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EU VOU AMAR OS ESQUECIDOS
Pr. Rafael Stehling

Chegou o dia! Hoje é o Dia Mundial do Jovem Adventista! 
E eu gosto muito de uma frase que diz: “Deus ama tanto 
os jovens que, no Céu, todos nós seremos jovens”. O que 
vocês acham de repetirmos essa frase juntos?

O Ministério Jovem é o departamento mais querido, mais 
amado e inclusivo de todos! Existe uma faixa etária que é o 
alvo de nossa atenção (16-30 anos). Porém, todos que têm o 
espírito jovem são muito bem-vindos para comemorar co-
nosco esse dia!

Nos últimos dois anos, o Dia Mundial do Jovem Adventista 
foi marcado pela pandemia, e várias comemorações foram 
frustradas. Quem diria que hoje os jovens, que amam tec-
nologia, estariam correndo de lives e telas? Quem diria que 
alguns avessos a celular hoje seriam blogueirinhos di-
gitais? Teve até gente virando meme por aí...

De repente, explodiu o TikTok, o reels, e uma coisa in-
teressante nesse período foi a lembrança que tive-
mos da importância de alguns profissionais. Um dia 
teve aplausos para a galera da saúde, outro dia, 
para os profissionais da limpeza urbana, os mo-
toboys, e começamos a refletir na relevância das 
investigações científicas e dos pesquisadores.

Falando em lembrar, em janeiro de 
2006, o mundo conheceu uma história 
curiosa a respeito de esquecimento.
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INTRODUÇÃO

Uma das histórias mais bizarras 
do universo das creepypastas (um 
termo criado para definir histórias 
de terror ou lendas urbanas virali-
zadas na internet em fóruns e re-
des sociais) é a de Joyce Vincent.

Joyce Vincent, uma britânica de 38 
anos faleceu em seu apartamento 
enquanto via TV, e seu esqueleto 
só foi encontrado 3 anos depois 
em frente à TV ainda ligada! Sim, 
ela morreu e ninguém percebeu 
por 3 anos!

É claro que houve uma conjunção 
de fatores para que isso acontecesse:

1. Ela era tímida e, por conta de abusos sofridos, tinha cor-
tado laços com muita gente.

2. Ela morava sozinha em um apartamento alugado, mas 
as contas eram parcialmente pagas de forma automá-
tica pelo governo para vítimas de violência doméstica.

3. Havia lixeiras perto de seu apartamento, o que impediu 
os vizinhos de sentirem o odor de seu corpo em decom-
posição.

Seja como for, que história maluca, não é? E triste! Uma in-
crível sequência de coincidências infelizes fez com que Joy-
ce ficasse esquecida durante três anos!

E você? Já foi esquecido por alguém? Ou já esqueceu al-
guém para trás? Numa viagem, numa mudança...

[SUGESTÃO DO AUTOR: CONTAR UMA HISTÓRIA PARTICULAR]
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Exemplo: Um dia meu avô Miguel estava viajando de ôni-
bus com minha avó Efigênia, e ela adormeceu. Ele desceu 
numa parada, acabou se distraindo e perdeu o ônibus. Ao 
explicar a situação no guichê da companhia, recebeu auto-
rização para pegar outro ônibus que estava alguns minutos 
atrasado e, na próxima parada, entrou no mesmo ônibus da 
vovó, que ainda dormia. Detalhe: ela nem percebeu a fal-
ta dele! Uns esquecem, outros são esquecidos, e há quem 
nem sabe que algo foi esquecido!

A Bíblia está repleta de casos de pessoas “esquecidas” ou 
ignoradas, marginalizadas: José após interpretar o sonho 

do copeiro de Faraó, a mulher com fluxo de 
sangue, o coxo do tanque de Betesda, 

etc. Mas hoje eu gostaria de falar de 
uma pessoa em especial: Mefi-
bosete. Ele é tão esquecido que 

pouca coisa se sabe dele além do 
que a Bíblia fala. Mesmo Ellen White co-

menta pouco sobre ele.

Sua história está registrada principalmente em 2 Samuel 9, 
em 13 versos. Abra sua Bíblia, e vamos ler todo o capítulo.

