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Não é bom 
que o homem 

esteja só

Não é bom 
que o homem 

Dicas de companheirismo:
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Dentro de poucos dias o ano de 2014 já será passado. Durante 
o mesmo vivemos várias experiências de crescimento:

››  Crescimento espiritual – quando buscamos a Deus a cada 
manhã;

››  Crescimento pro� ssional – aperfeiçoando nosso conheci-
mento no exercício da pro� ssão que um dia abraçamos; e

››  Crescimento emocional – em nossos relacionamentos 
familiares, de amizade e na Igreja.

Acredito que não existe momento melhor para avaliar-

mos nossas realizações, aprendizado e conquistas.

Mas também vivemos momentos de lutas, di� culdades e 

fraquezas. Para nós, que passamos por isso, existe um texto de 

Ellen White em que ela menciona que por mais limitada que 

seja nossa habilidade nós atingiremos a verdadeira grandeza se 

con� armos na força divina, ao realizarmos a obra do Senhor.

Nas horas de fragilidade, medo e frustração, o Senhor 

nos convida a con� ar em Seu poder, o poder que vem 

somente do Pai. Convida a que descansemos em Seus 

braços e esperemos o momento em que Ele irá realizar em 

nós e através de nós Seus sonhos.

“O homem adquirirá força e e� ciência ao aceitar as res-

ponsabilidades que Deus põe sobre ele. Por humilde que seja 

a sua posição ou limitada a sua habilidade, atingirá a verdadei-

ra grandeza o homem que, con� ando na força divina, procura 

efetuar sua obra com � delidade.” Patriarcas e Profetas, p. 260.

Boa leitura! 

Com carinho,

Wiliane Steiner Marroni

Com carinho,Com carinho,Com carinho,
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poder divino

..."reconhecer que 
nada há de bom 
em nós. Isso nos 
leva a buscar a 
ajuda de Deus." 
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Se há algo que nós seres humanos devemos en-
tender é que nós, por nós mesmos, não somos 
capazes de vencer a luta espiritual. Talvez vo-

cê se lembre de quantas promessas fez com respeito 
a melhorar ou mudar hábitos e não conseguiu. Você 
continua lutando com seu caráter, com seu tem-
peramento, mais de uma vez o seu temperamento 
lhe pregou uma peça e você deseja melhorar, mas 
percebe que não é fácil e que as promessas feitas 
se diluem como as nuvens. Diante de tudo isso, é 
provável que, por � m, você esteja chegando à con-
clusão de que não está apto para seguir o caminho 
do Senhor. Pare por um momento e medite, porque 
eu creio que você não deve se desesperar.

Há algo em que devemos pensar. Dizem que 
quando há di� culdades, é fácil ser � el a Deus. 
O problema é quando vem a prosperidade e quando 
começo a pensar que os êxitos se devem às minhas 
boas decisões e à minha grande capacidade de lidar 
com os assuntos.

Foi isso o que aconteceu com o rei Davi: “Foi 
o  espírito  de  con� ança  e exaltação própria que 
preparou o caminho para a queda de Davi. A li-
sonja e as sutis atrações do poderio e do luxo não 
deixaram de ter efeito sobre ele. Relações com as 
nações circunjacentes também exerceram in� uên-
cia para o mal. Segundo o costume que prevalecia 
entre os governantes orientais, crimes que não se-
riam tolerados nos súditos não eram condenados 
no rei; o qual não tinha o dever de observar as 
mesmas restrições que os súditos. Tudo isto ten-
dia para diminuir o senso de Davi em relação à 
excessiva malignidade do pecado. E, em vez de 
con� ar humildemente no poder de Jeová, come-
çou a con� ar em sua própria sabedoria e poder” 
(Patriarcas e Profetas, p. 529).

Isso nos mostra que o primeiro passo é que deve-
mos compreender nossa natureza pecaminosa, reco-
nhecer que nada há de bom em nós. Isso nos leva a 
buscar a ajuda de Deus. Pessoalmente, quero com-
partilhar os seguintes parágrafos da irmã White: 
“A Bíblia pouco tem a dizer em louvor ao homem. 
Pouco espaço é concedido para se narrarem as vir-
tudes, mesmo dos melhores homens que já viveram. 
Este silêncio não é sem motivo; não é destituído de 
ensinos. Todas as boas qualidades que os homens 
possuem são dom de Deus; suas boas ações são 
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realizadas pela graça de Deus 
mediante Cristo. Visto que 
tudo devem a Deus, a glória 
do que quer que sejam ou fa-
çam, a Ele pertence somente; 
não são senão instrumentos em 
Suas mãos. Mais que isto — con-
forme ensinam todas as lições da his-
tória bíblica, é coisa perigosa louvar ou 
exaltar o homem; pois se alguém vem a per-
der de vista sua inteira dependência de Deus, e 
a con� ar em sua própria força, é certo que cairá. 
O homem luta com adversários mais fortes do que 
ele. ‘Não temos que lutar contra a carne e o sangue, 
mas sim contra os principados, contra as potesta-
des, contra os príncipes das trevas deste século, 
contra as hostes espirituais da maldade nos lugares 
celestiais’. Efésios 6:12. É impossível a nós, em nos-
sa própria força, sustentar o con� ito; e o que quer 
que desvie de Deus a mente, o que quer que leve à 
exaltação própria ou presunção, está certamente a 
preparar o caminho para a nossa derrota. O conteú-
do da Bíblia visa a inculcar descon� ança na força 
humana e incentivar a con� ança no poder divino” 
(Patriarcas e Profetas, p. 529).

