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PALAVRA DO PRESIDENTE

Écom muita alegria que me dirijo aos líderes 
do Ministério da Família em todos os níveis do 
território sul-americano da Igreja Adventista do 
Sétimo Dia. Quero agradecer-lhes e reconhecê-
los por seus esforços, compromisso e dedicação 

em apoiar esse importante ministério. Especialmente 
neste tempo, em que a sociedade em geral tem diminuído 
os reais valores da família, segundo os princípios bíblicos.

As famílias têm sido tremendamente atacadas, pois 
uma família fragilizada sempre terá sua comunhão 
enfraquecida, seus relacionamentos desgastados e 
sua missão desfocada, afrouxando, assim, princípios 
e valores que Deus estabeleceu para o bem-estar das 
famílias.

Deus sempre teve a família como um forte pilar para 
o ensino e transmissão de valores espirituais com o foco 
em fortalecer e fazer crescer Sua igreja. Esse, também, é 
um dos grandes desafi os que como família temos que 
enfrentar todo o tempo. Não há trégua. Diante dessa 
realidade, o que podemos fazer, como família, para 
alcançar esse sonho de Deus para nossas famílias?

No livro “O Lar Adventista”, (p. 306), Ellen White, 
nos orienta a fi carmos vigilantes e atentos, pois o que 
acontece nas famílias refletirá diretamente na vida e 
missão da igreja. 

Há necessidade de constante vigilância para que 
os princípios que jazem no fundamento do governo da 
família não sejam desrespeitados. É desígnio do Senhor 

que as famílias na Terra sejam símbolo da família no Céu. 
E quando as famílias terrestres são conduzidas em linhas 
justas, a mesma santifi cação do Espírito será levada para 
dentro da igreja. 

Ao cuidar e ministrar às famílias fortaleceremos a 
igreja e sua missão. 

Gostaria, ainda, de animar os pais a vir conosco 
nesta jornada, pois nossos fi lhos são a herança do 
Senhor e também a alegria do nosso coração. É no seio 
do lar, no cotidiano, que eles são preparados para uma 
boa cidadania terrestre bem como para levar à cabo 
a missão de Cristo. “Ouça, ó Israel: O Senhor, o nosso Deus, 
é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu 
coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que 
todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu 
coração. Ensine-as com persistência a seus fi lhos. Converse 
sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver 
andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar” 
(Deuteronômio 6:4-9)

Quero incentivá-lo a manter-se animado e envolvido 
nessa tarefa de dar suporte e apoio aos nossos irmãos 
e aos amigos da igreja na condução de suas famílias. E, 
também, no enfrentamento dos dramas e crises que, 
em algum momento, todos passaremos no decorrer de 
nossa jornada na Terra; sem perder de vista a eternidade.

Bênçãos! 

Pr. Stanley Arco, Presidente da 
Divisão Sul-Americana da Igreja 
Adventista do Sétimo Dia
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Émuito apropriada a principal palavra que compõe 
o nome de um importante ministério que a Igreja 
Adventista do Sétimo Dia tem desenvolvido no mundo 
atualmente e que está ganhando mais visibilidade. A 
palavra, em questão, é “possibilidades”. O Ministério 

Adventista das Possibilidades, de âmbito mundial, fortalece 
uma ideia exatamente oposta aos conceitos que tratam de 
obstáculos, adversidades e difi culdades.

Esta edição da Revista Esperança Família vai falar, como 
sempre, dos temas necessários para termos famílias saudáveis 
em vários aspectos da vida, especialmente o espiritual. Além 
disso, não abrimos mão de artigos edifi cantes, inspiradores 
e capazes de motivar as famílias a unirem-se mais ainda em 
torno de Deus e dos Seus ensinamentos. Essa sempre será a 
tônica maior de um material como este.

Nesta edição, no entanto, incluímos artigos que falam de 
superação e do trabalho que precisa ser feito com pessoas que 
possuem diferentes tipos de necessidades. Uma realidade 

POSSIBILIDADES

EDITORIAL

Felipe Lemos,  assessor 
de comunicação da Igreja 
Adventista do Sétimo Dia para 
oito países da América do Sul 
e editor da revista Família 
Esperança

que move cristãos e, especialmente, os adventistas a fazer 
a diferença. Um dos artigos que trazemos, inclusive, trata 
da experiência pessoal de uma mãe com seu fi lho. É muito 
tocante, e extremamente profundo porque diz respeito à 
vida prática. Fala das percepções de quem passou por isso de 
forma real. E como reagiu a tudo.

O interessante é que vamos além da abordagem esperada 
sobre superação. Sem dúvida, essa abordagem faz parte desta 
discussão e está presente. Lidamos, também, no entanto, com 
o assunto pelo lado de que são possibilidades para as famílias, 
sociedade, e igreja, serem um apoio a quem sofre. Para 
quem, por conta de alguma condição específi ca, imagina-se 
impedido de viver sua vida e de, inclusive, pregar o evangelho. 
Nesta edição, vamos falar das bonitas expectativas nesse 
sentido.

Nossa ideia, com esta edição especial que contou com 
alguns materiais específi cos sobre as diferentes facetas do 
Ministério Adventista das Possibilidades, foi de educarmos 
para uma nova realidade. A de encarar as chamadas 
defi ciências com um olhar positivo, de esperança e de vitória. 

E, acima de tudo, de gratidão a Deus por dar a oportunidade 
de ajudarmos quem precisa e de aprendermos com 

todo esse processo.

Boa leitura, bons aprendizados e que Deus nos 
mostre mais possibilidades do que difi culdades 
neste caminho! 
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por Alacy Barbosa

“Esforce-se para saber bem como suas ovelhas estão, dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos”  (Provérbios  27:23).

Ao final de um dia de trabalho intenso e muitas 
vezes estressante, todos desejamos estar em um 
lugar que seja aconchegante, onde possamos 
relaxar um pouco, sorrir e pensar: como é bom 
estar aqui! Sou grato por meu lar, por minha 

família. Então a pergunta que fazemos é: o que posso fazer para 
que tenhamos, como família, muitos dias com essa realidade?

m primeiro lugar, é importante saber que família saudável 
não é sinônimo de família perfeita, mas sim de uma família 
que APRENDEU a lidar com seus DESAFIOS, conflitos e a fim de 
encontrar equilíbrio e boa convivência. 

Gostaria de sugerir algumas atitudes:

1  Aprenda a olhar os seus além do superficial – “Perceber o 
que as pessoas sentem sem que elas o digam constitui a essência da 
empatia” (Daniel Goleman). Quase sempre, na nossa correria 
da vida cotidiana, olhamos para os nossos de modo apressado 
e tentamos atender as necessidades percebidas: alimentação, 
moradia, educação e saúde. E essas necessidades são muito 
importantes e devem ser bem atendidas. Temos necessidade 
de atenção e momentos de intimidade quando podemos nos 
conectar uns aos outros. Carl Rogers conclui: “ser empático é 
ver o mundo com os olhos do outro e não ver o nosso mundo refletido 
nos olhos dele”. Dessa maneira, podemos descobrir as reais 
singularidades e necessidades do outro.

2  Busque aprender o máximo possível sobre as reais 
necessidade do outro – Esse é um passo muito importante 

que requer mais de nosso compromisso, pois a descoberta de 
necessidades entre os nossos é o começo da jornada. De acordo 
com Brené Brown, “empatia é sentir com o outro, é conectar-se com 
a emoção que o outro está sentindo”. Neste momento, devo me 
deter em uma observação mais acurada. O ideal é reunir os 
demais membros da família para compartilhar as informações, 
a fim de que todos colaborem tanto na percepção da situação 
real quanto na busca dos melhores caminhos para atender a 
necessidade que, agora, não é só do outro. É nossa, da família.

3   Implementação das possíveis soluções – Essa etapa é 
muito desafiadora, mas prazerosa. A jornada da vida requer 
de nós o reconhecimento de nossas limitações, o que nos faz 
lançar mão de novos conhecimentos, estratégias e recursos, 
mudança de postura e atitude pessoal. Temos que agir. Ellen 
White nos orienta: 

Os pais devem acostumar-se a pensar e a encontrar soluções. Se 
perseverarem nesse sentido, verificarão estarem adquirindo a faculdade 
em que se julgavam deficientes, estarem aprendendo a formar 
corretamente o caráter dos filhos. (Orientação da Criança, p. 150)

O que, no começo, pode parecer como um desafio, acaba se 
transformando em uma linda jornada de amor e aprendizado.  

