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responsabilidade e o privilégio de alcançar as próximas gerações e compartilhar
o grande legado da amizade e obediência
a Deus. Como mães, nossa tarefa principal, sejam eles crianças ou jovens, é fazer
com que os fi lhos percebam o amor e a fidelidade de Deus em nossa vida e possam
transmitir aos outros. É a transferência de
valores e princípios, influencia, crenças e
estilo de vida. Isso é simples? Não, pois a
tarefa requer muita oração e intencionalidade especialmente no panorama atual
que nos encontramos.
Para muitas famílias, educar fi lhos sem gerar
conflitos tem sido um dos maiores desafios.
Infelizmente isso tem se tornado mais frequente nos últimos anos e causa sofrimento,
tanto para alguns pais como para os fi lhos.
Viver em um ambiente de paz, harmonia, onde os anjos tenham prazer de estar é possível
com ajuda de Deus, porém, também depende
do esforço dos pais.
É responsabilidade de cada família tornar a
sua casa um pequeno lar na terra. Desde
a infância, os fi lhos devem ser ensinados a
honrar seus pais, desta maneira aprenderão
a honrar também a Deus.
Reserve mais tempo para exercer esse discipulado. Essa é a nossa grande missão de vida! Aproveite cada minuto para influenciar,
nutrir, elogiar e corrigir, ajudar na formação
do caráter. Peça sabedoria de Deus para ser
bondosa e firme, amorosa e justa. Convide
Jesus para ser o centro da sua vida e também
da sua família, e assim construa diariamente
o altar do culto familiar.
Que a leitura desta revista possa ajudar a você
em seu papel como mãe.
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hoje, te ordeno estarão no teu coração: Tu as
inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em casa, e andando pelo caminho,
e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também
as atará como sinal na tua mão e te serão
por frontal entre os olhos. E as escreverás
nos umbrais de tua casa e nas tuas portas”.
(Deuteronômio 6:4-9). Esta orientação sai
do plano teórico.
É um preceito que ensina pais e filhos
que o relacionamento real e verdadeiro é
aquele desenvolvido na vida do dia-a-dia,
em cada momento desfrutado juntos. É nessa convivência que os pais se tornam condutos dos valores que o Senhor quer fazer
chegar até a próxima geração, perpetuando,
assim, as verdades de Deus.
Durante todo esse processo, um dos
grandes desafios a ser vencido é a forma como os pais lidam com os seus sentimentos
na hora da contrariedade e disciplina. Muitos pais, na hora da disciplina, perdem-se
e acabam quebrando os vínculos da relação
com os filhos. Sem dúvida nenhuma, a disciplina deve acontecer com o objetivo de

Relacionamentos
A Bíblia não se detém apenas na obediência e honra
que os filhos devem ter para com os pais. Ela também apresenta aos pais qual a responsabilidade da paternidade e os
orienta em como proceder nesta tarefa altamente relacional. Primeiramente, ela aponta aos pais qual é a sua tarefa:
ensinar o filho no caminho em que deve andar, para que
ao se tornar homem ele saiba como proceder e se portar.
(Provérbios 22:6)
Após dizer aos pais qual a sua tarefa, a Bíblia apresenta
em uma das suas passagens mais emblemáticas “o como”
conduzir esta linda e complexa relação na arte de ensinar.
“Ouve, pois, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Deus.
Amarás, pois, o Senhor, teu Deus de todo o teu coração, de
toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que,
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TEXTO: ALACY BARBOSA