Alguns pontos que se destacam: Primeiro, somos 
exortados a entender que é impossível; segundo, 
em nossa própria força, não podemos resistir no 
con� ito, pois somos propensos ao orgulho, a pen-
sar que “podemos fazer” e, assim, exaltar-nos pelos 
dons que Deus nos deu; terceiro, se houver alguma 
qualidade boa em nós, esta deve ser para glori� car 
a Deus e não para nosso orgulho, porque esse ca-
minho nos prepara para a queda; por � m, deve nos 
levar a descon� ar do poder humano e a colocar toda 
a nossa con� ança no poder divino. “Era intuito de 
Deus que a história da queda de Davi servisse como 
advertência de que mesmo os que Ele abençoou e 
favoreceu grandemente não se devem sentir livres 
de perigo, e negligenciar a vigilância e a oração” 
(Patriarcas e Profetas, p. 535).  

Pr. Samuel Jara
Secretário Ministerial na 

Missão Ocidental Boliviana
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Para crianças
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Exército do bem
Em um lindo país havia toda classe de riquezas: cereais, frutas, animais, gado e minerais. Também 

havia maravilhosas paisagens e pessoas felizes e fi éis a Deus. Era uma terra próspera e de muitas 
oportunidades. Todos pensavam: “Este é um país magnífi co”! Todos pensavam assim, menos um bando 
de ladrões que não suportavam ver a felicidade dos outros. Além disso, eles odiavam a Deus, aquele 
país e tudo o que era correto.

- Vamos destruir e arruinar tudo! - disse um deles.
- Tenho uma ideia! - disse outro.
- Vamos fi car invisíveis, vamos nos misturar ao povo e espalhar o gás tóxico da desobediência e da 

rebeldia. Com isso, eles mesmos vão destruir o seu país!
- Será muito divertido! Este gás foi usado pelo inimigo de Deus, desde a fundação do mundo.
- Vamos!
Quando o gás foi espalhado os moradores começaram a desobedecer todas as regras e leis, se 

tornando cidadãos irresponsáveis e rebeldes: Os motoristas de ônibus e carros não respeitavam os 
sinais de trânsito e andavam em alta velocidade; as donas de casa desperdiçavam água e não faziam 
suas tarefas habituais; pais e fi lhos não se respeitavam; os homens inventaram trapaças para não 
pagar impostos e fi car ricos ilegalmente; a natureza foi destruída; havia sujeira por toda parte; e, nas 
escolas tudo era um caos! Todos estavam intoxicados com desobediência e rebeldia, desde a ponta 
dos cabelos até o dedão do pé!

Os ladrões malvados riam até não poder mais! Tudo estava do jeito que eles queriam! E como se 
não bastasse tudo isso, outra epidemia começou a se espalhar: a da queixa e da murmuração. Todos 
reclamavam o tempo todo e de tudo! Toda esta situação trouxe sofrimento e morte para o país. Parecia 
que tudo estava perdido!

Mas foi nesse momento, que de norte a sul, e de leste a oeste, muitos homens, mulheres e crianças 
foram movidos pelo precioso Espírito Santo de Deus. Estas pessoas, como um exército, se levantaram, 
formaram uma nação santa e, com as armas de Deus, começaram a mudar as coisas. Quando os malvados 
viram esse exército de fi lhos de Deus com suas armas poderosas nas mãos, tremeram e gritaram:

- Essa não!!!! O exército do Rei dos reis acordou!
Os fi lhos do grande Rei começaram a experimentar um reavivamento em sua fé. Eles oravam e 

buscavam a Deus o tempo todo. Logo outros se uniram a eles e as mudanças começaram a acontecer. 
As pessoas começaram a ter fome e sede da Palavra de Deus, muitos receberam a Jesus no coração 
e aquele gás tóxico do mal foi dissipado para sempre!

Uma lição para você: Hoje, no mundo em que vivemos, o mal está espalhado por toda parte. Mas, se 
você estiver fortemente ligado a Jesus, será um vencedor e ainda levará outros para bem pertinho dEle!

Fonte: Internet
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Testemunhando
“Vós sois as Minhas testemunhas”

(Isaías 43:10)
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Estávamos tão felizes! Meu esposo havia rece-
bido seu chamado ao Ministério. Porém tam-
bém tínhamos dúvidas sobre os planos de Deus 

para nossa nova atividade. Chegamos a um distrito em 
formação, em uma das zonas mais calorosas de toda a 
Argentina. Um lugar particular, onde existiam dois gru-
pos de aborígenes diferentes: Wichis e Tobas. Eram 
muito especiais, tímidos e falavam seu próprio idioma. 
Na verdade, parecia um mundo diferente, com sua 
tranquilidade e sua cultura realmente surpreendente.
Estes povos possuem muita habilidade para artesana-
to, fazem diversas coisas com madeira, lã e sementes. 
É impressionante ver a paciência que eles tem para fabri-
car shiscas (bolsas feitas com � bras vegetais). Quanto a 
vestimenta gostam de usar roupas bem coloridas. 