A bondade de Deus é um dos temas principais aqui. Miseri-
córdia, bondade e amor em favor de quem não é merecedor. 
Isto é, bondade vinda de Deus, colocada em nosso coração e 
manifestada a outros, sejam eles semelhantes ou não, sejam 
cheirosos ou não, aprazíveis ou não, da mesma orientação 
política ou não, do mesmo pensamento ideológico ou não...

I – UM PRÍNCIPE ESQUECIDO

Eu queria que você se imaginasse no lugar de Mefibosete. 
Ele era membro da família real, com direito a tratamento 
diferenciado e honrarias de todos. Ele era um príncipe, o 
terceiro na sucessão do reino, filho de Jônatas, neto de Saul.
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De repente, tudo ficou de cabeça para baixo. Quando Me-
fibosete tinha 5 anos de idade, aquilo que era bonito e se-
guro se desfez como a areia nas mãos. No lugar, vieram o 
medo, a fuga, o disfarce, a deficiência física por causa de 
um acidente. Agora nada mais fazia sentido! Mefibosete se 
tornou um ninguém.

Observem como ele é descrito: “filho de Jônatas”, “aleijado”, 
“filho de Amiel”, “da casa de Maquir”, “de Lo-Debar”. Era um 
homem sem identidade, esquecido, abandonado. Com bai-
xa autoestima, ele se considerava um cão morto.

No relato bíblico, apenas no verso 6 alguém chega a cha-
má-lo pelo nome: Mefibosete! E mesmo assim o significado 
do nome Mefibosete é “vergonha destruidora”. Quão rápida 
e repentinamente se tornou terrível a vida desse homem! 
Parece que Deus não tinha um plano na vida dele.

Sejamos sinceros. Não é fácil mantermos a pose quando tudo 
está dando errado, não é? Sabemos de nossa linhagem real. 
Sabemos que Deus está no controle. Mas na hora do desespero 
até mesmo Mefibosete perdeu sua identidade real. Em meio 

ao sofrimento, Mefibosete também duvidou dos planos 
de Deus para sua vida. Tudo estava confuso.

No livro A Ciência do Bom Viver, página 479, Ellen Whi-
te escreveu: “Deus não conduz jamais Seus filhos de 

maneira diferente da que eles escolheriam se pu-
dessem ver o fim desde o princípio, e discernir a 

glória do propósito que estão realizando como 
Seus colaboradores”.

Deus não estava longe de Mefibose-
te quando ele se sentia esquecido. 
Mesmo nos momentos mais difíceis, 

o Senhor não nos abandona. 
Nosso Deus tem um plano 
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por trás de tudo o que ocorre com Seus filhos. Ele jamais 
nos deixa! Um dia você vai entender todos os “porquês”.

Talvez aquela moto que lhe roubaram tenha livrado você de 
um acidente. Aquele concurso em que você não passou o dei-
xou livre para um emprego melhor. Talvez aquele “fora” que 
você levou daquele rapaz tenha lhe impedido de ter um casa-
mento infeliz. Enfim, Deus está sempre no controle de tudo.

Ele guia as decisões, rege as nações e também Se importa 
quando estamos em sofrimento. Ele não apenas nos conso-
la. Ele também intervém nas circunstâncias de nossa vida e 
restaura situações aparentemente sem solução.

II – UM PRÍNCIPE LEMBRADO

Um dia a vida de Mefibosete começou a mudar. Segundo 
alguns cálculos históricos, é provável que ele tivesse 21 anos 
de idade quando isso ocorreu. Ele já era até pai!

Agora vamos exercitar nossa imaginação um pouquinho... 
Davi estava andando pelo palácio certa tarde, deitou-se em 
sua rede, talvez tenha visto um arco e uma flecha num can-
to e isso o tenha lembrado de seu grande amigo.

Bateu uma saudade enorme do best friend Jônatas. Sabe 
aquela saudade que dói? Eu também tenho um amigo que 
está longe. Tenho certeza de que você também tem um 
amigo distante e de vez em quando sente saudade. Quando 
sentiu essa tristeza, ele pensou: como eu queria pelo menos 
alguém da família do meu brother pra ficar perto de mim!

Então ele fez a pergunta do verso 1: “Resta alguém da famí-
lia de Saul, a quem eu possa mostrar bondade por causa de 
Jônatas?”

