-
ta vermelho deve ser aceso em relação aos 
extremismos. Como já vimos, temperança 
tem a ver com equilíbrio e qualquer prática 
que tenda excessivamente para um dos la-
dos se torna nociva. Ser temperante não é 
praticar fielmente apenas um dos oito remé-
dios, mas todos eles.

Outro alerta em relação aos extremis-
mos está em agarrar um princípio correto 
como, por exemplo, a prática de exercícios 
físicos, e excedê-lo em quantidade. Muitas 
vezes somos tentados a cair nesse extremo 
em relação à alimentação quando comemos 
aquilo que é saudável, mas além da quanti-
dade que nos é necessária.

Ser temperante não é uma tarefa fácil, 
pois é necessário ter domínio próprio. A Pa-
lavra de Deus nos ensina que tal competên-
cia é fruto do Espírito Santo (Gálatas 5:21). 
Dessa forma, quando os primeiros obstá-
culos aparecerem, ou se você for vencida  
pelos seus velhos hábitos e vontades, não A

rt
ig

o 
pu

bl
ic

ad
o 

or
ig

in
al

m
en

te
 n

a 
ed

iç
ão

 d
e 

A
BR

/J
U

N
 2

02
0

{ por dentro do assunto

44497_AFAM_4Tri2021_.indd   644497_AFAM_4Tri2021_.indd   6 17/11/2021   09:2817/11/2021   09:28



Im
ag

em
: ©

do
id

am
10

 |
 A

do
be

 S
to

ck
Im

ag
em

: ©
Ti

er
ne

y 
| 

Ad
ob

e 
St

oc
k

7AFAM
 2021

OUT/DEZ
 2021/

O viver saudável no aspecto físico in-
clui a temperança em minha alimentação, 
administrando não somente a qualida-
de, como também o volume de alimento 
ingerido; a qualidade do meu sono, que 
também está relacionada à quantidade de 
horas necessárias e o melhor horário para 
que o meu corpo se recupere devidamente; 
a prática regular de exercícios físicos, com 
postura e respiração corretas; banhos de sol 
diários; abstinência de elementos nocivos e 
estimulantes. 

É necessário ser temperante também 
nos aspectos emocionais e espirituais, cul-
tivando profunda confiança em Deus, pen-
samentos positivos, boas amizades e reali-
zando atividades que produzam bons pen-
samentos e sentimentos.

Ao falarmos sobre temperança, um aler-
ta vermelho deve ser aceso em relação aos 
extremismos. Como já vimos, temperança 
tem a ver com equilíbrio e qualquer prática 
que tenda excessivamente para um dos la-
dos se torna nociva. Ser temperante não é 
praticar fielmente apenas um dos oito remé-
dios, mas todos eles.

Outro alerta em relação aos extremis-
mos está em agarrar um princípio correto 
como, por exemplo, a prática de exercícios 
físicos, e excedê-lo em quantidade. Muitas 
vezes somos tentados a cair nesse extremo 
em relação à alimentação quando comemos 
aquilo que é saudável, mas além da quanti-
dade que nos é necessária.

Ser temperante não é uma tarefa fácil, 
pois é necessário ter domínio próprio. A Pa-
lavra de Deus nos ensina que tal competên-
cia é fruto do Espírito Santo (Gálatas 5:21). 
Dessa forma, quando os primeiros obstá-
culos aparecerem, ou se você for vencida  
pelos seus velhos hábitos e vontades, não 

desista de ter um estilo de vida temperante 
que agrade e glorifique a Deus. Todo o auxílio 
divino nos está disponível para avançarmos 
nesse aspecto, basta apenas pedir que o Espí-
rito Santo nos ajude diariamente, moldando 
nossos gostos e práticas, para estarmos a ca-
da dia mais de acordo com a vontade de Deus.

Como esposas e mães, temos a impor-
tante missão de orientar nossa família de 
forma que tenham um viver saudável. Po-
demos fortalecer nossos esposos para que 
estejam melhor preparados para combater 
na linha de frente do exército de Deus. Po-
demos também preparar nossos filhos com 
efetividade física e clareza mental para se-
rem missionários do Reino de Deus e uma 
bênção ao mundo. E ainda podemos mos-
trar à igreja que é possível viver melhor, se-
guindo as orientações que já estão há tanto 
tempo reveladas na Palavra de Deus. 

Em sua comunidade, você pode aju-
dar a organizar cursos de culinária vege-
tariana, separados por categorias, como 
pães, sucos, sobremesas ou café da manhã,  
almoço e jantar. Você pode também ajudar 

TEMOS A 

IMPORTANTE 

MISSÃO DE 

ORIENTAR 

NOSSA FAMÍLIA 

DE FORMA 

QUE TENHAM 

UM VIVER 

SAUDÁVEL

{
a organizar caminhadas ou corridas, pro-
movendo o exercício físico. Ou, quem sabe, 
você pode motivar os membros com posta-
gens na internet ou por meio de palestras e 
seminários sobre saúde. Enfim, as possibi-
lidades são infindas. Ore sempre para que 
Deus trabalhe em Sua Igreja a importância 
de serem temperantes.