Era para eles que tínhamos que falar de Deus. Sua 
simplicidade nos animava mais a realizar nossa tarefa. 
Vimos ali muitas necessidades espirituais e econômicas, 
como por exemplo, falta de água potável (eles bebem água 
poluída mesmo). Queríamos fazer algo por eles, plantar 
uma semente. 
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Na Semana Santa reunimos um belo grupo de adultos 
e crianças. Foi lindo vê-los cantar e perceber como es-
tavam aprendendo. Desfrutamos daquelas reuniões com 
nossa “nova igreja”. 

- Que lindo seria! – disse a meu esposo - seguir com 
nossas reuniões, mas fazer um culto em um local “deles”.

Só que havia um problema: não tínhamos um lugar 
para isto. Começamos então a procurar por um local para 
realizar este projeto que era um grande sonho. Não era 
fácil conseguir um terreno apropriado para a Casa de 
Deus, pois a região era muito pobre.

Começamos a procurar por um local com o irmão 
Verón, um wichi recém batizado, que se interessou em 
buscar a melhor opção para a Igreja. Encontramos uma 
capela praticamente abandonada. O dono do local, o 
pastor Bianchi, também de etnia wichi, permitiu que 
� zéssemos reuniões na capela e também aceitou estudar 
a Bíblia conosco. 

Ali começou uma nova etapa, com reuniões especiais, 
em que vários aborígenes wichis se entregaram ao Senhor. 
Foi maravilhoso! Além disso, em seguida o pastor wichi 
convidou meu esposo para visitar outras duas localidades 
próximas onde mais pessoas sinceras estavam esperando. 
Nas localidades de El Trébol e Pozo de los Patos, a uns 
22Km, wichis felizes aceitaram estudar a Bíblia.

Pela graça de Deus, temos dezenas de irmãos nestas 
comunidades, e uma igreja organizada. É uma alegria 
para nós e para eles também ter os estudos bíblicos “A Fé 
de Jesus”, a Bíblia e vários corinhos e hinos para louvar 
o Criador em seu próprio idioma.

Deus tinha muito mais em Suas mãos do que ima-
ginávamos. Não conhecíamos a região, nem o idio-
ma falado ali, mas Ele fez com que tudo fosse possível. 
O que para nós era um sonho, para Ele já era realidade. 

Soledad de Flores é 
esposa de pastor na Argentina. 

Mais, muito mais
em Suas mãos
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Certa vez li que perguntaram a Leonardo Bernstein, 
compositor e famoso diretor da mundialmente 
famosa Orquestra Filarmônica de Nova Iorque, 

qual era o instrumento mais difícil de interpretar na or-
questra e, ele respondeu: o segundo violino. O segundo vio-
lino é aquele que dá apoio ao regente. Não é o mais visto, 
não ocupa uma posição de destaque. Mas a sua função é 
importantíssima embora muitas vezes não compreendida, 
nem tampouco reconhecida.

É impressionante observar que na vida de grandes 
personagens da história, existiram “segundos violinos”. 
Grandes líderes foram in� uenciados por pessoas que, 
muitas vezes, � caram no anonimato. Se analisarmos a 
vida de Moisés por exemplo, diríamos, quem sabe, que 
Arão foi o seu segundo violino. Davi teve Jonatas, um 
amigo mais chegado que um irmão. Elias teve a Eliseu e 
muitos outros poderíamos acrescentar a essa lista.

Em Eclesiastes 4:12-19 a Bíblia diz: “melhor é serem 
dois do que um, porque têm melhor paga do seu trabalho. 
Porque se caírem, um levanta o companheiro; ai, porém, 
do que estiver só; pois, caindo, não haverá quem o levante. 
Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão; mas 
um só como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer con-
tra um, os dois lhe resistirão; o cordão de três dobras não se 
rebenta com facilidade”.

Acredito ser este um dos objetivos de Deus para o casal 
ministerial. Que os dois trabalhem unidos. O ministério é 
para homens e mulheres que têm corações de servos. Como 
alcançar esta satisfação ao trabalharem juntos, pastor e espo-
sa? Amem ao Senhor Jesus e decidam viver para Sua honra e 
glória. “Eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gas-
tar em prol da vossa alma” (2Co. 12:15). O ministério não é só 
do pastor, mas também da esposa. E quando eles conseguem 
essa unidade, é visível a satisfação de ambos e da igreja.

Com base nessa introdução, gostaria de repartir com 
você algumas oportunas lições que tenho aprendido nes-
tes anos de ministério compartilhado:
 1 | Sua primeira tarefa deve ser nutrir o próprio coração e 
a vida espiritual. Con� e sempre em Deus, dependa dEle 
totalmente, viva de acordo com a Sua Palavra.