Alacy Mendes Barbosa, é pastor e diretor 
do Ministério  da Família e Ministério das 
Possibilidades da Igreja Adventista do Sétimo Dia 
para oito países da América do Sul
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VIDA FAMILIAR:
DESAFIOS E APRENDIZAGEM



ENTREVISTA

APRENDIZADO 
PERMANENTE

Ajornalista Keiny Goulart e seu esposo, 
o teólogo Marlon Bruno, precisaram 
reconfigurar suas vidas com a chegada do 
segundo filho, Derek. Mas o que poderia ser 
motivo de receio e até tristeza trouxe ainda 

mais amor ao lar, e uma vontade imensa de transformar 
a realidade de outras famílias que recebem o mesmo 
diagnóstico: Transtorno do Espectro do Autismo (TEA). 
Nesta entrevista, os dois sublinham os desafios, mas, 
principalmente, as lições que colhem da convivência 
com uma criança autista. 

Em que contexto vocês receberam o diagnóstico de TEA?

 Keiny Goulart e Marlon Bruno – Servíamos à Igreja 
Adventista na cidade de Vilhena, em Rondônia. 

Era o nosso terceiro ano no ministério pastoral. Nós 
observávamos o desenvolvimento do Derek tendo a 

Myah, nossa filha mais velha, como referência, e alguns 
comportamentos nos chamaram a atenção. Com um ano 
e meio, ele já agrupava pedras em simetria, e organizava 
os lápis de cor usados dentro da caixa como se tivesse 
acabado de abri-la.
A investigação foi longa, passando por prifissionais da 
neuropediatria, fonoaudiologia, terapia ocupacional, 
neuropsicologia e psicopedagogia. Quando ele completou 
dois anos e dez meses, entramos no consultório da 
neuropediatra como uma família comum e saímos dele 
com um laudo em que constava Transtorno do Espectro 
do Autismo.

O que esse laudo gerou em vocês?

 Keiny Goulart e Marlon Bruno – Um misto de 
sentimentos. Frustação por entendermos que 

todo o planejamento que tínhamos para o futuro do 

por Jefferson Paradello 

Como a convivência com autistas pode sensibilizar corações e transformar a vida familiar.
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nosso filho seria desfeito; insegurança por não sabermos 
com o que estávamos lidando; e alívio por encontrarmos 
o início de uma nova trilha e um novo significado para as 
nossas vidas.

O que precisou mudar no seu dia a dia para que o 
Derek tivesse o suporte necessário?

 Keiny Goulart e Marlon Bruno –  A rotina da família 
de um autista precisa passar por adaptações, uma 

vez que o tratamento precoce faz toda a diferença no 
desenvolvimento da criança. Muitas pessoas com TEA 
têm outras comorbidades ao longo da vida, e com o 
Derek não foi diferente. Tivemos que aprender a lidar 
com crises convulsivas e longas horas em salas de espera 
nas clínicas de tratamento.

Pela sua experiência, quais são os principais desafios da 
convivência com um autista?

 Keiny Goulart e Marlon Bruno – Um dos maiores que 
enfrentamos é a inclusão. Certa vez, estávamos em 

uma pizzaria com playground. Ao olharmos para o Derek 
sozinho na cama elástica, percebemos que as outras 
crianças se afastaram dele, e perguntamos para a Myah o 
que estava acontecendo. Ela nos disse que nenhuma 
criança queria brincar com ele por ser diferente. 
Vivenciamos cenas como essa com frequência.
Outro desafio é a aplicação dos direitos do autista. 
Pelo fato de o autismo manifestar-se apenas em traços 
comportamentais, e não em características físicas, como 
outras síndromes, muitas pessoas não aceitam essa 
condição e acabam sendo intolerantes. Isso gera muito 
desconforto na escola, nos bancos, nos supermercados e 
em diversos outros ambientes.

Por outro lado, há grandes aprendizados, certo?

 Keiny Goulart e Marlon Bruno – Sim. Aprendemos 
com nosso filho que o amor precisa ser 

personalizado. Por vezes, o Derek nos belisca para 
agradecer o carinho que recebeu. Esse comportamento 
não é o ideal, então buscamos orientá-lo, mas sabemos 
que é uma das suas formas de demonstrar amor. O 
diagnóstico dele também nos uniu ainda mais, como 
família. Nós passamos a ser mais reflexivos, aprendemos 
a ter paciência e perseverança e a depositar toda a nossa 
confiança em Deus. Parece clichê, mas a nossa fé tem 
sido testada constantemente, fazendo com que nossa 
relação com Deus seja mais sincera e profunda.

Juntos, vocês criaram uma rede de apoio para quem 
se depara com a mesma realidade com que vocês 

foram surpreendidos. O que, exatamente, as pessoas 
encontram nessa iniciativa?

 Keiny Goulart e Marlon Bruno – Aceitar a realidade 
de ter um filho autista não é fácil, mas escolhemos 

assumi-la. Permitimos que Deus transformasse a nossa 
dor em esperança, e isso nos abriu portas para não 
apenas mudarmos o nosso mundo e a forma como 
enxergamos a vida, mas também para ajudar outras 
famílias a lograr o mesmo. Não somos pioneiros na causa 
da inclusão; muitos já estavam à nossa frente nessa luta 
em prol das pessoas diferentes. No entanto, da nossa 
vivência surgiu a Raafa (Rede Adventista de Apoio à 
Família Autista). O principal objetivo dessa iniciativa é 
acolher e apoiar as famílias de pessoas com autismo por 
meio da troca de experiências entre elas. A Raafa cresceu 
tanto que, hoje, tem comunidades em todo o mundo, e é 
uma das ferramentas do Ministério Adventista das 
Possibilidades (MAP), apoiando membros e amigos da 
Igreja.

Que conselhos vocês podem dar a outras famílias de 
autistas, a partir de sua própria experiência?

 Keiny Goulart e Marlon Bruno –  Não se amedrontem.    
O que está à frente pode ser desconhecido, mas 

Deus está com vocês. Não importa se é autista ou 
neurotípico, um filho é a maior bênção que podemos ter. 
A alegria de conviver com um autista é perceber a pureza 
da vida. Nessa condição, encontramos uma fagulha 
daquilo que seria um ser humano ideal, e isso nos 
reacende a esperança de que um dia todos seremos 
puros, com um olhar de compreensão, de amor e afeto. 

Conheça a Raafa:
SOMOSRAAFA.ORG
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Achegada de um bebê em qualquer família é sempre motivo de muita alegria e comemoração. Desde os tempos 
bíblicos, um fi lho é sinal da bênção divina sobre seus pais: “Herança do Senhor são os fi lhos; o fruto do ventre, seu 
galardão”. Salmo 127:3.

Durante o processo de espera – a gestação – e mesmo depois do nascimento da criança, talvez a grande 
preocupação de qualquer pai e mãe seja sempre quanto ao desenvolvimento físico e cognitivo de seu bebê. 

Quando, por algum motivo, é constatado que existe algum fator que causa atrasos ou impede que a criança atinja os marcos 
esperados para sua idade, isso é chamado de desenvolvimento atípico.

Mudança completa

Ter um fi lho atípico, com alguma singularidade, muda 
completamente a vida da família que o recebe. O processo 
entre a percepção do problema (seja ele físico ou mental), 
o diagnóstico e a aceitação da condição são bastante 
particulares. Mas, em todos os casos, envolve o luto por ter 
que se desfazer da idealização de uma criança saudável, 
“perfeita”, para outra que vai precisar de algum tipo de suporte 
para conseguir se desenvolver ou até mesmo sobreviver. 

Como pais de uma criança dentro do Transtorno do 
Espectro Autista, nós percorremos todo esse caminho. 
Receber o diagnóstico de nosso fi lho, depois de vários meses 

procurando respostas, trouxe-nos alívio. Por outro lado, 
foi impossível não pensar: “O que será dele no futuro? Ele 
conseguirá ter uma vida independente e feliz?”. A resposta 
para estas perguntas, infelizmente, não estava pronta. A 
resposta está em construção durante nossa caminhada. 

Enquanto vivemos o processo interno de luto, nós pais 
nos preocupamos sobre como nossos fi lhos serão vistos e se 
serão aceitos na sociedade em que estão inseridos. Primeiro 
entre nossa família (avós, tios, primos), entre nossos amigos 
e depois, na escola e, também, na igreja que frequentamos. 

Herança do Senhor são os fi lhos; o fruto do ventre, seu 

Durante o processo de espera – a gestação – e mesmo depois do nascimento da criança, talvez a grande 
preocupação de qualquer pai e mãe seja sempre quanto ao desenvolvimento físico e cognitivo de seu bebê. 

Quando, por algum motivo, é constatado que existe algum fator que causa atrasos ou impede que a criança atinja os marcos 

procurando respostas, trouxe-nos alívio. Por outro lado, 
foi impossível não pensar: “O que será dele no futuro? Ele 
conseguirá ter uma vida independente e feliz?”. A resposta 
para estas perguntas, infelizmente, não estava pronta. A 
resposta está em construção durante nossa caminhada. 