Não interessava que Saul tinha sido cruel com ele. Não in-
teressava se na época o costume era exterminar a família 
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inteira para que não tivesse ninguém do “partido” anterior 
querendo a volta do governo. Ele só queria lembrar e valori-
zar alguém que tinha se tornado esquecido.

Aqui a gente aprende duas importantes lições sobre amar 
os esquecidos:
1. Amar os esquecidos pode ser arriscado.
2. Amar os esquecidos pode envolver custos.

1. AMAR OS ESQUECIDOS PODE SER ARRISCADO

Como naturalmente havia muita disputa entre tribos e fa-
mílias pelo trono, era costume entre as nações exterminar 
toda a possível descendência de um rei que tivesse sido 
destronado ou morto. Davi sabia que enquanto qualquer 
descendente de Saul estivesse vivo, seu próprio trono esta-
ria em risco. No entanto, em sua generosidade, Davi arris-
cou sua reputação e paz de espírito permitindo que vivesse 
entre ele um príncipe, sucessor do trono de Saul. Isso era 
arriscado, mas ele não se importou.

Quando nos dispomos a amar alguém esquecido, também 
podemos colocar nossa reputação em risco. Alguém pode 
duvidar que a ajuda para aquela pessoa em situação de rua 
será bem utilizada. Alguém pode rir de sua inocência ao aju-
dar alguém que está passando por conflitos de identidade.

Pode ser arriscado se envolver com uma pes-
soa marginalizada pela sociedade. Pode ser 
arriscado levar um “não” na cara ao tentar vi-
sitar um irmão ofendido. Pode ser arriscado ir 
ao encontro daquele jovem que está distante. 
Alguns vão f icar falando... Já vão achar que 
você está “arrumando ideia”. Mas, se você 
disser “EU VOU”, Deus irá com você e aben-
çoará sua iniciativa!
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2. AMAR OS ESQUECIDOS PODE ENVOLVER CUSTOS

Amar os esquecidos talvez também envolva colocar a mão no 
bolso. Cuidar de um homem adulto e aleijado de ambos os 
pés não era coisa fácil. Mas a história de Mefibosete nos conta 
que Davi ainda o colocou para comer em sua mesa. Você tem 
ideia do custo de vida de um membro da família real?

Eu tentei pesquisar algo a esse respeito e, obviamente, é de-
safiador encontrar alguma informação precisa. Mas, só para 
ter uma ideia, uma pequena viagem que o príncipe Charles 
e sua mulher fizeram a Cuba em março de 2019 custou cer-
ca de R$ 2 milhões de reais aos cofres da realeza britânica.1

Sabe o que isso quer dizer? Quando Davi assumiu Mefibo-
sete como parte da família real, assumiu vários custos que 
envolviam essa atitude. Amar os esquecidos pode envolver 
meter a mão no bolso.

Você pode dizer: “Ah! É fácil para um rei fazer isso”. É verda-
de! Mas não se esqueça de que os gastos do rei são propor-
cionais aos seus tesouros. Quando Davi assumiu Mefibose-
te, precisou abrir mão de várias terras, heranças e bens.

Davi herdou todas as coisas que pertenciam à família de 
Saul. Contudo, nesse momento, ele fez um sacrifício pes-
soal e devolveu as terras, a herança, incluiu Mefibosete em 
sua família, supriu suas necessidades, protegeu-o e permi-
tiu-lhe comer à sua mesa, algo que se compara a adotar 
como um filho!

Ao amar os esquecidos, você e eu não podemos fazer dife-
rente. A gente pode não ser rei e ter que doar terras. Porém, 
quando decidimos amar os esquecidos, precisamos estar 
dispostos a pagar uma pizza, um lanche, uma conta. Ou 
precisamos “pagar o pato”, assumir uma culpa que não é 

1. https://g1.globo.com/mundo/noticia/2019/06/25/gastos-da-coroa-britanica-subiram-41percent.ghtml. 

https://g1.globo.com/mundo/noticia/2019/06/25/gastos-da-coroa-britanica-subiram-41percent.ghtml
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nossa, “engolir um sapo”, ouvir um desa-
bafo, sair de casa, deixar o conforto.