 2 | Na dúvida, não faça! Ore, peça ajuda. Tire todas as 
dúvidas e então mãos à obra.
 3 | Evite toda a aparência do mal. Ninguém é infalível, cui-
dado. Proteja-se e proteja o seu esposo estando juntos ao 
atenderem as pessoas. Acompanhe-o sempre que possível.
 4 | Ame os irmãos e eles amarão você. Receba-os bem 
em sua casa. Atenda-os com carinho e respeito. Use os 
seus dons para o crescimento da obra do Senhor. Nós 
in� uenciamos as pessoas de forma negativa ou positiva, 
que seja positiva então. Lembre-se que sua vida pode es-
tar inspirando alguém.
 5 | Seja você mesma. Ame-se e não se deixe abater diante 
dos desa� os. Não descuide do seu aspecto físico e de sua 
aparência pessoal. Seja discreta quando precisar e assu-
ma sua parte quando a ocasião o exigir.
 6 | Valorize o ministério. Apoie seu esposo emocional e 
espiritualmente. Discuta suas metas. Elogie os sucessos 
dele, ajude-o a crescer no que necessitar. Ore pelo seu 
esposo. Seja uma con� dente con� ável. Respeite-o.
 7 | O melhor lugar é onde você está. No ministério a fa-
mília pastoral muda muito de cidade, e isso pode ser uma 
bênção para a família e para a igreja. Como eu, quem 
sabe você levará alguns anos para concluir a faculdade, 
mas não desista. O Senhor estará sempre com você e até 
o que parece ser uma desvantagem pode se transformar 
em bênção.
 8 | Reserve momentos regulares de oração com o seu es-
poso. Cada momento é único.
 9 | Tenha um coração de adoradora. Mesmo com os � lhos 
pequenos é importante e possível estar na igreja não so-
mente ajudando mas dispensando tempo para adoração. 

Pense nisso: 

“O homem não foi feito para habitar na solidão... Mesmo 
a comunhão com os anjos não poderia satisfazer seu desejo de 
simpatia e companhia. Ninguém havia da mesma natureza 
para amar e ser amado” (Patriarcas e Profetas, p. 46).  

Lucilene Araújo é líder do MM na Associação 
Sul do Pará e é esposa do Pr. Ivancy Araújo.

O prazer de ser um
segundo violino" "
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Nutrição

9
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PÃO DE QUEIJO DE 
MANDIOQUINHA

Ingredientes: 
3 xícaras de polvilho azedo
2 xícaras de polvilho doce
3 xícaras de purê de mandioquinha
½ xícara de óleo
1 colher (sopa) de sal
1 xícara de água morna da que foi utilizada para 
cozinhar a mandioquinha

Modo de Fazer:
Cozinhe a mandioquinha até ficar macia. Escorra 
e reserve a água. Amasse bem até virar um purê. 
Em uma bacia coloque o polvilho doce, o polvilho 
azedo e o sal, vá umedecendo com a água da 
mandioquinha e esfarelando com as mãos. Por 
último coloque o purê juntamente com o óleo e 
amasse até formar uma massa lisa e homogênea. 
Faça bolinhas e coloque em uma forma untada. 

Leve ao forno bem quente por 30 minutos 
ou até que as bolinhas fiquem 

estufadas e levemente douradas. 
Sirva quente.

ASSADO DE MAMÃO VERDE 

Ingredientes:  
1 mamão verde
4 ovos
1 tomate picado
1 cebola média picada
Coentro ou salsa com cebolinha picados
Sal a gosto

Modo de Fazer: 
Ralar o mamão na parte grossa do ralador e 
cozinhar. Em seguida, espremer essa massa com um 
pano bem limpo, retirando toda a água. Refogue o 
mamão com os temperos. Separadamente bata os 
ovos, despeje metade desses ovos batidos em uma 
forma  untada, acrescentar o mamão refogado e 
em seguida cubra com o restante dos ovos. Leve 
ao forno pré-aquecido e deixe dourar. Para saber se 
está pronto espete o assado com um garfo, se ele 
sair limpo, pode saborear.
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Estudo afi rma:

Usar notebook no colo 
pode reduzir capacidade 

reprodutiva

 Segundo urologista, calor 
do aparelho prejudica 

espermatozóides. 
Temperatura dos testículos 
sobe em média 2,5 graus 

com uso de PCs.
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Usar um laptop no colo, como o nome da má-
quina sugere (‘lap’ em inglês signi� ca ‘colo’), 
pode não fazer bem à saúde reprodutiva mas-

culina, de acordo com um estudo.
“E há pouco que se possa fazer quanto a isso, além de usar 

a máquina sobre uma mesa”, disse Yelim Sheynkin, urologista 
da State University of New York em Stony Brook e coorde-
nador do estudo publicado pela revista Fertility and Sterility.

No estudo, termômetros foram usados para medir a tem-
peratura dos órgãos reprodutivos de 29 jovens que tinham 
laptops apoiados sobre os joelhos. Mesmo com um suporte 
sob o computador, havia o superaquecimento rapidamente.