Enquanto vivemos o processo interno de luto, nós pais 
nos preocupamos sobre como nossos fi lhos serão vistos e se 
serão aceitos na sociedade em que estão inseridos. Primeiro 
entre nossa família (avós, tios, primos), entre nossos amigos 
e depois, na escola e, também, na igreja que frequentamos. 

O PRAZER DE CONVIVER 
COM AS DIFERENÇAS
por Sabrina e Jairo Souza
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Nosso papel como igreja

A sociedade como um todo tem despertado para os 
direitos das pessoas com defi ciência. As escolas trabalham 
para atender as demandas de inclusão, ensinando as 
crianças a respeitarem e conviverem com as diferenças, e 
proporcionado um ambiente de crescimento tanto para os 
típicos como para os atípicos . 

Nossas igrejas, da mesma forma, têm estimulado seus 
membros a demonstrar carinho e atenção para com aqueles 
que precisam de algum tipo de suporte. Existem ministé-
rios já consolidados e outros em formação para atender 
diversos grupos com necessidades específi cas, e proporcio-
nar a eles condições para adorarem a Deus e se sentirem 
acolhidos por sua família espiritual.

De pais para pais

Todos nós desejamos criar fi lhos que não sejam 
preconceituosos e capazes de demonstrar amor verdadeiro 
por outras pessoas, a exemplo de Cristo. 

Dentro deste contexto, sabemos que é possível que, em 
sua igreja, exista alguma criança com defi ciência e que isto 

provoque em sua criança certa curiosidade ou até algum 
desconforto. 

Como pais de uma criança atípica, gostaríamos de 
oferecer a vocês algumas sugestões sobre como promover a 
interação entre eles:

É importante colher informações sobre a 
condição da criança. Se a limitação foi adquirida 
ou é hereditária. Se estamos falando de uma 
doença ou de um transtorno. Estas informações 
são essenciais para orientar seu fi lho. Alguns pais 
de crianças especiais falam abertamente sobre a 
situação que vivem. Neste caso, eles são uma fonte 
preciosa.

Converse a respeito e explique que você deseja 
ajudar seu fi lho a se relacionar da melhor forma 
com o amiguinho. Caso não haja abertura com os 
pais, respeite, mas busque entendimento sobre a 
condição daquela criança. Por exemplo: se ela tem 
autismo, pode ser resistente ao toque ou agitar-se 
em ambientes barulhentos, situações que podem 
desorganizar o comportamento da criança. 
Ao saber destas particularidades, você poderá 
orientar seus fi lhos sobre como proceder perto do 
coleguinha com autismo.

Se uma criança atípica se comporta de 
maneira inadequada, seja por movimento, choro, 
ou qualquer outra manifestação que atrapalhe 
o culto, o que fazer? Espere um pouco. Deixe que 
os pais administrem a situação. Primeiro, por 
uma questão didática. Se toda vez que a criança, 
por exemplo, ao chorar for retirada da igreja, ela 
poderá inferir que, para sair da igreja, é preciso 
chorar e pode estabelecer este comportamento 
como padrão. (Este entendimento também serve 
para crianças típicas). 

Segundo, por respeito aos pais. Sair de casa 
com uma criança especial pode ser uma tarefa tão 
árdua, que faz com que muitos pais evitem sair 
para uma viagem, para um shopping ou mesmo 
para a igreja. Os pais normalmente sabem que 
algum inconveniente pode acontecer e neste 
caso agirão para resolver. Pedir para sair da igreja, 
solicitar silêncio, olhares incomodados ou até 
mesmo a oferta de ajuda insistente, podem não 
ajudar.   

PROCURE CONHECER

NO CULTO
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poderá inferir que, para sair da igreja, é preciso 
chorar e pode estabelecer este comportamento 
como padrão. (Este entendimento também serve 
para crianças típicas). 

Segundo, por respeito aos pais. Sair de casa 
com uma criança especial pode ser uma tarefa tão 
árdua, que faz com que muitos pais evitem sair 
para uma viagem, para um shopping ou mesmo 
para a igreja. Os pais normalmente sabem que 
algum inconveniente pode acontecer e neste 
caso agirão para resolver. Pedir para sair da igreja, 
solicitar silêncio, olhares incomodados ou até 
mesmo a oferta de ajuda insistente, podem não 
ajudar.   
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Muitas vezes, as crianças típicas pensam que os 
amiguinhos com alguma limitação não conseguem 
interagir e se divertir como eles. Procurem uma 
atividade lúdica que possa ser realizada por todos os 
envolvidos. A alegria favorece a criação de laços de 
amizade.

Ao demonstrar amor na prática por um 
amiguinho atípico, seu fi lho experimentará o 
Evangelho em sua forma mais pura. Aproveite para 
conversar com ele sobre a maneira como Jesus 
tratava aqueles que vinham a Ele com alguma 
necessidade especial – Ele os curava e devolvia 
a eles a saúde. Esta convivência também é uma 
oportunidade para conversar sobre o Céu, e sobre 
como todos seremos transformados e não teremos 
mais problemas quando Jesus voltar. 

Muitas vezes, mesmo sem consciência disso, as 
crianças podem usar palavras jocosas em relação 
aos amiguinhos com singularidades, ou mesmo 
fazerem algum tipo de bullying. Essa prática é nociva 
em qualquer realidade e as crianças precisam ser 
educadas a evitá-la. A condição da criança especial 
já é desfavorável em uma sociedade que privilegia 
o desempenho e estigmas negativos só tornarão o 
caminho mais difícil. 

PROMOVA ATIVIDADES 
DIVERTIDAS

FALE SOBRE COMO JESUS
 TRATAVA AS PESSOAS

EDUQUEM CONTRA O BULLYING E ESTIGMAS

Depois de levantar as informações necessárias, 
sente ao lado de seu fi lho e explique a ele porque 
aquele amiguinho parece “diferente”. Sugira 
alguns comportamentos que podem favorecer a 
amizade deles. Reforce que, diante de Deus, todos 
somos iguais e que Ele se alegra quando cuidamos 
das pessoas. 

CONVERSE COM SEU FILHO 

PROMOVA ATIVIDADES 

atividade lúdica que possa ser realizada por todos os 
envolvidos. A alegria favorece a criação de laços de 

a eles a saúde. Esta convivência também é uma 
oportunidade para conversar sobre o Céu, e sobre 
como todos seremos transformados e não teremos 
mais problemas quando Jesus voltar. 

Muitas vezes, mesmo sem consciência disso, as 
crianças podem usar palavras jocosas em relação 
aos amiguinhos com singularidades, ou mesmo 

. Essa prática é nociva 
em qualquer realidade e as crianças precisam ser 
educadas a evitá-la. A condição da criança especial 
já é desfavorável em uma sociedade que privilegia 
o desempenho e estigmas negativos só tornarão o 

BULLYING E ESTIGMASBULLYING E ESTIGMASBULLYING

“O Rei, respondendo, lhes dirá: “Em verdade lhes 
digo que, sempre que o fi zeram a um destes meus 

pequeninos irmãos, foi a mim que o fi zeram.” 
Mateus 25:40 

Sabrina Rostirolla Souza, é formada em Letras 
(Unasp- EC). Hoje atua como professora em Curitiba. 
Jairo Nunes de Souza, formado em Teologia e 
Jornalismo (Unasp-EC). Atualmente é  pastor em 
Curitiba. São os pais da Sofi a e do Samuel.
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FAMÍLIAS ORANDO 
PELO REAVIVAMENTO

Quando penso em reavivamento, o texto de 
Lucas 11:9-13 vem à mente. O Senhor Jesus Cristo 
apresenta um pedido de oração que deve estar 
sempre presente em nossos cultos: o Espírito 
Santo. Esse pedido deve ser feito todos os dias, 
durante o dia, e de forma constante. Quando 
lemos os primeiros versículos do capítulo 11, 

somos convidados a pedir o pão de cada dia, o perdão dos 
nossos pecados e a sermos libertos da tentação.

A partir do versículo 9, dois verbos que são apresentados 
chamam a atenção. São eles: buscar e pedir. Em cada um 
deles, o tempo verbal aparece no presente contínuo, dando a 
entender que precisamos ser constantes ao solicitar o pedido 
especial: o Espírito Santo. 

Isso é mais bem ilustrado pela fi gura de um pai que 
sempre dá alimento a seu fi lho em resposta a seu pedido por 
comida. Em outras palavras, toda vez que o fi lho pede o que 
comer ao pai, ele responde dando-lhe comida. Esta ação é 
geralmente repetida três vezes por dia e todos os dias. O fi lho 
pede, o pai dá.