O mundo tem despertado acerca da im-
portância do viver saudável e tem buscado 
princípios de saúde que já nos foram revela-
dos. Deus nos deixou a Sua revelação sobre 
viver de forma equilibrada, pois o nosso 
Criador sabia dos benefícios que isso nos 
traria. E essas ricas bênçãos não chegariam 
somente a nós, mas à nossa família, à nossa 
igreja e à nossa sociedade. 
Hoje você pode escolher começar a viver a 
plenitude do que Ele tem preparado para vo-
cê, vivendo de forma temperante, ou conti-
nuar com hábitos nocivos ao seu organismo. 
Que a prática dos oito remédios da natureza 
faça de você uma bênção nesse mundo e que 
através da sua vida outros possam conhecer 
sobre o amor de Deus! A
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COMO ORGANIZAR AS FINANÇAS E ALCANÇAR A LIBERDADE FINANCEIRA

$ALDO

 ANTONIO TOSTES pastor, pós-graduado em Administração de Empresas e Ciências Contábeis. Diretor-geral da  
Rede Novo Tempo de Comunicação e apresentador do programa Saldo Extra

a
positivo

OUT/DEZ
 2021/

{ comportamento
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a s grandes organizações comerciais, que seguem crescendo e gerando lucra-
tividade, são aquelas que administram bem suas operações e suas finanças. 
Esta boa gestão passa por um controle rigoroso de custos, para que a empre-
sa tenha os melhores preços e seja competitiva no mercado. 

Se há um consenso entre os educadores financeiros, é que nós deverí-
amos conduzir o nosso dinheiro como uma empresa, praticando os prin-
cipais conceitos de uma boa gestão: planejamento, orçamento, controle de 
gastos e bons investimentos. 

Ao analisar biografias de pessoas prósperas em seus negócios, vemos 
que elas são sempre cuidadosas com suas finanças, não gastam tudo o que 
recebem, investem prioritariamente em suas carreiras, sabem correr riscos 
e não se endividam. 

Quando nos voltamos à Palavra de Deus, encontramos os mesmos con-
ceitos e práticas. Ele nos ensina a sermos prudentes (Provérbios 22:3), a nos 
anteciparmos aos desafios da vida (Provérbios 21:5) e a não devermos nada 
a ninguém (Romanos 13:7, 8). Mas, para que isto se concretize, é preciso de-
dicar tempo a pensar e organizar (Provérbios 1:5). 

 Dever de casa 
Esta organização começa em casa. A família precisa trabalhar unida no 

planejamento, orçamento e controle dos gastos. Mesmo que apenas um dos 
integrantes seja responsável por realizar os pagamentos, conferir o extra-
to do cartão de crédito, fazer a declaração de imposto de renda, etc., as de-
cisões que envolvem o “caixa” do lar têm que ser tomadas conjuntamente. 
Os filhos, claro, devem ser envolvidos proporcionalmente ao seu desenvol-
vimento; quanto mais velhos, maior a participação. 

A família precisa, em primeiro lugar, separar tempo para conver-
sar. Elaborar um orçamento juntos, fazer um orçamento proporcional à 
renda total, estabelecendo os limites para cada despesa (dízimo, ofertas, 
fundo de reserva, alimentação, aluguel, condomínio, água, energia, in-
ternet, veículo e transporte, escola e cursos, recreação, vestuário, plano 
de saúde e seguros, secretária, mesada, etc.). Uma vez que todos partici-
param dessa elaboração e conhecem os limites, são igualmente responsá-
veis por fazer com que o plano seja executado. 

 Poupar pra não faltar 
O orçamento familiar deve ser sempre menor que a sua renda total, ou 

seja, o resultado da subtração entre receita e despesa precisa ser positivo e 
destinado à formação de um fundo de reserva. Esta poupança se destina a: 

1} Imprevistos e emergências (conserto do carro ou de eletrodo-
mésticos, medicamentos, viagens, etc.)  

A FAMÍLIA PRECISA 

TRABALHAR UNIDA 

NO PLANEJAMENTO, 

ORÇAMENTO E 

CONTROLE DOS 

GASTOS

{

 2021  2021/OUT/DEZ
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2} Demandas de curto prazo (despesas 
que acontecem uma vez ao ano, como IPVA, 
IPTU, material e uniforme escolar, etc.) 
3} Demandas de médio prazo (despe-
sas que surgem entre um e cinco anos, como 
a reforma da casa, a troca do carro, viagens 
internacionais, etc.) 
4} Demandas de longo prazo (despesas 
com ocorrência superior a cinco anos, como 
a compra ou construção da casa própria, fa-
culdade dos filhos, aposentadoria, etc.) 

A reserva é fundamental para a esta-
bilidade financeira no longo prazo. Sem 
ela, certamente os planos não poderão se 
concretizar e o endividamento pode sur-
gir e arruinar as finanças. Portanto, pou-
par mensalmente uma parte da renda é 
imprescindível. 

No fim das contas, uma boa gestão fi-
nanceira do lar parte da seguinte realidade: 
a família deve viver com um padrão de vida 
inferior ao que poderia. Precisa sobrar sa-
lário todo fim de mês. Quando surgir o im-
previsto, lá estará a reserva para recolocar 
as coisas no seu devido lugar. E vale desta-
car que o padrão de vida ideal não é aquele 
que a família gostaria de ter, mas sim o que 
ela pode ter. 