“Milhões e milhões de homens usam laptops hoje em 
dia, especialmente na faixa de idade mais propensa a re-
produção”, disse Sheynkin. “Depois de apenas 10 ou 15 
minutos, a temperatura de seus órgãos reprodutivos já 
está acima do que consideramos seguro, mas eles nem 
percebem”, acrescentou.

De acordo com a American Urological Association, 
quase um em cada seis casais dos Estados Unidos enfrenta 
problemas de concepção. Em cerca de metade dos casos 
isso se deve a infertilidade masculina.

Sob circunstâncias normais, a posição dos testículos 
fora do corpo os mantêm alguns graus mais frios que o 
restante do organismo, o que é necessário para a produção 
de esperma.

“Nenhum estudo havia pesquisado o efeito dos laptops 
sobre a fertilidade masculina, até agora”, acrescentou 
Sheynkin. Mas pesquisas anteriores demonstraram que 
esse aquecimento em mais de um grau é o bastante para 
dani� car os espermatozóides.

Ainda que fatores gerais de saúde e estilo de vida tais 
como nutrição e uso de drogas possam afetar a saúde 
reprodutiva, jeans e cuecas apertados em geral não são 
considerados fator de risco, porque as pessoas se movi-
mentam quando os usam.

Mas apoiar um laptop sobre os joelhos, no entanto, 
exige manter as pernas imóveis e fechadas. Depois de uma 
hora nessa posição, os pesquisadores constataram que a 
temperatura dos testículos sobe 2,5 graus.

Um suporte para o laptop mantém a máquina mais 
fria e impede transferência de calor à pele, mas Sheynkin 
alertou que “isso não ajuda muito a refrigerar os testículos 
e pode oferecer uma falsa sensação de segurança”. 

Embora nenhuma pesquisa sobre o assunto tenha sido 
realizada até o momento, o urologista Sandro Faria, presi-
dente da Comissão de Educação Continuada da Sociedade 
Brasileira de Urologia, a� rma que as conclusões, ainda 
que não de� nitivas, são óbvias do ponto de vista clínico.

“Homens sujeitos a altas temperaturas podem perder a 
fertilidade, no entanto”, ressalta o especialista, “é preciso 
que o tempo de exposição ao calor seja contínuo para que 
haja qualquer comprometimento de sua saúde reprodutiva”.

“O trabalho analisou somente 29 pessoas. Para que se 
pudesse provar a infertilidade dos jovens seria necessário 
realizar exames de contagem de espermatozóides após 
cada sessão de testes”, explica o médico. Para o urologista, 
a pesquisa é relevante, mas não representará um grande 
avanço à ciência.

Conclusão
Homens que desejam ter � lhos no futuro não preci-

sam deixar de lado seus notebooks e tão pouco usá-los 
sobre uma mesa. Vale ressaltar, no entanto, que é impor-
tante � car atento à temperatura da máquina e ao tempo 
de uso do computador portátil sobre o colo. Já dizia o 
famoso ditado: “É melhor prevenir do que remediar”. 

Fontes: G1 Tecnologia e Games / VEJA Blogs e 
Colunistas, Pesquisa, por Renata Honorato

Homens que desejam ter fi lhos 
no futuro não precisam deixar 

de lado seus notebooks

©
 O

ak
oz

ha
n 

| F
ot

ol
ia



A
F

 A
M

   
 O

ut
ub

ro
-D

ez
em

br
o 

20
14

12

A
F

 A
M

A
F

 A
M

   
 O

ut
ub

ro
-D

ez
em

br
o 

20
14

12

©
 E

vg
en

ia
 T

ip
ly

as
hi

na
 | 

Fo
to

lia

No
ss

os
 d

ia
s

12

A
F

 A
M

   
 O

ut
ub

ro
-D

ez
em

br
o 

20
14

Violência NÃO, 

AA notícia é recente, mas a discussão é antiga. 
A questão da real educação de crianças está 
no pano de fundo da chamada Lei Menino 

Bernardo, anteriormente denominada Lei da Pal-
mada. A legislação foi aprovada pela Comissão de 
Constituição e Justiça da Câmara Federal do Brasil, 
no dia 21 de maio.

A proposta proíbe pais e responsáveis legais por 
crianças e adolescentes de baterem nos menores de 
18 anos. Aprovada em caráter terminativo, seguirá 
diretamente para análise pelo Senado, sem necessi-
dade de votação no plenário da Câmara.

O projeto prevê que os pais que agredirem � sica-
mente os � lhos devem ser encaminhados a cursos de 
orientação e a tratamento psicológico ou psiquiátrico, 
além de receberem advertência. As crianças e os ado-
lescentes agredidos, segundo a proposta, passam a ser 
encaminhados para atendimento especializado.

educação
SIM
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Obviamente a Bíblia, que é a regra de fé dos cris-
tãos dentro do contexto, não ampara a violência praticada 
contra crianças. O rei de Judá chamado Josias, por exem-
plo, promoveu uma reforma espiritual durante seu reina-
do e uma das ações foi justamente a de desfazer um local 
chamado de Tofete. Esse era um lugar onde se praticava 
o culto bárbaro de oferecimento de seres humanos como 
sacrifício ao deus pagão Moloque. E esse rito incluía 
crianças (II Reis 23:10). Há, também, menção desse tipo 
de prática associada à divindade dos aveus chamada Ni-
baz e de igual forma uma das atividades envolvia morte 
de crianças (II Reis 17:31). No contexto em que isso está 
escrito, � ca clara a desaprovação divina quanto a essas 
horrendas práticas.
›› Ensino