Por que pedir a presença do Espírito Santo?

Imagine se todos os dias pedíssemos ao Pai Celestial o 
Espírito Santo. Ele nos daria sem demora. O versículo 13 diz: 
“(...) quanto mais o Pai celestial dará o Espírito Santo àqueles que 
lho pedirem?” Portanto, somos convidados pelo próprio Deus 
a pedir seu Espírito Santo todos os dias. Certamente você se 
pergunta: por quê?

Primeiro, porque todos os dias somos tentados. É por isso 
que precisamos do Espírito para vencer a tentação, assim 
como Cristo venceu. Unir nossas forças com as Dele nos torna 
vitoriosos. 

Em segundo lugar, porque todos os dias devemos nos 
arrepender de nossos pecados. E se parássemos de fazer isso? 
Isso é possível porque nosso coração é enganoso e perverso. 
Às vezes, podemos acreditar que não pecamos ou que 
não precisamos nos arrepender. João diz que a obra do Espírito 
Santo é nos convencer “do pecado, da justiça e do juízo” 
(João 16:8). 

por Daniel Montalvan
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Ao confessar nossos pecados, ficamos vazios e em posição 
de sermos preenchidos com Sua presença. Lembre-se de que 
não podemos encher um recipiente a menos que ele esteja 
vazio. Nunca podemos colocar água limpa em um recipiente 
sujo. Nosso recipiente deve estar vazio e limpo para receber 
a presença divina. E, finalmente, porque nos ajudará a ter 
“autocontrole” para controlar todos os nossos apetites e 
paixões.

Vamos voltar à história outra vez. Deixe-me fazer a 
seguinte pergunta: você sabe por que pedimos comida? A 
resposta é simples: porque temos fome, correto? É a fome que 
nos faz pedir comida. Será que estamos famintos do Espírito 
para pedirmos por Ele todos os dias? Somente se tivermos 
fome do Espírito Santo pediremos a Deus em oração. Esse 
pedido se torna relevante agora porque em nenhum outro 
tempo do cristianismo foi mais falado, pregado, ensinado 
e orado pelo Espírito quanto agora. Essa é uma mensagem 
clara de Deus para nós; portanto, devemos fazer parte desse 
movimento que ora todos os dias pelo Espírito Santo.

Hoje, amanhã e todos os dias em nossos cultos devemos 
orar pessoalmente e como família pelo poder do Espírito de 
Deus. Não para que tenhamos mais Dele, mas para que Ele 
tenha mais de nós.

Adoração em família: uma prioridade hoje

Hoje, mais do que nunca, precisamos priorizar o culto 
familiar em nosso lar. Gosto de como Ellen White enfatiza isso: 

Se já houve tempo em que toda casa deveria ser uma 
casa de oração, agora é esse tempo. (...) Contudo, neste 

tempo de terrível perigo, alguns que professam ser 
cristãos não celebram culto doméstico. Não honram a 

Deus no lar; não ensinam os filhos a amá-Lo  
e temê-Lo. (Conselhos Para a Igreja, p. 155)

Quando revisei algumas pesquisas sobre o culto familiar 
dentro de lares adventistas, fiquei preocupado com os 
resultados. Em 2013, aproximadamente um em cada seis 
membros da igreja relatou nunca fazer o culto familiar, 
enquanto 12% o faziam menos de uma vez por mês. Da 
mesma forma, pouco mais de um terço dos entrevistados 
disse que fazia o culto familiar diariamente ou mais de uma 
vez por dia. Menos de um quarto deles disse que embora não 
fizessem o culto diário, eles o faziam mais de uma vez por 
semana.

Com que frequência realizam o culto familiar?

GCMS 2013 GCMS 2018
0

25

16%

12%
14% 13% 12%

17%

37%

22% 22%

36%

50

Nunca Menos de uma vez por mês Uma vez por semana Nem todos os dias Diariamente ou mais de uma vez ao dia

Fonte: https://www.adventistresearch.org/blog/2017/08/home-circle-breaking-family-devotions-global-church
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Cinco anos depois, na pesquisa global de 2018 (GCMS, 
2018) os resultados mostraram que mais de um terço dos 
entrevistados fazia o culto familiar diariamente ou mais 
de uma vez por dia. No entanto, menos membros da igreja 
realizavam o culto familiar mais de uma vez por semana; e 
menos ainda disseram que faziam o culto cerca de uma vez 
por semana. Mais de um em cada cinco membros da igreja 
em todo o mundo relataram nunca terem feito culto junto 
como família. Esse é um aumento de cerca de cinco pontos 
percentuais nessa categoria entre 2013 e 2018. Vamos dar 
uma olhada no quadro para entender melhor.

Será que a sua família faz parte daqueles que não fazem 
o culto familiar? Você sabe, querido(a) irmão e irmã, apenas 
uma decisão permitirá que você saia dessa realidade e se 
coloque entre aqueles que buscam o Senhor com sua família 
por meio do culto familiar. Dessa forma, você protegerá seus 
filhos para que não abandonem a fé que abraçaram. 

Os resultados de um grande estudo, há alguns anos 
denominado “Gênese de Valor” indicam que o culto familiar 
foi o fator mais eficaz no desenvolvimento da fé e lealdade 
denominacional dos jovens pesquisados. Isso significa que 
vale a pena manter firme a bandeira do culto na vida familiar, 

pois além de contribuir para a permanência de nossos filhos 
na fé a curto e longo prazo, ajuda outras famílias a seguirem o 
exemplo de uma vida familiar devocional sólida.

Vamos decidir orar a cada dia pessoalmente e em 
nossos cultos familiares sob o poder do Espírito de Deus 
e experimentar aquele grande reavivamento e reforma 
profetizado por Ellen White: 

Fiquei profundamente impressionada com as 
cenas que ultimamente passaram perante mim 

nas visões da noite. Parecia estar-se operando um 
grande movimento — uma obra de reavivamento 

— em muitos lugares. Nosso povo acorria a seus 
postos, atendendo ao chamado de Deus. Em visões 
da noite passaram perante mim representações de 
um grande movimento reformatório entre o povo 
de Deus. (...) Os enfermos eram curados, e outros 

milagres eram operados (Serviço Cristão, p. 31). 

Daniel Montalvan, é Presidente da União 
Peruana do Norte. 
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POR QUE EU?

Não sei se você já fez essa pergunta. Eu também 
já me fi z essa pergunta várias vezes e não 
entendia por que acontecem certas coisas com 
algumas pessoas e com outras não. Questionei-
me várias vezes por isso!

Quando pensamos em ter um fi lho sonhamos com várias 
coisas! Queremos que nossos fi lhos sejam o melhor em tudo! 
Mas, a realidade vem e sabemos que nossas expectativas 
muitas vezes se frustram! Nossos fi lhos não são perfeitos e 
nós também não!

Quando o primeiro fi lho nasce não temos muita 
experiência e não sabemos como lidar. Nascemos pais 
juntamente com eles no momento do parto, pais e mães 
totalmente inexperientes aprendendo com aquele ser 
indefeso.

Algumas famílias, porém, como a minha, recebem 
notícias diferentes, informações a mais quanto ao seu fi lho, 
mesmo antes do seu nascimento. No meu caso, após cinco 
meses de nascido, meu primogênito foi diagnosticado 
com paralisia cerebral quadriplégica espástica devido à 
prematuridade gerada inicialmente por uma pré-eclâmpsia 
e, cinco anos depois, confi rmada por uma trombofi lia.

A notícia de que seu fi lho não seria exatamente como 
você havia pensado, que seu fi lho seria diferente, seria 
especial, teria algum tipo de defi ciência, alguma síndrome, 
isso traz muitas preocupações e aflições quanto ao 
futuro dele e nosso! Muitas incertezas sobre como será
 o futuro do nosso relacionamento quando esse bebê chegar 
ou quando essa notícia vem. A reação da família e a aceitação é 
como estar sem chão, não sabemos para onde ir, que 
caminho vamos seguir! O que faremos a partir de agora? 
Você às vezes nem acredita! Olha para o seu bebê e não vê 
aquele diagnóstico!

Um dos processos pelos quais precisamos passar é o do 
choro. Você precisa muito desabafar! Necessita muito contar 
com outras pessoas, se possível, um profi ssional! Sozinho é 
muito difícil! Você, com certeza, não queria ser chamada de 
heroína ou chamado de herói, de guerreiro ou de guerreira, 
de família de Deus, escolhidos de Deus, não! 