 Na ponta do lápis  
Voltando ao conceito de gerir a vida 

como uma empresa, devemos lembrar que 
toda instituição próspera tem uma conta-
bilidade eficiente. Esta é importantíssima 
não apenas para fazer cumprir as obriga-
ções trabalhistas, legais e tributárias, mas 
também para fornecer relatórios gerenciais 
que vão orientar as decisões estratégicas da 
empresa. 

Isto significa controle, que é a palavra-
chave para uma boa gestão financeira do lar. 

A família precisa saber para onde vai cada 
centavo do salário. Esta consciência será a 
base para a definição do orçamento e, pos-
teriormente, para saber se o realizado está 
de acordo com o orçado. Uma vez que sejam 
detectados desvios, os ajustes serão feitos 
nos pontos certos e na medida certa para se 
manter o equilíbrio das finanças. 

Para este controle, pode-se usar aplica-
tivos ou mesmo uma caderneta, que deve 
estar à mão sempre que for feito um paga-
mento, por qualquer que seja o integrante 
da família. No final do mês, aquele que con-
trola as finanças vai agrupar as despesas 
de acordo com os itens do orçamento para, 
então, saber para onde está indo cada centa-
vo da renda. 

A periodicidade desta análise deve 
acompanhar a necessidade. Uma família 
que está com as finanças desorganizadas, 
endividada, deve fazê-la todos os meses, até 
chegar ao equilíbrio. Uma vez que as finan-
ças estão em dia, pode-se reprogramar este 
controle detalhado para cada quatro, seis 
meses, ou mesmo uma única vez no ano. 

 Liberdade e prosperidade 
Muitas pessoas pensam em ficar ricas, 

e não há nada de errado nisso. As palavras 
“prosperidade” e “riqueza” também fazem 
parte do vocabulário divino (Salmos 112:1-
3). O que não pode acontecer é o dinheiro 
ocupar um lugar errado na escala de valo-
res. Quando o rico é fiel a Deus na devolução 
dos dízimos, generoso em suas ofertas, sen-
sível às necessidades do próximo e compro-
metido com a pregação do Evangelho, sua 
prosperidade é uma benção e um belo teste-
munho de fidelidade a Deus. 

Para outras pessoas, a “riqueza” pode 
significar a simples “liberdade financeira”, 

A FAMÍLIA PRECISA 

SABER PARA ONDE 

VAI CADA CENTAVO 

DO SALÁRIO{

OUT/DEZ
 2021/

{ comportamento

44497_AFAM_4Tri2021_.indd   1044497_AFAM_4Tri2021_.indd   10 17/11/2021   09:2817/11/2021   09:28



Im
ag

em
: ©

rik
ky

al
 |

 A
do

be
St

oc
k

Im
ag

em
: ©

w
ic

ha
ya

da
 |

 A
do

be
St

oc
k

11AFAMOUT/DEZ
 2021/ 2020

A família precisa saber para onde vai cada 
centavo do salário. Esta consciência será a 
base para a definição do orçamento e, pos-
teriormente, para saber se o realizado está 
de acordo com o orçado. Uma vez que sejam 
detectados desvios, os ajustes serão feitos 
nos pontos certos e na medida certa para se 
manter o equilíbrio das finanças. 

Para este controle, pode-se usar aplica-
tivos ou mesmo uma caderneta, que deve 
estar à mão sempre que for feito um paga-
mento, por qualquer que seja o integrante 
da família. No final do mês, aquele que con-
trola as finanças vai agrupar as despesas 
de acordo com os itens do orçamento para, 
então, saber para onde está indo cada centa-
vo da renda. 

A periodicidade desta análise deve 
acompanhar a necessidade. Uma família 
que está com as finanças desorganizadas, 
endividada, deve fazê-la todos os meses, até 
chegar ao equilíbrio. Uma vez que as finan-
ças estão em dia, pode-se reprogramar este 
controle detalhado para cada quatro, seis 
meses, ou mesmo uma única vez no ano. 

 Liberdade e prosperidade 
Muitas pessoas pensam em ficar ricas, 

e não há nada de errado nisso. As palavras 
“prosperidade” e “riqueza” também fazem 
parte do vocabulário divino (Salmos 112:1-
3). O que não pode acontecer é o dinheiro 
ocupar um lugar errado na escala de valo-
res. Quando o rico é fiel a Deus na devolução 
dos dízimos, generoso em suas ofertas, sen-
sível às necessidades do próximo e compro-
metido com a pregação do Evangelho, sua 
prosperidade é uma benção e um belo teste-
munho de fidelidade a Deus. 

Para outras pessoas, a “riqueza” pode 
significar a simples “liberdade financeira”, 

ou seja, a conquista de uma boa renda, sufi-
ciente para proporcionar um padrão de vida 
satisfatório, sem que o indivíduo dependa 
da ajuda de terceiros. Essa liberdade pode 
proceder da aposentadoria pela previdência 
social ou de uma renda passiva, como uma 
previdência complementar, uma renda pa-
trimonial (aluguéis) ou mesmo os dividen-
dos e juros de investimentos no mercado 
financeiro. Qualquer pessoa pode alcançar 

a liberdade financeira, independentemente 
do seu salário, e isso deveria ser o alvo de 
todo trabalhador e de toda família. 

 Anota aí 
Ter um mindset positivo em relação às 

finanças é o primeiro passo na busca pela 
liberdade financeira. E aqui vão algumas 
dicas pra você desenvolver essa mentalida-
de edificante: 

Ele é a fonte de tudo o que você 

possui e de toda a sabedoria. 