O que Deus aprova de maneira contundente e incen-
tiva é a educação dos � lhos. O princípio do ensino bíbli-
co a crianças vem desde Adão e Eva e passa pelo período 
posterior ao livramento dos hebreus do cativeiro egípcio 
por intervenção sobrenatural após 400 anos. Deus escla-
receu que os pais deveriam ensinar aos � lhos e, assim, 
sucessivamente pelas gerações sobre o que Ele havia fei-
to em prol do povo (Deuteronômio 6:17-22). Ensinar é 
um ato muito comum na Bíblia e a transmissão oral, an-
tes da popularização da escrita, era essencial para a pre-
servação da cultura em geral e dos princípios religiosos.

Tanto é verdade que há diferentes conselhos sobre en-
sino e um deles é bem direcionado aos pais sobre a neces-
sidade de educar as crianças a respeito do caminho que 
devem ter em sua vida (Provérbios 22:6). Mas há muito 
mais evidência sobre a importância da educação prove-
niente dos pais. Jesus recebeu educação de Seus progeni-
tores terrestres e não há menção alguma que tenha aberto 
mão disso ainda que tivesse a condição divina também.

Esse ensino envolve, segundo a Bíblia, correção dos 
erros cometidos e dos maus comportamentos e más 
atitudes. Claro que essa correção, contudo, não pode 

envolver excessos, raiva ou vingança 

que resultem em violência gratuita (Provérbios 19:18). 
Porém, há uma recomendação muita séria a respeito da 
negligência quanto à correção ou imposição de limites 
para os � lhos. Um dos exemplos mais graves nesse sen-
tido, registrado na Bíblia, é o da história do sacerdote 
Eli. Homem aparentemente piedoso, Eli demonstrava 
frouxidão no trato com os � lhos Hofni e Finéias. A falta 
de comando do pai gerou tantos problemas que colocou 
em descrédito o próprio serviço realizado no santuário, 
já que os dois � lhos irresponsáveis demonstraram tal 
desconsideração pelo serviço con� ado a sua família a 
ponto de manterem relações sexuais no próprio ambien-
te sagrado (I Samuel 2:22). Eli foi advertido por Deus de 
que esse comportamento não era correto (I Samuel 2:29 
e I Samuel 3:13), não deu ouvidos e o � m foi trágico. 
Os � lhos morreram repentinamente, a arca da aliança 
(símbolo máximo da presença de Deus em meio ao povo) 
foi roubada pelos inimigos e Eli morreu em um acidente 
assim que recebeu essa notícia.

É para evitar esse tipo de tragédia familiar que Deus 
deixa o conselho de Provérbios 29:15, onde a� rma que a 
vara da correção (signi� cando logicamente uma repreen-
são e não um instrumento para tortura ou crime contra 
uma criança) dá sabedoria.

Concordo com a Bíblia totalmente nesse conceito, 
pois algumas palmadas, se necessárias, podem ajustar 
o caminho de uma criança mimada e inconsequente. 
Isso deve ocorrer principalmente durante a infância 
quando o caráter pode ser moldado e quando os pais 
possuem um controle maior sobre o que seus � lhos fa-
zem ou pensam. Melhor essa atitude preventiva, exerci-
da com amor e carinho e nunca com ódio, do que uma 
omissão que estimula o desenvolvimento de um futuro 
jovem ou adulto sem limites, incapaz de ser controlado 
por outros. E o pior: insubordinados e avessos a ordens e 
à autoridade de maneira geral.

Crianças que não são repreendidas, conforme adverte 
a Bíblia, podem se tornar vergonha para os pais depois. 
Na prática, é o que mais ou menos se vê diante de notícias 
de rebeldes audaciosos e que não se intimidam diante 
de ninguém, nem das autoridades policiais que precisam 
usar força para contê-los. Não respeitam os outros, nem 
Deus e muito menos possuem respeito por si próprios. 
Caminham infelizmente para a autodestruição. 

Felipe Lemos é jornalista, editor 
do blog www.felipelemos.org e atende 

pelo Twitter @felipelemos29.
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Dicas de
companheirismo

Aproveitem o tempo a 
sós para relembrar e 

reviver bons momentos.
Todo casal precisa de 

tempo a sós.
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A parceria entre marido e mulher, em todos os as-
pectos, é fundamental para uma vida completa 
e feliz. Acompanhe essas dicas:

Comunhão } Busquem a Deus todos os dias, deem priori-
dade às palavras divinas, orem um pelo outro, orem jun-
tos, entreguem seu casamento ao Senhor. Ele é o autor do 
casamento e pode abençoar e fortalecer a união de vocês.
Bom hum�  } Esta é uma das chaves principais para 
um relacionamento saudável. Ter bom humor é funda-
mental para evitar brigas e confusões. Normalmente os 
jovens, quando estão namorando, são bem humorados, 
devemos levar essa característica para o casamento. 
Estar de bem com a vida fortalece os laços do amor e 
melhora os dias difíceis.