Você gostaria, nesse momento, de ser só mais um, mas 
ganhou esses títulos porque os seus amigos e conhecidos 
o chamam assim com o intuito de encorajá-lo, fortalecê-lo, e 
não os levem a mal! Eles não sabem o que dizer, não sabem 

Reações

por Giselli Belinassi de Sá
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como agir como nós também não sabemos! Lembrar de 
tudo o que passamos não foi fácil! Eu sei que, para você, 
pode não estar sendo fácil agora, mas posso dizer uma 
coisa que me fez muito bem: conte tudo para Deus! Ele vai 
entender você, certamente. Desabafe, rasgue o seu coração! 
Ele vai ampará-lo e ampará-la! Sabe por quê? Ele também 
tem fi lhos especiais e esses somos todos nós! 

Conselhos

Se você não tem ninguém na sua família que tem 
alguma defi ciência, não conhece ou apenas já ouviu falar 
de alguém, pense com carinho ao lidar com elas, porque ao 
julgar, ao tratar de forma diferente, faz famílias sofrerem 
e corações rasgarem-se! Lembre-se: você também é um 
fi lho especial de Deus e Ele fez tudo para que você pudesse 
voltar a ser perfeito. Nós, “pais especiais”, com certeza 
trocaríamos de lugar com nossos fi lhos, daríamos a nossa 
saúde, faríamos tudo por eles! “Ora, se vós, que sois maus, 
sabeis dar boas dádivas aos vossos fi lhos, quanto mais vosso 
Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem?” 
(Mateus 7:11 ARA). E Ele deu tudo, deu a vida, morreu por 
nós, para que pudéssemos ser perfeitos!

Nós não conseguimos trazer a perfeição para os nossos 
fi lhos. Mas, quando os ensinamos sobre Deus, para que 
sigam do jeito que são, no entendimento que eles têm, 
na capacidade de cada um, adaptada da forma que for, 
apresentamos a esperança da restauração! Nosso foco não 
é este mundo!

como agir como nós também não sabemos! Lembrar de 
tudo o que passamos não foi fácil! Eu sei que, para você, 
pode não estar sendo fácil agora, mas posso dizer uma 
coisa que me fez muito bem: conte tudo para Deus! Ele vai 
entender você, certamente. Desabafe, rasgue o seu coração! 
Ele vai ampará-lo e ampará-la! Sabe por quê? Ele também 
tem fi lhos especiais e esses somos todos nós! 

Conselhos

Se você não tem ninguém na sua família que tem 
alguma defi ciência, não conhece ou apenas já ouviu falar 
de alguém, pense com carinho ao lidar com elas, porque ao 
julgar, ao tratar de forma diferente, faz famílias sofrerem 
e corações rasgarem-se! Lembre-se: você também é um 
fi lho especial de Deus e Ele fez tudo para que você pudesse 
voltar a ser perfeito. Nós, “pais especiais”, com certeza 
trocaríamos de lugar com nossos fi lhos, daríamos a nossa 
saúde, faríamos tudo por eles! “Ora, se vós, que sois maus, 
sabeis dar boas dádivas aos vossos fi lhos, quanto mais vosso 
Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem?” 
(Mateus 7:11 ARA). E Ele deu tudo, deu a vida, morreu por 
nós, para que pudéssemos ser perfeitos!

Nós não conseguimos trazer a perfeição para os nossos 
fi lhos. Mas, quando os ensinamos sobre Deus, para que 
sigam do jeito que são, no entendimento que eles têm, 
na capacidade de cada um, adaptada da forma que for, 
apresentamos a esperança da restauração! Nosso foco não 
é este mundo!

A nossa vida não pode parar diante de um diagnóstico! A 
vida deles também não pode parar! Deus tem um propósito 
para eles também aqui! E graças a Deus, a sociedade e a Igreja 
tem se aberto muito mais para aceitá-los de forma inclusiva 
do que em anos anteriores! Seu familiar com defi ciência tem 
um lugar em nossas igrejas e um Céu reservado para eles 
também! Eles precisam saber disso!

Nesse momento é hora de ter pé no chão. Seguir todo o 
seu planejamento de vida e seus sonhos. Você sonhava em 
trabalhar e parou por causa do seu fi lho? Tente adaptar! 
Continue um trabalho em casa, siga a sua vida, não precisa 
estagnar!

Se você teve difi culdade e a tristeza de perder o seu 
cônjuge por esse motivo, siga a vida! Nas terapias há outros 
pais com realidades bem parecidas. Ali trocamos ideias, 
informações, podemos compartilhar nossas preocupações, 
expectativas e descobertas. Existem redes sociais, com 
grupos de pais e familiares com esse intuito.

Quando chegar o período escolar de seu fi lho, permita 
que ele vivencie essa experiência com seus pares. As crianças 
irão surpreender com a mentalidade inclusiva e de aceitação 
que elas têm. É diferente, vai ser adaptado, sim! E será muito 
bom para todos esse processo!

Não se desespere quando você perceber que o seu fi lho 
não tem se desenvolvido o quanto você esperava! O mais 
importante é que ele esteja vivo, amado e aceito como ele é! 

Não o prive de viver! Não o prive de ter uma vida 
social! Não o prive nunca de Cristo que é o principal e 
mais importante conhecimento que ele precisa ter para a 
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eternidade! Permita vivências, passeios, sempre terá algo 
que o seu fi lho possa fazer! Sempre haverá algo em que ele 
possa participar! 

Vamos juntos sem julgamentos, sem culpa, levar os 
nossos fi lhos aos pés da Cruz. Ali sim, haverá perfeição, 
haverá felicidade plena para todos nós! Mas Deus tem o 
milagre reservado que é o Céu, Ele já garantiu isso! Mesmo 
se como o apóstolo Paulo recebamos a mesma resposta: “A 
minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na 
fraqueza” (2 Coríntios 12:9). É exatamente assim que vivemos, 
que seguimos como família! Deus tem aperfeiçoado o 
nosso lar na nossa fraqueza! Deus tem fortalecido em cada 
momento e, por meio da minha fraqueza, eu relato a você 
que é possível viver, continuar, prosseguir, trabalhar, ter 
outro fi lho, seguir a vida, pregar e testemunhar!

Você também pode! Você tem um chamado especial! 
Você pode ajudar outras famílias, ser benção ao relatar a sua 
história! Pode estudar e se especializar no assunto, já que 
possui a vivência na prática! Quantas mães e pais se superam, 
criam páginas nas redes sociais, onde relatam o seu dia a dia 
e suas experiências, isso tem somado e fortalecido outras 
famílias! Só o fato de você postar uma foto sua interagindo 
com o seu fi lho e vivendo a vida, sendo alegre e feliz com sua 
família é um grande testemunho!

Não desanime! Há um céu esperando vocês para um 
encontro especial com Deus, que os ama grandemente! 
Ele te entende mais do que qualquer outro o que é ser um 
pai especial! Como fi lhos especiais de Deus teremos mais 
respeito, consideração e amor por todas as pessoas que 
nos circundam e que fazem parte da nossa família para 
apresentarmos a Ele no último dia! 

Giselli Belinassi de Sá, pedagoga, pós-graduanda 
em Neuropsicopedagogia e Psicologia da Família. 
Líder do Ministério da Mulher, AFAM e Ministério 
Adventista das Possibilidades da Associação Rio Sul 
da IASD. Casada com o Pr. Gustavo de Sá, mãe do 
Giovanni e do Giuliano.

apresentarmos a Ele no último dia! 
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por Dámaris Quinteros de Vallejos

ENFRENTANDO OS  
DESAFIOS EMOCIONAIS  
DIANTE DAS CRISES FAMILIARES

Todas as famílias experimentam crises. As crises 
são uma parte natural do desenvolvimento das 
pessoas e, também, das famílias. Elas podem ser 
previsíveis, como a chegada de um bebê, o início 
da vida escolar dos filhos, ou o ninho vazio. Diante 

delas, podemos preparar-nos antecipadamente, por exemplo, 
assistindo a palestras, lendo manuais ou buscando conselhos 
com outros que já passaram por situações semelhantes.

No entanto, outras crises são imprevistas ou inoportunas 
para as famílias, como a doença de um filho, um desastre 
natural ou a morte de um dos pais. Diante delas, sentimo-

nos desprotegidos e abalados, pois elas podem esgotar 
completamente nossas estratégias de enfrentamento, assim 
como nossos recursos econômicos, sociais e espirituais.

Pandemia

O contexto da pandemia de Covid-19 trouxe crises 
inesperadas para as famílias. O enfrentamento delas exigiu 
a adaptação de cada um de seus membros a uma “nova 
normalidade”. As regras de convivência, os papéis familiares, 
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a distribuição dos espaços dentro de casa, bem como o tempo 
que compartilhamos e os hábitos diários mudaram. Cada 
família teve de recorrer a seus pontos fortes para sobreviver. 
E, claro, as deficiências e carências pré-existentes no sistema 
familiar também vieram à tona.