Deixe-O te orientar em suas 

decisões, seja para ganhar 

ou usar o dinheiro, e 

verá que maravilhosas 

bênçãos Ele tem 

preparado para 

você e sua 

família.  As
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Controle o dinheiro 

para não ser 

controlada por 

ele. Aliás, finanças 

organizadas 

refletem uma vida 

organizada. 

Sem
pre que possível, aproveite o tem

po 

livre para atividades que trarão algum
 

retorno financeiro. Utilize sua profissão 

ou seus dons e habilidades para 

isso. Venda aqueles itens que você 

não usa m
ais e estão apenas 

ocupando espaço. Incentive 

toda a fam
ília a fazer o 

m
esm

o. E destine esse 

extra, prioritariam
ente, 

ao fundo de reserva. 

Este é o maior vilão na vida 

financeira. Não compre 
sem planejamento, 

motivada pela emoção, 
sem avaliar se a 

despesa está dentro 
do orçamento e se você tem  condições de arcar com ela. 

Se a aquisição for para suprir um
a vontade, e 

não um
a necessidade prevista no orçam

ento, 

deve-se pensar m
uito bem

 antes de gastar. 

O consum
o m

otivado pela em
oção leva 

ao endividam
ento. E as dívidas não 

apenas têm
 tirado o sono de 

m
uitas pessoas, com

o destruído 

casam
entos e fam

ílias 

inteiras e desencadeado 

doenças diversas. 

Quando todos 

estão conscientes 

e engajados nos 
objetivos da 

família, fica muito 

mais fácil re
alizar 

os sonhos. 

PE
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NG
O 
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SAIBA PARA ONDE VAI

SAIBA DISTINGUIR DESEJO
TENHA UMA RENDA EXTRA 

ENTREGUE SUAS FINANÇAS

NAS MÃOS DE DEUS

JAMAIS GASTE POR IMPULSO

CADA CENTAVO

 DE NECESSIDADE 

TE
NH

A S
ON

HO
S 

ENVOLVA TODA A FAMÍLIA 
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pesar de, no meu trabalho como médico, passar por muito 
estresse, talvez eu me sinta mais confortável enfrentando 
a tensão das consultas e cirurgias do que quando minha 
esposa viaja e diz: “Neste final de semana as crianças estão 
contigo”. Acordar, preparar a roupa, coordenar o banho,  
a alimentação, transportá-las para que estejam às 9 ho-
ras na igreja... Tudo parece  tão simples, mas se torna algo 
complexo. Acho muito desagradável ter de insistir repe-
tindo frases como “vem tomar café da manhã, se arruma, 
põe o sapato”.

Mas, com o tempo, descobri uma atividade que im-
prime nos meus filhos um senso de urgência que eu não 
conseguia conseguia transmitir, que é, simplesmente, 
tirar o pijama. Hoje eu me arrumo primeiro, coloco o 
terno, gravata, sapato e, só então, acordo os meus filhos. 
Quando eles despertam e já me veem pronto, eles andam 
num ritmo bem  mais rápido do que quando me viam 
ainda de pijama.

a

O PIJAMA
ROGÉRIO GUSMÃO médico, com experiência nas áreas de oncologia e gestão hospitalar. 

Atualmente é diretor médico do Hospital Adventista de São Paulo
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pesar de, no meu trabalho como médico, passar por muito 
estresse, talvez eu me sinta mais confortável enfrentando 
a tensão das consultas e cirurgias do que quando minha 
esposa viaja e diz: “Neste final de semana as crianças estão 
contigo”. Acordar, preparar a roupa, coordenar o banho,  
a alimentação, transportá-las para que estejam às 9 ho-
ras na igreja... Tudo parece  tão simples, mas se torna algo 
complexo. Acho muito desagradável ter de insistir repe-
tindo frases como “vem tomar café da manhã, se arruma, 
põe o sapato”.

Mas, com o tempo, descobri uma atividade que im-
prime nos meus filhos um senso de urgência que eu não 
conseguia conseguia transmitir, que é, simplesmente, 
tirar o pijama. Hoje eu me arrumo primeiro, coloco o 
terno, gravata, sapato e, só então, acordo os meus filhos. 
Quando eles despertam e já me veem pronto, eles andam 
num ritmo bem  mais rápido do que quando me viam 
ainda de pijama.

a

Pesa sobre nós, pais, a tarefa de educar bem. E isto sig-
nifica imprimir nos filhos um estilo de vida saudável que 
será o fator mais determinante para que a vida deles seja 
longa e plena ou curta e insana.

Muitas vezes, as tarefas profissionais e domésticas são 
tão longas e intensas, e as preocupações com as deman-
das dos filhos nos absorvem tanto, que nos esquecemos de 
nós mesmos. Cuidando deles, deixamos de cuidar de nós, e 
achamos que está tudo bem, pois isso não é parte da nossa 
missão de educá-los. Grande engano! O exemplo que lhes 
damos com o nosso estilo de vida fala muito mais alto que 
as nossas palavras.

A maior influência sobre o estilo de vida da criança recai 
sobre a mãe, que é quem proporciona integralmente todo o 
suprimento do bebê durante a gestação. Depois, este víncu-
lo vai diminuindo gradualmente com a amamentação até a 
vida adulta. Por isso Ellen White escreveu que a responsabi-
lidade repousa especialmente sobre a mãe (A Ciência do Bom 
Viver, p. 192).