Um dia, Jesus também precisou se ar-
riscar pelos esquecidos deste mundo. 
Ele colocou Sua reputação em jogo, 
pagou o maior preço para dar uma 
herança eterna para nós! A bondade 

de Davi é apenas um exemplo da maior 
bondade de todas, a de Deus!

Finalmente, a história que lemos conta 
que Davi colocou Mefibosete dentro de 

sua própria casa e, aos poucos, a autoesti-
ma de Mefibosete começou a voltar. Todas 

as terras da família foram devolvidas. 
Mefibosete novamente pôde erguer a 

cabeça e dizer seu nome. O plano de Deus na vida de altos 
e baixos de Mefibosete começou a fazer sentido.

É fácil lermos esse texto hoje, centenas de anos depois e, em 
13 versos, enxergarmos o poder de Deus atuando na vida 
desse homem, honrando-o da mendicância à mesa do rei, 
de um miserável fugitivo a um homem rico e de posição.

Porém, só Deus sabe as noites em claro que Mefibosete 
passou chorando em agonia, lamentando seu destino e se 
perguntando: “Por que o Senhor me esqueceu?”

Amigos, agora eu pergunto a vocês: quantos Mefibosetes 
existem em nosso bairro? Quantos príncipes e princesas de 
Deus estão por aí, esquecidos, sem identidade? Quantos 
Mefibosetes foram deixados pelo caminho? Quantos não 
estão mais em nossa classe de jovens, não estão mais vindo 
aos cultos? Quantos Mefibosetes perderam sua identidade 
real e precisam que você e eu nos levantemos como Davi 
para ir atrás deles?
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2 Samuel 9:1 diz: “Resta alguém da família de Saul, a quem 
eu possa mostrar bondade por causa de Jônatas?”

Resta alguém esquecido de nossa igreja, a quem eu possa 
mostrar o amor de Jesus?

Resta alguém de nossa cidade, nosso bairro, a quem eu pre-
cise mostrar o amor de Jesus? EU VOU!

ILUSTRAÇÃO FINAL
[SUGESTÃO DO AUTOR: ESCOLHER UMA DAS TRÊS OPÇÕES.]

Opção 1
Contar a história de alguém que foi lembrado e está voltan-
do para a igreja – se houver batismo, contar a história de 
como essa pessoa foi lembrada/achada/alcançada.

Opção 2
Apresentar uma proposta prática dos jovens (sugestões no 
final) para amar algum grupo de esquecidos (ex-adventis-
tas, refugiados, órfãos, pessoas em situação de rua ou mar-
ginalizados do bairro/cidade).

Opção 3
Contar a história de alguém que foi lembrado – perdido 
numa mata, náufrago, etc. Exemplo: Sergei Krikalev – o as-
tronauta soviético esquecido no espaço.

CONCLUSÃO

Acredito que você já tenha entendido o que esta mensa-
gem deseja: levar você a procurar alguém que tenha sido 
esquecido e lutar por ele! Pode ser alguém marginalizado 
por nossa sociedade, alguém que esteja passando por um 
momento difícil de lutas, descobertas...

Ninguém pode ficar para trás! EU VOU, mas vou com meus 
amigos! EU VOU, mas vou com aqueles que amo!
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APELO
[LEVAR A IGREJA/O JOVEM À MUDANÇA/AÇÃO.]

Olhe ao seu redor! Quantas pessoas você e eu conhecemos 
que vivem a mesma realidade de Mefibosete? Eu tenho 
certeza de que você se lembra de pelo menos uma pes-
soa esquecida. Aquele nosso amigo que estava aqui há um 
tempo [citar o nome de um jovem afastado]... Lembra dele? 
Alguém lembra dele? Ele não pode ser esquecido, igreja!

Pequeno Grupo Jovem, esse soldado não pode ser deixa-
do pra trás! E aquela desbravadora? Onde ela está? Ela não 
pode ser esquecida! Temos que buscá-la! E aquele rapaz em 
seu trabalho de quem ninguém quer se aproximar porque 
ele é meio estranho? Ele não pode ser esquecido! Vá até ele!

E aquela família que se mudou para seu prédio? Eles não 
conhecem ninguém no condomínio... Eles não podem ser 
esquecidos!