O mau humor é o re� exo da falta de amor. Hoje 
vivemos cercados de pessoas mal amadas e qualquer 
coisa que foge do controle é motivo para tirar o nosso 
bom humor.

Uma dica importante é: se algo não está agradando, 
não ceda ao aborrecimento, amenize os problemas, tenha 
calma e “leve na esportiva”. Depois que tudo estiver 
resolvido você vai ver que foi muito melhor manter o 
bom humor.
Respeito } O respeito é indispensável para a manuten-
ção de um relacionamento saudável, sem respeito não 
há relacionamento. Se o cônjuge fez ou falou algo que 
desagradou a você, uma dica importante é esclarecer 
bem os fatos e deixar claro para ele sobre como você 
deseja ser tratada.
Diálogo } Normalmente, muitos casais têm medo de 
conversar sobre determinados assuntos. É lógico que 
nem combina � car “desenterrando” alguns assuntos do 
passado, como ex-namorados e outras coisas, isso não 
tem lugar. Mas os assuntos que envolvem o seu casamen-
to e a sua vida conjugal são super importantes. Portanto, 
o diálogo é essencial! Seu cônjuge precisa sentir que pode 
contar com você para falar sobre qualquer coisa, abrir 
mesmo o coração, a� nal, ele só tem você!
Sensibilidade } O casamento  nem sempre é um mar de 
rosas, as muitas atividades e diversas situações tiram o 
nosso sossego. É nesse sentido que ter sensibilidade é 
estar atento à necessidade do seu  cônjuge. Fique atenta 
aos acontecimentos do seu relacionamento. Se perceber 
algo diferente no tom de voz ou no olhar do seu com-
panheiro tente, com aquele jeitinho especial, descobrir 
o que está acontecendo, isto vai ajudar no crescimento 
emocional da sua relação. Ser sensível à necessidade do 
outro, colocar-se no lugar do outro faz toda a diferença.

Alegria } Pessoas alegres normalmente são 
bem amadas! Você já percebeu que gostamos 
de estar perto de pessoas positivas e felizes? É 
por ter alegria de viver que as pessoas atraem 
coisas boas, casais alegres despertam olhares 
por onde passam. Eles inspiram outros casais.
Conquista diária } A rotina é uma arma 
fatal pra qualquer relação. Geralmente, no 
namoro, nos apresentamos: bonitas, cheiro-
sas, atenciosas e oferecemos o melhor de nós, 
a� nal, é no namoro que conquistamos o nosso 
cônjuge. Mas não podemos vacilar, muitas se 
acomodam depois do casamento. Precisamos 
conquistar nosso cônjuge todos os dias, como 
se fosse a primeira vez!
Tempo a dois } Mesmo que tenham � lhos os 
casais precisam de tempo a dois. Isso é fun-
damental no relacionamento. Tempo para na-
morar, sair juntos, tempo para cuidar do amor. 
Aproveitem o tempo a sós para relembrar e 
reviver bons momentos. Todo casal precisa de 
tempo a sós. Portanto, mesmo tendo crianças 
pequenas, separe um tempo especial só para 
vocês. Seu casamento merece esse cuidado!
Pratiquem esp� tes juntos } Esta atividade é 
essencial para a saúde física e também como 
estratégia para unir o casal. Durante o exer-
cício físico, na academia ou ao ar livre, vocês 
podem dialogar sobre as coisas do dia a dia, 
bem como planejar o futuro.  

Marília Dantas
Líder do MM, MC, MA e AFAM 

na União Norte Brasileira.

Precisamos 
conquistar nosso 
cônjuge todos os 
dias, como se fosse a 
primeira vez!
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Natal: Natal: 
Deus conosco e 

esperança de glória
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Gosto do Natal, lembra a minha infância, quando 
toda a nossa grande família se reunia para a ceia. 
Ali estavam meus bisavós, avós, tios e primos, 

todos muito felizes. Minha mãe sempre se preocupava em 
preparar uma ceia deliciosa, todos os detalhes eram leva-
dos em consideração. Mas tinha algo que me fascinava: os 
belos programas que a igreja organizava para relembrarmos 
o milagre da encarnação, o verdadeiro sentido do Natal: 
Deus conosco.

Esta é a verdadeira razão pela qual devemos celebrar o 
Natal: nova vida em Cristo, pois Este “veio para nos erguer 
do pó, reformar o caráter manchado, segundo o modelo 
de Seu divino caráter, embelezando-o com Sua própria 
glória.1 De nada adianta buscarmos ser mais solidários, 
fazermos votos de paz e felicidade, distribuirmos presen-
tes aos necessitados, participarmos de campanhas, se o 
verdadeiro motivo não for lembrado.