Muitas famílias foram levadas ao extremo da tristeza, 
tensão e perplexidade diante do incontrolável, vendo 
como suas economias, estabilidade no emprego e projetos 
familiares se diluíam, colocando sua fé à prova. Nessas 
circunstâncias, os membros de uma família podem sentir 
solidão, desesperança, raiva, ansiedade, esgotamento, 

frustração, estresse ou mesmo depressão.
Não obstante, no desafio de superar uma crise, as pessoas 

e as famílias podem encontrar oportunidades de crescimento 
e desenvolvimento. Mesmo as crises mais extremas podem 
trazer oportunidades de uma mudança positiva nas relações 
familiares, como a reconciliação e o fortalecimento da 
unidade no lar. Para isso, é necessário superar as fases de 
choque, negação, resistência à mudança ou mau humor 
decorrente da transformação repentina da realidade, dando 
lugar, progressivamente, à adaptação e reorganização 
familiar.

Epstein, Bishop e Baldwing (1982), falam de pontos fortes 
que sustentam as famílias em momentos de crises. Isso 
permite a elas conservar a unidade, ser resilientes e superar 
a dor e as perdas. Manter e desenvolver esses pontos fortes 
evita a deterioração das relações familiares, e as feridas 
emocionais que surgem das crises nos projetam para o futuro 
com confiança. Elas são:

Comunicação. Se houver abertura entre todos os membros 
da família para expressar ideias, sentimentos e experiências 
diárias, de forma direta e clara, cada um se sentirá confiante e 
livre para conversar sobre o que o preocupa ou alegra. Assim, 
o grupo familiar torna-se o contexto mais seguro e empático 
para descarregar as tensões e recuperar o bom humor.

Contenção e afeto. Quando um membro da família tem um 
problema, os outros estão prontos a escutá-lo com atenção 
e dar apoio, sem cair no ridículo ou desvalorização de seus 
sentimentos. A contenção também implica demonstrar 
carinho, como dar as mãos, dar um abraço, fazer carinhos ou 
dedicar tempo para consolar e animar nossos familiares.

Previsão. As famílias que planejam, economizam e preveem 
o fornecimento de alimento, dinheiro, roupas e abrigo 
experimentam menos tensões diante de uma eventualidade 
e resolvem conflitos emocionais e crises de forma mais eficaz.

Funções e tarefas. A desorganização familiar gera tensão. 
Portanto, as famílias mais funcionais têm uma distribuição 
razoável e equitativa das várias tarefas que existem dentro 
de uma casa. Essas responsabilidades são compreendidas, 
aceitas e cumpridas favorecendo a harmonia, a higiene, a 
ordem e o bem-estar. 

Vida espiritual forte. White (2007), explica que as 
dificuldades são inevitáveis para toda a humanidade, e é no 
lar que aprendemos a desenvolver a paciência, a gratidão e 
o amor genuíno, mesmo nos dias mais incertos. Os hábitos 
como o culto familiar e a devoção pessoal, em que o Criador 
é louvado, onde as promessas divinas são revisadas, assim 
como os eventos finais estudados, podem aumentar nossa fé 
e afastar a incerteza, gerando um clima familiar de esperança 
e otimismo.

Assim como encontramos pontos fortes nos hábitos 
familiares, também existem práticas que dificultam o 
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enfrentamento das crises:

Egoísmo. Significa cuidar dos próprios interesses deixando de 
lado o altruísmo e a empatia. Diante de uma crise, as pessoas 
podem cair na tentação de buscar seu próprio bem-estar e 
conforto, mesmo às custas dos outros membros da família.

Desintegração. Comportar-nos como pais, mães ou mesmo 
filhos ausentes ou indiferentes leva ao enfraquecimento da 
unidade familiar. A desorganização de papéis, as relações 
caóticas e a negligência em atender às necessidades familiares 
reduzem a força do sistema familiar para enfrentar as crises.

Problemas não resolvidos. Os conflitos que não são resolvidos 
no momento certo, mas adiados ou ignorados geram um 
clima perturbador e de desconfiança para a família resolver 
seus problemas atuais e futuros. As famílias funcionais 
resolvem seus problemas a tempo, sem adiá-los e nem os 
transferir para quem não corresponde. Não se trata de não ter 
problemas, mas de evitar que eles se acumulem, se tornem 

mais complexos ou se enraízem como parte da convivência.

Rigidez. Sair de nossa zona de conforto quando vemos nossas 
rotinas alteradas pode produzir medo e um sentimento 
de rejeição. Isso pode nos levar a uma estagnação e a nos 
agarrarmos inutilmente a um passado que não voltará. 
Embora leve tempo para assimilarmos as perdas e nos 
ajustarmos às novas realidades, é importante colocarmos 
nossa confiança em Deus e nos reestruturarmos rapidamente 
e funcionalmente.

Hoje enfrentamos uma crise de saúde mundial, mas 
sabemos que virão outras crises, e nossa família precisa estar 
preparada e fortalecida. Cristo oferece-nos Sua ajuda e fará, 
em favor de cada família, o que está além de suas forças, para 
sair vitoriosas aqui, mas, ainda mais, para ganhar a vitória 
final. “Não temas, porque eu sou contigo; não te assombres, porque 
eu sou o teu Deus; eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com minha 
destra fiel” (Isaías 41:10). 

Dámaris Quinteros de Vallejos, é Coordenadora 
do curso de Psicologia da UPEU –  Tarapoto.
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Functioning: A view of the normal family. In: F. Walsh (ed.) Normal Family 
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20 FAMÍLIA ESPERANÇA



UM LEGADO PARA NOSSOS FILHOS
por Cuca Lapalma 

Se você pudesse pensar rapidamente quais valores 
espirituais você quer que o seu filho aprenda e 
pratique ao longo da vida, quais você escolheria?

A educação espiritual de nossos filhos não 
acontece por acaso. Ela deve ser planejada, inclusive 

antes de a criança nascer. Planejar é “o processo e efeito de 
organizar os objetivos traçados com método e estrutura em 
um tempo e espaço.” Ela demanda pais que se dediquem 
intencionalmente ao desenvolvimento de valores que 
consideram fundamentais para seus filhos.

Talvez a lista de valores que vem à sua mente possa ser 
longa. Por isso, proponho a você desenvolver um valor espiritual 
que tenha alcance eterno, e ao mesmo tempo, englobe outros 
valores fundamentais: a mordomia. Na antiguidade, um 
mordomo era um homem contratado com a responsabilidade 
de administrar uma propriedade ou o negócio de outra pessoa, 
pelos quais deveria prestar contas. Jesus usou essa figura 
em Suas parábolas e lhe designou um significado espiritual, 
entregando a cada um dos Seus seguidores a possibilidade 
de reconhecer a soberania de Deus e Seu direito como 
proprietário. Cada ser humano é um mordomo de Deus. A 
mordomia abrange tudo o que o homem é e tem. Ou seja, tudo 
que compreende a ciência da administração da vida que Deus 
lhe deu. 

Que outros aspectos da mordomia cristã são importantes?
• É Deus quem estabelece a base da mordomia.
• Surge de uma relação de confiança com o Criador que 

permite aceitá-Lo como Dono e Senhor de nossas vidas.
• Os mordomos são sócios de Deus, vivendo com fidelida-

de e em unidade, como membros e líderes da igreja de 
Deus ao redor do mundo.

• A mordomia bíblica inclui os dízimos e as ofertas, assim 
como outros aspectos de nossa vida: saúde, tempo, 
talentos, recursos e proteção do meio ambiente.
Ellen White diz: 

Tudo quanto de bom há na Terra, aqui foi colocado 
pela dadivosa mão de Deus, como uma expressão 
de Seu amor ao homem. Os pobres são Seus, e Sua 
é a causa da religião. O ouro e a prata pertencem 

ao Senhor; e Ele os poderia fazer chover do Céu, se o 
quisesse. Mas em vez disso fez Ele do homem o Seu 

mordomo, confiando-lhe recursos não para que 
fossem acumulados, mas usados em benefício de 

outros. Deste modo torna o homem o meio pelo qual 
distribui Suas bênçãos na Terra”.  

(Conselhos Sobre Mordomia, p. 8)
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Será que esse ideal se aplica apenas aos adultos? Claro 
que não! As crianças também podem e devem ser ensinadas 
a ser mordomos. Esse aprendizado pode chegar em 
qualquer momento da vida. No entanto, a realidade mostra 
que, se aprendidos durante os primeiros anos, eles serão 
consolidados ao longo da vida e assentaremos a base para 
uma relação de fidelidade a Deus, o que é traduzido como 
realização plena.