Chegou a hora de dizer EU VOU! Eu vou me aproximar 
dessas pessoas! EU VOU fazer como Davi fez! Onde elas 
estão? Porque EU VOU buscar! Eu estou aqui no conforto 
da igreja, nos braços de Jesus, mas vou trazer meus ami-
gos para cá também!

EU VOU levar Jesus para os esquecidos! EU VOU levar a 
oportunidade para esses príncipes e princesas um dia tam-
bém morarem no palácio celestial!

Quem vai comigo? Jesus quer ver essa igreja indo! Jesus quer 
ver a força desse exército de jovens em ação! Quem vai co-
migo?! EU VOU em busca dos esquecidos! E você? Vamos?

[SUGESTÃO DO AUTOR: ENCERRAR CANTANDO A MÚSICA TEMA MJ 

2022 – EU VOU.]
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DICAS E SUGESTÕES

 – Fazer uma pizza faltando um pedaço e levar para um 
ex-adventista falando que o espaço dele ainda está vazio 
em nosso coração e na igreja. Aproveitar para fazer um 
culto de pôr do sol animado com toda a galera.

 – Comprar uma caixa de açaí e dividir em potes de 500ml 
para cada dupla de jovens levar para alguém afastado. 
Eles devem comer juntos e repetir a ideia 1 vez por mês 
até a Semana Jovem. O desafio é levar a pessoa para a 
semana e encerrar com um Festival de Açaí na igreja.

 – Aproveitar que o tema é amar os esquecidos e escolher 
uma classe de profissionais que foi negligenciada nesta 
pandemia para organizar alguma ação de valorização e 
cuidado com eles. Sugestões: motoristas de ônibus, pro-
fissionais de saúde e segurança, cientistas e pesquisa-
dores, psicólogos, professores, artistas.

 – Convidar a igreja para um jejum diferente, baseado em Isaías 
58, onde parte do alimento preparado será doada. Cada ir-
mão recebe um marmitex vazio na saída do culto, sendo de-
safiado a ir para casa e, antes de almoçar, colocar um pouco 
de comida e levar para alguém em situação de rua.

 – Cumprindo os protocolos de segurança sanitária, or-
ganizar um grupo de jovens para doar sangue para al-
guém que está precisando e, de acordo com a possi-
bilidade, realizar uma visita no hospital. Se preferirem, 
podem também dar uma atenção aos acompanhantes, 
que muitas vezes são esquecidos/negligenciados.

 – Sondar a necessidade de um abrigo de crianças, orfa-
nato ou asilo e adotar durante as datas comemorativas 
cruciais do ano para realizar ações lá. Exemplo: Páscoa, 
Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia das Crianças, Natal.
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O pastor Rafael Stehling é graduado em Administração e Teolo-
gia, mestre em Teologia pelo UNASP e pós-graduado em Marke-
ting pela Universidade Estácio de Sá. Atualmente, serve como 
líder do Ministério Jovem na sede da igreja para a região centro-
-sul do Espírito Santo.

 – Realizar alguma ação em um presídio. Um grupo muito 
esquecido de nossa sociedade são os parentes de pes-
soas detidas. Organize uma ação para levar algo para as 
famílias dos detentos que esperam o horário da visita e 
faça um culto musical durante a espera da visita.

 – Fazer uma vaquinha e comprar um celular para uma 
família de refugiados ter comunicação melhor com pa-
rentes distantes.

 – Se a pandemia ou alguma variante estiver forte em sua 
região, prefira realizar ações virtuais como ligar de vídeo 
para alguém na hora do culto e orar com ele, ligar para um 
idoso e comentar a Lição da Escola Sabatina com ele, vira-
lizar junto com sua galera algum vídeo feito por vocês, etc.

Atenção!
Jamais faça uma ação pensando que você já sabe do que 
a pessoa precisa. Apesar do fator surpresa ser importante, 
muitas vezes, somos precipitados em dar aquilo que ima-
ginamos que eles precisam e “lavar logo as mãos” como se 
tivéssemos cumprido a missão. Amar de verdade dá traba-
lho e precisa de disposição. Pode custar caro e ser arriscado. 
Faça uma sondagem, ouça primeiro, esteja disposto a pas-
sar tempo. Depois, defina estratégias criativas e contínuas.