Quando o anjo visitou a mãe de Sansão, antes de pres-
crever a dieta do menino, ele disse: “Tenha cuidado e não 
beba vinho nem bebida forte, e não coma nenhuma comida 
impura”. (Juízes 13:4).

Todos nós, pais, queremos filhos saudáveis. Mas isso 
só acontece se dermos a eles o exemplo. Hoje, existem 
cada vez mais influências poderosas de fora da família, 
mas a maior de todas elas ainda são os pais e mães que se 
exercitam diariamente, deixando de lado o sedentarismo, 
e que mantêm uma dieta natural e equilibrada, excluindo 
alimentos artificiais e industrializados. Sei como essa ta-
refa é árdua, mas experimente tirar o pijama, cuidar mais 
de si e viver de forma saudável, e verá como a sua influên-
cia é poderosa.

Deus nos abençoe.
Saúde e paz. A

O PIJAMA
médico, com experiência nas áreas de oncologia e gestão hospitalar. 
Atualmente é diretor médico do Hospital Adventista de São Paulo

“O EXEMPLO 

QUE DAMOS 

AOS FILHOS 

COM O NOSSO 

ESTILO DE VIDA 

FALA MUITO 

MAIS ALTO QUE 

AS NOSSAS 

PALAVRAS”
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UM CONVITE À

liderança
 WELLINGTON BARBOSA teólogo e administrador. É, também, editor da 

revista Ministério

Para além da incompreensão e da com-
paração, é fundamental destacar que lide-
rança é uma atividade passível de ser apren-
dida, e que não existe um tipo de persona-
lidade exclusivo para ela. Isso significa que 
nem todo extrovertido será um excelente 
líder, e que nem todo introvertido está fa-
dado ao fracasso. O segredo está em se au-
toconhecer e desenvolver habilidades que 
lhe permitam compreender o ambiente em 
que lidera e agir para que haja crescimento 
dos liderados.

Neste artigo, gostaria de compartilhar 
algumas ideias baseadas nas pesquisas de 
 David Merrill e Roger Reid que podem ser 
úteis na jornada do autoconhecimento e 
compreensão das pessoas, a fim de contribuir 
para que você desenvolva sua liderança e am-
plie sua influência positiva na causa de Cristo.

Os estilos sociais
Na década de 1960, Merrill e Reid che-

garam à conclusão de que o comportamento 
das pessoas pode ser agrupado em três seg-
mentos: assertividade, responsividade e ver-
satilidade.2 Para os autores, assertividade é 
“o aspecto do comportamento que mensura 
se a pessoa tende a expressar ou perguntar, 
e o grau em que outros nos veem como que 
tentando influenciar suas decisões”.3 Por 
sua vez, responsividade é a dimensão que 
“indica se uma pessoa tende a se emocionar 
ou controlar seus sentimentos, e a extensão 
em que outros nos veem como indivíduos 
que demonstram abertamente sentimentos 
e emoções em situações sociais”.4 Finalmen-
te, versatilidade é “a extensão com que ou-
tros nos veem como adaptáveis, talentosos 
e competentes”.5

Ao analisar os três segmentos, eles identi-
ficaram que a interseção entre assertividade 

acabam sucumbindo às ameaças que vivem 
dentro de si mesmas. Vítimas de paradig-
mas equivocados, perpetuados ao longo do 
tempo, limitam a influência que poderiam 
ter para abençoar ainda mais a igreja que 
está sob sua responsabilidade.

Assim, é muito comum ouvir esposas de 
pastores dizendo: “eu não tenho dom para li-
derar” ou “não conseguiria fazer as coisas do 
modo como meu marido faz”. Agindo dessa 
maneira, ignoram que, mesmo entre pastores, 
o número daqueles dotados com o “dom da 
liderança” é bem pequeno. Por exemplo, em 
uma pesquisa feita nos Estados Unidos com 
188 pastores, descobriu-se que apenas 5,9% 
deles identificavam em si o dom da liderança.1 

Além disso, elas esquecem que o Senhor 
é o responsável pela variedade no corpo de 
Cristo. Moisés e Arão, Davi e Salomão, Pau-
lo e Timóteo são exemplos de líderes que ti-
nham personalidades muito distintas, mas 
que deixaram sua marca na história do po-
vo de Deus.  

ara muitas esposas de pastores, ser indi-
cada para exercer a liderança em alguma 
função da igreja é algo assustador. Seja pa-
ra dirigir um evento local ou coordenar o 
trabalho de algum ministério no distrito e 
até mesmo na associação, muitas mulheres 
valorosas temem não conseguir desempe-
nhar bem a atividade. Consideram-se “fora 
dos padrões” para serem líderes eficientes e 
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LIDERANÇA É 

UMA ATIVIDADE 

PASSÍVEL DE 

SER APRENDIDA, 

E NÃO EXISTE 

UM TIPO DE 

PERSONALIDADE 

EXCLUSIVO 

PARA ELA

{

Para além da incompreensão e da com-
paração, é fundamental destacar que lide-
rança é uma atividade passível de ser apren-
dida, e que não existe um tipo de persona-
lidade exclusivo para ela. Isso significa que 
nem todo extrovertido será um excelente 
líder, e que nem todo introvertido está fa-
dado ao fracasso. O segredo está em se au-
toconhecer e desenvolver habilidades que 
lhe permitam compreender o ambiente em 
que lidera e agir para que haja crescimento 
dos liderados.