O exemplo dos pais

Existe uma interessante relação entre os membros da 
igreja que chegam ao batismo graças ao discipulado dos pais 
e da permanência na igreja. Há uma taxa menor de evasão 
ou saída por parte daqueles que chegaram a se batizar 
graças aos pais, que souberam transmitir valores espirituais 
como parte da herança da família, em comparação com 
aqueles que chegaram por outros métodos. A mordomia 
forma parte dessa herança. 

Pais que sabem ser exemplos coerentes do que se espera 
de quem aceitou a Jesus se tornam o sermão mais impactante 
para quem está dando seus primeiros passos nos caminhos 
de Deus. Ao ensinar seu filho a ser mordomo, ensine-o 
sobre obediência, fidelidade, prioridade, humildade, 
gratidão, contentamento, generosidade, administração, 
planejamento, entre tantos outros valores. 

Ideias para ensinar mordomia

1. Recursos
• Realize alguns exercícios para que a criança possa 

compreender bem o conceito do dízimo. Utilize moedas 
ou outros elementos. De cada dez separe uma, e diga 
que aquela moeda pertence a Deus. As outras nove 
devem ser cuidadosamente administradas. Dessas nove 
separe também a oferta. Priorize as notas e moedas em 
bom estado para serem entregues ao Senhor. 

• Utilize uma carteira ou cofre especial para que a criança 
guarde o dinheiro destinado às ofertas aos dízimos. Seja 
exemplo, e lembre-se de ter a cada sábado o dinheiro 
para devolver ao Senhor antes de ir à igreja.

• Reflita com seu filho sobre os textos relacionados ao 
tema, como por exemplo: “Deus ama a quem dá com 
alegria”. Peça que a criança explique com suas palavras 
ou faça um desenho sobre o significado.

2. Tempo
• Elabore e faça cumprir rotinas. As crianças agem melhor 

quando, desde bebês, aprendem que cada coisa tem seu 
momento e lugar. É importante fixar horários para se 
levantar, comer, tomar banho etc. Os cultos familiares 
e também a devoção pessoal devem ser pontos fixos na 
agenda do dia.

• Ensine a importância do ditado “não deixe para amanhã 
o que você pode fazer hoje” e cuide dos ladrões de 
tempo (dormir muito, tecnologias, passatempos etc.). 

3. Cuidado do corpo
• Ensine e pratique o conceito de que nosso corpo é o 

templo do Espírito Santo. 
• Incentive o consumo diário de frutas, verduras e água, 

limitando o consumo de alimentos ricos em açúcares, 
gorduras e sal.

• Apresente à criança variedade de alimentos de origem 
vegetal: grãos integrais, legumes, frutas secas, sementes. 

4. Outros
• Incentive o desenvolvimento e o descobrimento de dons 

espirituais, ou seja, aquele que a criança sabe fazer bem 
e pode ser usado para alcançar outras pessoas para 
Cristo.

• Pratique atitudes que promovam o cuidado com a 
natureza. 

Cuca Lapalma, é psicopedagoga.
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por Jefferson Paradello

Feche os olhos por alguns segundos. O que você viu? 
Provavelmente, nada. É isso o que muita gente faz diante dos 
problemas de outras pessoas. Mas já imaginou como seria se você 
não pudesse ver, andar, falar ou ouvir? Todos os dias, milhares de 
crianças, mulheres, adolescentes, homens de meia idade ou na 
casa dos 20 anos com algum tipo de deficiência precisam superar 
limites, preconceitos e obstáculos para conseguir fazer o que 
outros fazem com facilidade. 

Ao separar menos de três minutos para ver o conteúdo 
a seguir, é provável que, se você já não faz isso, comece a 
pensar de forma diferente sobre a realidade que vivem 
e, quem sabe, estimule outros a fazer o mesmo. 

Se importar com as dores do outro, tornar o seu fardo mais 
leve e trabalhar para lhe oferecer uma vida melhor também é uma 
forma de demonstrar o verdadeiro amor pelo próximo. Por isso, 
conheça sete boas práticas fundamentais para facilitar a vida de 
pessoas com deficiência. 

Ao construir ou reformar um imó-
vel, projete a calçada visando a 
locomoção de cegos e cadeirantes. 

Quando estiver em um transporte coletivo, 
ofereça seu assento para acomodar pessoas 
com necessidades especiais.

Ao dirigir, respeite a faixa de pedestres e dê 
preferência a quem tem alguma dificuldade 
de locomoção.

Ofereça-se voluntariamente para realizar 
tarefas que são possíveis para pessoas com 
deficiência.

Seja inclusivo(a). Aproxime-se e insira-as em 
diálogos e atividades cotidianas ou especiais.

Ensine sobre a Bíblia e sua mensagem baseada 
no amor a Deus e ao próximo. Compartilhe a 
esperança de um mundo restaurado e perfeito.

Jamais brinque com a deficiência de 
alguém. Promova o respeito e incentive 
mais gente a agir da mesma maneira.

PONTES INVISÍVEIS, 
RESULTADOS POSSÍVEIS

Pensar nas necessidades do outro evidencia respeito, empatia e compaixão
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SAÚDE COMO 
ESTILO DE VIDA

por Marcello Niek

Saúde é um estado de equilíbrio, de bem-estar, entre diferentes dimensões da 
vida humana: física, mental e espiritual. Essas dimensões constituem os di-
ferentes aspectos por meio dos quais nós interagimos com o mundo. Assim, 
na visão de saúde integral, ou holística, compreendemos que a inter-relação 
entre corpo, mente e espírito resulta em nossa experiência de vida. Dessa for-

ma, tudo o que fazemos interage numa complexa reação para resultar em nossa saúde, 
que em última instância é consequência direta do nosso estilo de vida. Por isso, a Igreja 
Adventista promove um estilo de vida saudável, por meio dos oito remédios naturais de 
Deus, da maneira mais simples e natural possível, fortalecendo o corpo, renovando a 
mente e santificando o espírito.

Contudo, nosso grande desafio é resgatar essa verdadeira mensagem de saúde, pois 
muitas pessoas construíram um conceito errado, associando saúde com restrições, proi-
bições, tristeza, críticas e antipatia. Precisamos entender que não é assim. Saúde, por 
exemplo, não é comida, mas um estilo de vida, que também inclui a alimentação. Você 
pode comer muito bem, divertir-se, ser uma pessoa feliz e agradável, dormir bem, estar 
disposto, e tudo isso mantendo uma excelente saúde. Portanto, não precisamos comer 
mal, comidas sem sabor e sem graça para sermos saudáveis: isso também é um engano 
de Satanás.

Assim, infelizmente, o que existe hoje é uma grande distorção, onde todos nós so-
mos bombardeados o tempo todo, pelos meios de comunicação, por uma avalanche de 
mensagens trocando o certo pelo errado, os hábitos bons pelos maus, o saudável pelo 
doente e, para muitos, cuidar da saúde não parece algo tão atrativo assim, havendo in-
clusive uma crença disseminada de que “tudo que é gostoso faz mal”.

Por isso, o mais importante é conhecer o verdadeiro sentido da mensagem de 
saúde da Igreja Adventista do Sétimo Dia: saúde é uma experiência pessoal e 

única de santificação, que gradativamente restaura no homem a imagem e se-
melhança de Deus, tal qual na criação, mesmo que ainda limitados pelo pe-

cado. Quando entendemos isso, nossos olhos se abrem de tal maneira que 
passamos a enxergar todos os aspectos de nossa vida de maneira diferente, 
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DICAS PRÁTICAS DE SAÚDE
Comece com 
coisas simples e 
pequenas, mas 
regulares

Faça dos hábitos 
saudáveis, hábitos 
fáceis

Envolva a família de maneira 
divertida, dentro do gosto, interesse 
e disponibilidade de cada um

Escolha um dia na 
semana para começar 
a fazer algo especial de 
saúde com a família

Escolha um dia na semana 
para deixar de fazer algo 
especial de saúde com a 
família

Compartilhe suas 
experiências com amigos e 
família, criando uma rede de 
relacionamentos saudáveis 
que trazem mais motivação.

Evite, dentro do possível, tudo o que 
puder de alimentos processados e 
industrializados

Use, dentro do possível, tudo o 
que puder de alimentos mais 
naturais e integrais

Aprenda com bons livros algumas 
dicas de saúde e receitas

Aprenda com bons sites algumas 
dicas de saúde e receitas

Aumente o consumo de água pura, com pelo menos 8 copos por 
dia; caminhe por 15min, pelo menos 3x por semana; aumentar o 
consumo de frutas e verduras, pelo menos 3x por semana; durma 8h 
por noite, pelo menos 3x por semana.

Coloque um bebedouro de fácil acesso às crianças; tire as bolachas, doces e 
guloseimas da vista; deixe sempre algumas frutas disponíveis; desligue a TV e 
celular 1 hora antes de dormir; escureça o quarto e cubra as luzes dos aparelhos.