O nascimento de Cristo nos leva à primeira grande 
profecia bíblica, em que toda a história da redenção é 
sintetizada: “Porei inimizade entre ti e a mulher, entre a
tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá 
a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar” (Gênesis 3:15). 
A interpretação messiânica aqui se dá porque ferir a ser-
pente na cabeça seria fatal. Por outro lado, ferir o cal-
canhar não é mortal, é uma referência ao sofrimento do 
Messias como preparação para sua vitoriosa ressurreição.

Os evangelhos descrevem de forma deslumbrante o 
nascimento do Desejado de Todas as Nações: “É que hoje 
vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o 
Senhor... Glória a Deus nas alturas, e paz na Terra entre os 
homens, a quem Ele quer bem” (Lucas 2:11 e 14). E ainda: 
“E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça 
e de verdade, e vimos a Sua glória, glória como do unigê-
nito do Pai” (João 1:13). Ao utilizar-se do verbo “habitar”, 
do grego skenoo, que literalmente é “tenda”, o autor quer 
dizer que temporariamente Deus esteve entre Seu povo, 
como perfeito Deus-Homem. “Não resta a menor sombra 
de dúvida de que havia uma ‘identi� cação’ do Filho com o 
mundo para o qual Ele foi enviado. Ele não permaneceu no 
Céu; veio ao mundo. A Palavra não foi proferida do Céu; 
a Palavra tornou-se carne. E a seguir Ele viveu entre nós. 
Ele não veio para uma visita rápida nem se apressou em 
voltar para o Seu lar. Ficou no mundo para o qual veio. 
E deu aos homens a chance de ver Sua glória. [...] Ele as-
sumira a nossa natureza. Assumiu as nossas transgressões, 
nossa condenação, a nossa morte. Sua autoindenti� cação 
com o homem foi total e completa.”2 

O Natal precisa ser um momento de profunda re� e-
xão para que entendamos o que signi� ca o pecado, quão 

destruidor ele é e, enxergarmos através 
dos olhos da fé aquilo que Deus deseja fa-
zer por nós. “Em consequência do pecado 
de Adão, a morte passou a toda a raça hu-
mana. Todos semelhantemente descem ao 
sepulcro. E, pelas providências do plano 
da salvação, todos devem ressurgir da se-
pultura. ‘Há de haver ressurreição de mor-
tos, assim dos justos como dos injustos’ 
(Atos 24:15); assim como todos morrem 
em Adão, assim também todos serão vi-
vi� cados em Cristo”. (I Coríntios 15:22). 3

Por isso, Natal é esperança. Não só de 
paz celestial, de felicidade, mas principal-
mente de vida eterna. Quando vemos a pro-
fecia de Gênesis 1:15 concretizar-se com o 
nascimento de Cristo, podemos estar certos 
que todas as demais profecias se cumprirão. 
Quando penso que o meu Deus cumpriu 
Sua promessa, veio a este mundo e fez-se 
“Deus conosco” mais aprecio o Natal.   

Natal é sim tempo de alegria, de com-
partilharmos, de nos doarmos, mas Natal 
deve ser todo dia, não uma época, não ape-
nas uma festividade, a� nal, todo o dia é 
tempo de agradecer pelo que Deus fez por 
nós. Todo dia é dia de nos lembrarmos da 
bendita promessa: “voltarei e vos receberei”. 
Este é o tempo de compartilharmos com o 
nosso próximo o que signi� ca Natal: Deus 
conosco e esperança de glória.  

Jorgeana Longo é professora de 
Língua Inglesa e esposa do pastor 

Célio Longo.

1  WHITE, Ellen. O Desejado de Todas 
as Nações. Casa Publicadora Brasileira, 
Tatuí - SP, p. 38.
2  STOTT, John. Cristianismo Autêntico. 
Editora Vida Acadêmica - São Paulo, 1995, 
p. 47.
3  WHITE, Ellen. O Grande Con� ito. 
Casa Publicadora Brasileira, Tatuí - SP, 
p. 544
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Pedido de oração
O pastor pregava com todo fervor e a igreja seguia silenciosa 

atenta à mensagem que estava sendo apresentada. O único que 
fazia barulho era um pequeno menino sentado bem no primeiro 
banco com sua família. Estava agitado e falava alto. Sem pensar 
duas vezes a mãe o segurou fi rme no braço e disse ao pai:

– Vou ali fora ter uma conversa com ele!
Ao ouvir esta frase e ser levado pelo corredor central, o menino 

também não pensou duas vezes e, bem alto, lançou um pedido 
para os irmãos que acompanhavam a cena:

– Irmãos! Orem por mim!

Velhinho carente

No sábado, durante o sermão, o pastor havia tratado do tema 
da solidariedade, da necessidade de ajudarmos os necessitados.

No domingo, uma família da Igreja foi até um parque onde 
ainda comentavam sobre o assunto e sobre o que poderiam 
fazer para ajudar outras pessoas.

Nesse momento, Paulinho pede dinheiro à sua mãe para dar 
a um velhinho. A mãe, sensibilizada, imaginando que o fi lho 
havia assimilado bem a mensagem, dá o dinheiro, mas pergunta 
ao fi lho:

– Para qual velhinho você vai dar o dinheiro, meu fi lho?
– Para aquele ali que está gritando: “Olha a pipoca 

quentinha!!!”
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