Neste artigo, gostaria de compartilhar 
algumas ideias baseadas nas pesquisas de 
 David Merrill e Roger Reid que podem ser 
úteis na jornada do autoconhecimento e 
compreensão das pessoas, a fim de contribuir 
para que você desenvolva sua liderança e am-
plie sua influência positiva na causa de Cristo.

Os estilos sociais
Na década de 1960, Merrill e Reid che-

garam à conclusão de que o comportamento 
das pessoas pode ser agrupado em três seg-
mentos: assertividade, responsividade e ver-
satilidade.2 Para os autores, assertividade é 
“o aspecto do comportamento que mensura 
se a pessoa tende a expressar ou perguntar, 
e o grau em que outros nos veem como que 
tentando influenciar suas decisões”.3 Por 
sua vez, responsividade é a dimensão que 
“indica se uma pessoa tende a se emocionar 
ou controlar seus sentimentos, e a extensão 
em que outros nos veem como indivíduos 
que demonstram abertamente sentimentos 
e emoções em situações sociais”.4 Finalmen-
te, versatilidade é “a extensão com que ou-
tros nos veem como adaptáveis, talentosos 
e competentes”.5

Ao analisar os três segmentos, eles identi-
ficaram que a interseção entre assertividade 

acabam sucumbindo às ameaças que vivem 
dentro de si mesmas. Vítimas de paradig-
mas equivocados, perpetuados ao longo do 
tempo, limitam a influência que poderiam 
ter para abençoar ainda mais a igreja que 
está sob sua responsabilidade.

Assim, é muito comum ouvir esposas de 
pastores dizendo: “eu não tenho dom para li-
derar” ou “não conseguiria fazer as coisas do 
modo como meu marido faz”. Agindo dessa 
maneira, ignoram que, mesmo entre pastores, 
o número daqueles dotados com o “dom da 
liderança” é bem pequeno. Por exemplo, em 
uma pesquisa feita nos Estados Unidos com 
188 pastores, descobriu-se que apenas 5,9% 
deles identificavam em si o dom da liderança.1 

Além disso, elas esquecem que o Senhor 
é o responsável pela variedade no corpo de 
Cristo. Moisés e Arão, Davi e Salomão, Pau-
lo e Timóteo são exemplos de líderes que ti-
nham personalidades muito distintas, mas 
que deixaram sua marca na história do po-
vo de Deus.  

 e responsividade formava quatro tipos bási-
cos de estilo social, que influenciam direta-
mente no modo como as pessoas se adaptam 
ao estilo de outras (versatilidade). Evidente-
mente, não há estilo melhor ou pior, e todos 
temos elementos dos quatro; porém, um ou 
dois serão predominantes. Abaixo seguem 
as descrições de cada um deles.6

 
Condutor

A pessoa que tem esse estilo tende a ser 
orientada por tarefas, focada em resultados 
tangíveis e processos eficientes. Não gos-
ta de perder tempo e preza pela eficiência 
e por informações precisas. Ao valorizar a 
razão sobre a intuição, geralmente é lógica e 
convincente quando apresenta suas ideias. 
Além disso, é autoconfiante e não teme as-
sumir riscos. Em virtude de suas fortes opi-
niões, tem dificuldade em ouvir e conside-
rar as necessidades de outros. 

COMPORTAMENTO
ANALÍTICO

COMPORTAMENTO
CONDUTOR

COMPORTAMENTO
EXPRESSIVO

COMPORTAMENTO
INTEGRADOR

Perguntar Expressar
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Expressivo
Quem se identifica com esse quadran-

te também tende a ser assertivo, mas sabe 
considerar os sentimentos para atingir seus 
objetivos. Por esse motivo, é alguém sociável 
e orientado por relacionamentos. Geralmen-
te é comunicativo, entusiasmado e idealista. 
Ao valorizar o sentimento e a intuição sobre 
a razão, às vezes se aborrece com a lógica. Al-
gumas pessoas que demonstram esse estilo 
não gostam de regras, agendas ou calendários, 
pois são instrumentos muito “restritivos”.  
A ênfase nas emoções pode levar o expressivo 
a ser impulsivo, manipulador e superficial.

Integrador
O indivíduo que se enquadra nesse es-

tilo se importa com pessoas acima de tudo. 
Sua preocupação está em manter a harmo-
nia, o equilíbrio e a felicidade daqueles que 
estão ao seu redor. Geralmente é bom ou-
vinte e eficaz na resolução de conflitos. Para 
ele, os sentimentos estão acima das tarefas, 
por isso evitam divergências. Embora esse 
perfil seja subestimado por muitos, seu an-
seio por justiça e pelo bem-estar faz do inte-
grador um líder relevante. Contudo, a falta 
de disposição em confrontar o torna pouco 
inclinado a iniciar mudanças e agir.

Analítico
Aquele que se encontra nesse quadrante 

tem um alto nível de controle emocional e 
prioriza os fatos, a lógica e a organização. 
Ele aprecia o planejamento, os procedi-
mentos e o processo e decide com base nas 
informações de que dispõe, sempre anali-
sadas sob o máximo de perspectivas pos-
síveis. Às vezes, sua postura disciplinada e 
realista pode dar a impressão de que é frio 
e calculista. Além disso, tende a demorar a 

expressar uma posição até se sentir seguro 
de seu fundamento.