Faça uma gincana saudável entre a família; estimule brincadeiras e jogos de 
movimento; escolha opções saudáveis dentro do gosto de cada um pelo menos 
1x por semana; premie as conquistas saudáveis de cada um.

Pode ser uma caminhada, uma comida saudável, um passeio com a 
família, uma brincadeira ao ar livre, uma visita ao parque, uma noite sem 
TV com a família junta na sala dormindo junta mais cedo. Envolva todos e 
mantenha o ritmo!

Escolha algo (carne, fritura, refrigerante, celular, TV, etc) e faça 
um dia “livre” disso. O importante é que a família compre a ideia 
de que pelo menos naquele dia, todas as semanas, todos estão 
“livres” juntos daquele item que não é saudável. 

Ao dividir suas experiências com outros, 
você troca ideias e motivação, criando uma 
cadeia positiva de ajuda para os hábitos 
saudáveis de sua família. Esse deve ser um 
projeto de todos!

Quando mais próximo do estado natural os alimentos 
estiverem melhor; comidas industrializadas são ricas em 
substâncias nocivas a saúde.

Alimentais naturais e integrais melhoram sua saúde, 
fazem todos se sentirem mais leves e dispostos e 
ajudam a melhorar outros hábitos. o ritmo!

101 segredos para viver melhor (CPB); O segredo da saúde (CPB);
Saúde com Sabor (CPB); Sinta-se bem (CPB).

oitododia.com.br; vidaesaude.tv; esperanca.com.br; vivaplenitude.
org; bambuchuveroso.com.br; revistavidaesaude.com.br

tridimensional e integral: mente, corpo e espírito. Assim, per-
mitimos que Deus opere em nós tanto o querer como o realizar 
(Filipenses 2:13), e, de fato, experimentamos qual seja a boa, agra-
dável e perfeita vontade de Deus (Romanos 12:2).

Então, o primeiro passo para uma boa saúde é entender o conceito 
de que nossa saúde é reflexo dos nossos hábitos e que nossos hábitos são 
reflexos de nossa mente; assim, se gastarmos o nosso tempo preenchendo a 
mente com coisas boas, teremos hábitos bons (Provérbios 23:7) e, para cada hábito bom 
que cultivarmos, ganharemos força e interesse para mais hábitos saudáveis e a construção 
de uma boa saúde: física, mental e espiritual. Porém, infelizmente, o contrário também é 
verdade.

Logo, cultivar bons hábitos é essencial para sermos uma família saudável e assim des-
frutarmos de uma relação familiar muito mais enriquecedora. 

Marcello Niek, é médico e 
assessor estratégico em gestão 
clínica-hospitalar
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NA PRIMEIRA FILA
por Bruno Raso

As pessoas temem o fim do mundo, mas, por 
outro lado, mantêm sua esperança no futuro. O 
interesse pelo futuro está em seu auge. Apesar 
dos desastres naturais, conflitos, fomes, pestes 
e pandemias, tensão política mundial e uma 

economia incerta, há esperança.

“Venha ver o fim do mundo na primeira fila”, dizia o cartaz 
na Península de Yucatan, no sudeste mexicano, promovido no 
dia que marcava o fim de um dos ciclos do calendário maia, 
21/12/12, e que disparou um boom turístico apocalíptico. Tudo 
foi uma emoção. Inclusive os oito maiores chefes do planeta 
organizaram o “Jantar do Fim do Mundo”.

Bíblia e fim do mundo

Existe outro fim do mundo anunciado e prometido por 
alguém que nunca falha. Paulo afirma: “Pois, dada a ordem, 
com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio 
Senhor descerá do céu” (1 Tessalonicenses 4:16). Ellen White re-
sume da seguinte forma:

Surge logo no Oriente uma pequena nuvem negra, apro-

ximadamente da metade do tamanho da mão de um ho-
mem. É a nuvem que rodeia o Salvador (…) Jesus, na nuvem, 
avança como poderoso vencedor (...) Nenhuma pena huma-
na pode descrever esta cena, mente alguma mortal é apta 
para conceber seu esplendor (...) Sobre a cabeça dos vence-
dores, Jesus com Sua própria destra põe a coroa de glória (...) 
Jesus abre amplamente as portas de pérolas, e as nações que 
observaram a verdade, entram. (Eventos Finais, pp. 274, 282)

Protagonistas

Não podemos presenciar o fim do mundo como espec-
tadores na primeira fila, mas como protagonistas. Não ha-
verá esse último jantar do fim do mundo, mas a primeira 
refeição do novo mundo. Devemos preparar-nos como famí-
lia para participar como parte da grande família de Deus de 
todos os tempos, da verdadeira ceia das bodas do Cordeiro 
e da Igreja. 

“Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da 
trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos 

em Cristo ressuscitarão primeiro” (1 Tessalonicenses 4:16).
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Graciela fazia parte da nossa equipe de evangelização. 
Trabalhava como instrutora bíblica dedicada e eficiente, 
apaixonada pela salvação das pessoas e pelo retorno de 
Jesus. Um dia seu pai descansou no Senhor. Ela teve que 
explicar para seu filho de cinco anos sobre a morte de seu 
avô. Ela fez assim: “O vovô dormiu. Nós vamos colocá-lo em 
uma caixa e guardá-lo em um jardim”. Em seguida, o garoto 
perguntou: “E quando ele vai acordar?” Graciela responde: 
“Ele vai acordar quando Jesus voltar”. Cheio de esperança, o 
menino gritou: “Então vamos orar para que Jesus venha esta 
tarde”. E você, está orando para que Jesus venha esta tarde? 
Você está se preparando? Está preparando outros para o bre-
ve retorno de Jesus?

Oh! quão glorioso será vê-Lo e receber as boas-vindas 
como remidos Seus! Por muito tempo temos esperado; mas 
nossa esperança não deve diminuir. Se tão-somente puder-
mos ver o Rei em Sua formosura, seremos para sempre ben-
ditos. (Testemunhos Seletos, v. 3, p. 181)

“Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados junta-
mente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E 

assim estaremos com o Senhor para sempre” (1 Tessalonicenses 4:17).

Há alguns anos, a imprensa publicou algumas declara-
ções do grande físico Stephen Hawking que revelavam sua 
visão sobre o futuro do mundo. Com certeza, seus conceitos 
não são bíblicos. Ele foi um dos maiores defensores da te-
oria do “Big Bang” para a origem do Universo. No entanto, 
ele afirmou: “Eu vejo grandes perigos para a raça humana. 
A solução é abandonar o planeta. Se os seres humanos não 
deixarem a Terra nos próximos cem anos, eles serão uma es-
pécie extinta”.

Contudo, essa não é uma solução fácil. Segundo ele, o 
maior problema serão as distâncias. A estrela mais próxi-
ma da Terra, depois do Sol, está a mais de quatro anos-luz. 
As naves espaciais atuais levariam cinquenta mil anos para 
chegar até lá. Suas palavras são provocativas e desafiadoras, 
mas mostram que até os que não aceitam a Bíblia compre-
endem e anunciam o fim da vida na Terra.

Qual deveria ser nossa atitude, sendo que conhecemos o 
Apocalipse de forma clara e profunda? Não deveríamos pro-
curar todos os meios de anunciar que o que acontecerá com 
a Terra já foi profetizado na Bíblia? É possível que as pedras 
falem primeiro para que depois tomemos coragem? 

Hawking, considerado um dos físicos mais importantes 
do planeta, apenas conseguiu encontrar o problema. Não 
precisamos fugir do planeta, ou de naves para chegar ao es-
paço ou outros planetas para habitar. Não precisamos temer 
uma invasão extraterrestre nem soluções complexas para as 
ameaças do futuro. Precisamos conhecer e crer nas orien-
tações da Palavra de Deus. É essencial confiar que “o Senhor 
não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo 
contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pe-
reça, mas que todos cheguem ao arrependimento” (2 Pedro 3:9). 

Pessoa alguma, a não ser os que fortaleceram o espíri-
to com as verdades da Escritura, poderá resistir no último 
grande conflito. A toda alma virá a inquiridora prova: obe-
decerei a Deus de preferência aos homens? A hora decisiva 
está mesmo agora às portas. Estão nossos pés firmados na 
rocha da imutável Palavra divina? Estamos preparados para 
permanecer firmes em defesa dos mandamentos de Deus e 
da fé de Jesus? (O Grande Conflito, p. 593)

Necessitamos colocar nossa esperança no retorno do Se-
nhor. Então, viveremos no Céu por toda a eternidade. Desta 
forma, deixaremos o planeta. Não por mãos humanas, mas 
conduzidos pelo Senhor.

Faça sua parte. É tempo de sair deste mundo e entrar 
com sua família no novo mundo para sempre. 
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