Uma visão superficial dos estilos sociais 
aplicada à liderança tende a ver condutores 
e analíticos como os perfis mais adequados 
para a administração. Contudo, dados mun-
diais obtidos pela Wilson Learning Corpora-
tion demonstram outra realidade. De acordo 
com a consultoria, 39% dos líderes são ex-
pressivos, 25% condutores, 19% analíticos e 
17% integradores.7 Em suma, há espaço para 
todo tipo de personalidade na liderança e, no 
contexto da igreja, isso reflete a maravilhosa 
verdade da diversidade do corpo de Cristo.

Portanto, lembre-se de que liderança se 
desenvolve com determinação e tempo. Se 
você estiver disposta a aprender, a usar sua 
personalidade para aperfeiçoar pessoas e a 
influenciar aqueles que estão ao seu redor, o 
Senhor a usará habilmente para cumprir os 
Seus propósitos. A

1  Lavern Brown, Gordon Penfold, Gary Westra, Pastor Unique: 
Becoming a Turnaround Leader (Bloomingnton, IN: Westbow 
Press, 2016), e-book.

2  David Merrill e Roger Reid, Personal Styles and Effective 
Performance: Make Your Style Work For You (Nova York: CRC 
Press, 1999), p. 43

3  Ibid, p. 43, 44
4 Ibid, p. 44
5 Ibid.
6  As descrições foram baseadas em Merrill e Reid, p. 61-65; Dan 

Dick e Barbara Miller, Equipped for Every Good Work: Building 
a Gifts-Based Church (Nashville: Discipleship Resources, 
2001), p. 58-60; Mike Clayton, “David Merrill & Roger Reid: 
Social Styles”, < https://goo.gl/UPmqS7>. 

7  Michael Lembach, “Versatile Leadership”, < https://goo.gl/
mnsBzh>.
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expressar uma posição até se sentir seguro 
de seu fundamento.

Uma visão superficial dos estilos sociais 
aplicada à liderança tende a ver condutores 
e analíticos como os perfis mais adequados 
para a administração. Contudo, dados mun-
diais obtidos pela Wilson Learning Corpora-
tion demonstram outra realidade. De acordo 
com a consultoria, 39% dos líderes são ex-
pressivos, 25% condutores, 19% analíticos e 
17% integradores.7 Em suma, há espaço para 
todo tipo de personalidade na liderança e, no 
contexto da igreja, isso reflete a maravilhosa 
verdade da diversidade do corpo de Cristo.

Portanto, lembre-se de que liderança se 
desenvolve com determinação e tempo. Se 
você estiver disposta a aprender, a usar sua 
personalidade para aperfeiçoar pessoas e a 
influenciar aqueles que estão ao seu redor, o 
Senhor a usará habilmente para cumprir os 
Seus propósitos. A

1  Lavern Brown, Gordon Penfold, Gary Westra, Pastor Unique: 
Becoming a Turnaround Leader (Bloomingnton, IN: Westbow 
Press, 2016), e-book.

2  David Merrill e Roger Reid, Personal Styles and Effective 
Performance: Make Your Style Work For You (Nova York: CRC 
Press, 1999), p. 43

3  Ibid, p. 43, 44
4 Ibid, p. 44
5 Ibid.
6  As descrições foram baseadas em Merrill e Reid, p. 61-65; Dan 

Dick e Barbara Miller, Equipped for Every Good Work: Building 
a Gifts-Based Church (Nashville: Discipleship Resources, 
2001), p. 58-60; Mike Clayton, “David Merrill & Roger Reid: 
Social Styles”, < https://goo.gl/UPmqS7>. 

7  Michael Lembach, “Versatile Leadership”, < https://goo.gl/
mnsBzh>.

estes dias de desafios generalizados e de futuro 
incerto, nos perguntamos como educar os fi-
lhos e ajudá-los a permanecer fieis a Deus, com-
prometidos com Sua igreja e com Sua missão. 
Esta pergunta é fácil de ser feita, mas difícil 
ser respondida. A garantia que temos de andar 
com segurança em um mundo tão desafiador 
são as palavras de Jesus: “Falei essas coisas pa-
ra que em mim vocês tenham paz. No mundo, 

nn

Investimento Investimento 
seguro

ELBERT KUHN pastor. Secretário assistente e diretor do  
Serviço Voluntário Adventista na Associação Geral
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vocês passam por aflições; mas tenham cora-
gem: eu venci o mundo” (João 16:33). 

O principal objetivo da educação cristã 
é a formação de um caráter que permaneça 
para a eternidade.1 Para isso, é necessário de 
vez em quando se perguntar: O que valori-
zo na vida? Quais são os investimentos que 
irão continuar rendendo por anos e décadas 
à frente, a despeito das dificuldades e cri-
ses deste mundo? Paulo deixou claro o que 
valorizava quando disse em Filipenses 3:7: 
“Mas o que para mim era lucro, isto conside-
rei perda por causa de Cristo”.  Suas proprie-
dades, seus títulos, sua fama e sua linhagem 
diferenciada não faziam mais sentido quan-
do ele descobriu que as melhores coisas da 
vida, na verdade, não são coisas, mas uma 
pessoa: Jesus Cristo e Sua missão. 

Lembro de algumas atitudes que meus 
pais tiveram que me ajudaram a tomar a de-
cisão de dedicar a vida a Deus, à Igreja e ao 
próximo:

Frequência à igreja: Sem dúvidas, Deus 
deve ser o primeiro em tudo na nossa vida. 
E, no processo formativo do caráter, ter a 
rotina de ir a todos os cultos possíveis nos 
dava a certeza de que aquele local era impor-
tante, que fazia parte do nosso cotidiano e 
que lá era o lugar onde tínhamos um encon-
tro com Deus. A igreja não era desconectada 
da vida, mas central em nossa agenda sema-
nal. Assim como Deus estabeleceu uma roti-
na de encontrar com Adão e Eva no Jardim 
do Éden, e assim como o santuário era o cen-
tro das atividades do povo do antigo Israel, 
assim a igreja também deve fazer parte da 
rotina das famílias. “Que exemplo dais a vos-
sos filhos? Que espírito reina em vossa família? 
Vossos filhos devem ser ensinados a ser afáveis, 
atenciosos, dóceis, prestativos, mas sobretudo 
respeitadores das coisas santas e das reivindica- A
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ções divinas2. Isto exige sacrificar o desejo de 
ficar na zona de conforto e tomar a decisão 
de priorizar o que permanecerá para sempre.

Rotina do culto familiar e pessoal: Com 
uma família grande e muitas atividades em di-
ferentes horários, não era nada fácil manter a 
rotina do culto, mas sempre havia um horário 
onde todos se reuniam para cantar, agrade-
cer, estudar a Bíblia e orar. E mesmo com esse 
momento de culto familiar, que era agradável 
e relevante, o culto pessoal não era excluído. 
Nele cada um tinha que fazer seu ano bíblico 
e estudar a sua lição da Escola Sabatina. “Os 
filhos devem ser instruídos a respeitar as horas de 
oração e a levantar-se cedo para tomar parte no 
culto da família 3”. “Os anjos se deleitam numa 
família em que Deus reina soberano e os filhos são 
ensinados a honrar a religião, a Bíblia e o Criador. 
Essas famílias têm direito à promessa: “aos que Me 
honram, honrarei”. (1Samuel 2:30) 4

Reconhecimento e valorização da dedica-
ção a missão: Cresci ouvindo histórias daqueles 
que dedicaram e, em muitos casos, sacrifica-
ram a própria vida para ajudar na pregação 
do evangelho em terras distantes e difíceis. 
Exemplos como os valdenses, os mártires da 
Idade Média, como David Livingstone, William 
Carey e tantos outros que fizeram da vida uma 
missão de sacrifício. Histórias, também, dos 
pioneiros da Igreja Adventista, como Guilher-
me Miller, Tiago e Ellen White, John Andrews, 
e do quanto eles abriram mão a fim de sonha-
rem os sonhos de Deus para estabelecer a igreja 
remanescente na Terra. 

Os pais precisam contar a seus filhos so-
bre o sacrifício, o compromisso e a entrega 
total dos nossos pioneiros, dos membros fieis 
que dedicam a vida à obra de Deus, dos jovens 
que servem na missão Calebe e Um Ano em 
Missão, e dos que saem para servir como vo-
luntários em países desafiadores do mundo. 

Revele de forma sincera a seus filhos o 
quanto a Igreja cuida de seus obreiros. Fale a 
eles da benção que é trabalhar para o Senhor. 
Demonstre gratidão a Deus e à Igreja sempre 
que for possível. 

Ações práticas de generosidade:  Uma 
das primeiras frases que aprendemos quan-
do começamos a falar é: “isto é meu!” Somos 
egoístas por natureza e buscamos sempre 
satisfazer nossa vontade e necessidade. Se-
gundo pesquisa do Instituto Barna, apenas 
27% dos pais falam diariamente com os filhos 
sobre servir ao próximo5. Os pais que dese-
jam colocar no coração de seus filhos o sonho 
de serem missionários, não importando sua 
profissão, devem, desde os mais tenros anos, 
ensinar o valor da generosidade. Ainda bem 
pequeno, durante a semana, recolhia roupas 
e alimentos, e, nas tardes de sábado, saíamos 
para visitar as famílias necessitadas e os do-
entes. Não sei quem ficava mais alegre, se os 
que recebiam ou nós, que doávamos.

Todos colocamos nosso investimento na-
quilo que acreditamos nos trazer bons lucros. 
Preparar filhos para serem fieis a Deus, à Igre-
ja e à sociedade não é tarefa fácil, mas com de-
dicação e sacrifício, um dia veremos os frutos 
das sementes plantadas hoje. 

Meus pais ainda vivem em um sítio, na 
velha casa de madeira onde nasci, e há algum 
tempo perguntei a eles: “Por que vocês não 
fazem uma casa nova, com mais conforto e 
comodidade?” Ambos responderam com um 
largo sorriso de dever cumprido: “Temos o 
bem mais precisos que qualquer pai e mãe po-
de ter; nossos filhos servindo ao Senhor”. A  

____________
1.  Ellen G. White, Conselho aos professores pais e 

estudantes, 61
2.  Ellen G. White, Orientação da Criança, 328
3.  Ellen G. White, Serviço Cristão, 160
4.  Ellen G. White. Testemunhos Seletos 2, 184
5.  https://www.b arna.com/research/forming-family-

values-digital-age/
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