odas as pessoas, a cada momento, tomam decisões, fazem escolhas, agem, relacionam-se e percebem o mundo
baseadas e motivadas pelos princípios que norteam sua
vida. Como cristãos, extraímos estes princípios e valores
da Bíblia que é o nosso código de conduta e convivência.
É nela que encontramos a família como principal instituição criada por Deus. A família tem a responsabilidade de transmitir seus valores de geração em geração e a
convivência familiar é a metodologia mais eficiente para a
execução de tal tarefa. Mas, como realizá-la? Como obter
sucesso no relacionamento entre pais e filhos? A Bíblia nos
traz orientações preciosas.
A relação entre pais e filhos é tão relevante que Deus tomou tempo em escrever, com o Seu próprio dedo, um dos
mandamentos que deve nortear nossa vida, especialmente
a dos filhos: “Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o teu Deus, te dá” (Êxodo
20:12). Tal é a sua relevância que além de tratar desta relação tão significativa, o mandamento trás uma promessa
para aqueles que respeitarem este preceito: para que se prolonguem os teus dias sobre a terra. Paulo reforça e enfatiza a
questão da obediência dos filhos: “Filhos, obedecei a vossos
pais no Senhor, pois isto é justo”. (Efesios 6:1). “Filhos, em
tudo obedecei a vossos pais; pois fazê-lo é grato diante do
Senhor”. (Colossenses 3:20).
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reconduzir os filhos de volta ao caminho,
porém, deve ser justa, correta, verdadeira, aplicada com amor e respeito. Para este
momento, a sagrada palavra orienta: “E vós
pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas
criai-vos na disciplina do Senhor”. (Efésios
6:3) Pais não irriteis aos vossos filhos, para
que não fiquem desanimados. Por isso, é necessário buscar equilíbrio e bom senso nesse
relacionamento pai e filho, não pode ser uma
ditadura, nem tão pouco uma anarquia. Sobre os pais repousa a autoridade e isso deve
ser intocável, mas trata-se de uma autoridade construída em amor e não em medo.
Quando os filhos percebem o equilíbrio
dos pais, observam que eles têm o controle
sobre suas emoções e vivem aquilo que falam, com certeza, os respeitarão e a obediência virá como consequência.
Porém, para que o lar realmente se torne
a ferramenta de Deus para a transmissão de
Seus princípios e valores, para que se torne
um canal de bênçãos para si e para outros, é
necessário praticar algumas atitudes:
Ame seu filho:
Muitas vezes os pais imaginam que amar
seu filho é trabalhar arduamente para suprir-lhe as necessidades de alimentação,
moradia, saúde, educação. De fato, fazemos
tudo isso por quem amamos (filhos) mas
necessariamente, eles não se sentem amados por receber isto. Eles precisam de atenção, carinho e nossa presença. (I Cor 13:1-3)
Haja amor e respeito entre os pais:
Poucas coisas produzem mais segurança
emocional para uma criança/adolescente do
que perceber no dia-a-dia da vida, como seus
pais se amam e se respeitam. (Efésios 5:33)
Aceite seu filho:
O senso de pertencimento é fundamental
para que eu crie relações fortes e verdadeiras
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o dia em que eu temer, hei de confiar em ti” (Salmo 56:3).
Após quatro longos anos de fervorosa oração, Deus abençoou a casa de Norma
e Aurélio com um bebê. Eles ficaram tão felizes pelo que Deus havia feito que
decidiram contar a esse bebê sobre Ele e do que o Senhor gosta.
Eles lhe deram o nome de Diego. O bebê foi crescendo rapidamente e chegou
o dia em que Dieguinho devia ir à escola. Que dia lindo! Dieguinho sonhava em
conhecer a professora, seus colegas de classe, além de aprender e brincar com eles.
Um dia, na hora do recreio, todas as crianças foram ao pátio para jogar bola, entre eles Dieguinho. Ele
se aproximou timidamente para jogar. Tinha medo, porque muitas vezes suas pernas não respondiam
como ele queria. Ao brincar, subir escadas ou correr, Diego tropeçava, caía e tinha medo de se machucar.
Dieguinho chegou à casa muito triste e teve uma conversa com sua mãe:
- O que aconteceu, filho? Por que você está tão triste?
-Mamãe eu não sou como as outras crianças. Elas jogam bola e jogam muito bem. Eu tropeço,
tenho medo de cair e de me machucar.
-Diego, Jesus é seu melhor amigo. Ele lhe deu a vida e vai ajudá-lo a melhorar em tudo o que você
faz. Porém, enquanto faz o que mais gosta, aprenda as histórias da Bíblia e conte para seus amigos.
Diego ficou tão feliz, porque agora, sim, ele sabia fazer muito bem! Ele era amigo de Jesus e estava
convencido de que Ele o ajudaria. Durante quase três meses, ele aprendeu com as histórias de Jesus e
memorizou vários versículos da Bíblia já que ele era tão pequeno que ainda não sabia ler.
Até que chegou o grande dia. O pastor da igreja convidou Dieguinho para pregar para toda a igreja
e seus amigos. Ele foi ao púlpito, viu muita gente e teve medo, mas começou a pregar. No começo foi
bom, mas o medo voltou e cresceu tanto que todos os versos que durante meses havia aprendido, ele
havia esquecido! Ele olhou para as pessoas, seus amiguinhos e ficou mais nervoso.
Dieguinho acreditava que o medo jamais o deixaria fazer nada certo. Não poderia jogar bola ou
pregar sobre Jesus, muito menos contar de Jesus a seus amigos. No entanto, sua mãe e outros irmãos
da igreja lembraram com ele dos versos e disseram-lhe que Jesus faria com que ele não tivesse medo
assim como Ele fez com grandes pessoas da Bíblia. Mais tranquilo, Dieguinho voltou para a frente de
todos e continuou seu sermão. Muitas crianças e adultos aceitaram esse chamado e confiaram em Jesus.
Graças a Jesus, Diego superou seus medos todos os dias e pregar para mais pessoas as histórias
da Bíblia.
PR. DIEGO FLORES /
Hoje Diego não é mais uma criança. Ele cresceu e agora é um pastor.
Capelão do Sanatório Adventista de
Quem é esse amigo? É Jesus! Ele quer ser seu amigo hoje também. A
Assunção

"
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DESAFIOS de ter filhos

EM TODOS OS TEMPOS SER BONS PAIS TÊM SIDO UM DESAFIO.
ATUALMENTE, HÁ NOVOS. APRESENTAMOS-LHE ALGUNS DELES.
TEXTO: ADRIANA MORALES
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Falta de valores cristãos. Os valores cristãos
são aprendidos pela observação e pelo que é
modelado (exemplo), segundo autores como
Bandura (1982), e não são facilmente encontrados atualmente. Alguns valores sociais se
mesclam com os cristãos, mas é de suma importância diferenciá-los. Os valores cristãos
são fruto do espírito procedente de Deus e,
portanto, absolutos e eternos. Os valores sociais são construídos e consensuais e, às vezes,
coincidem com os cristãos de maneira prática,
mas não em sua essência. O estreito vínculo de
confiança e amor entre pai e filho é o que mais
influencia os primeiros anos de vida. O pai e a
mãe demonstram em cada ação seus valores
e as crianças, mediante a observação, imitam
esses valores em outras ações. Nesse sentido,
“uma ação comunica mais que mil palavras”.
Pais separados. Devido às circunstâncias e
dificuldades nos casamentos hoje, muitos
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SE VOCÊ DESEJA
QUE SEU FILHO
ADOLESCENTE
CONVERSE COM
VOCÊ OU O
ESCUTE VOCÊ
DEVERIA TER

casais se separam. Os fi lhos transitam por
essa situação de luto ou perda de diferentes
maneiras, mas, sem dúvida, essa experiência fica em sua memória e aprendizagem.
O divórcio provoca uma crise, “um estado
temporal de transtorno e de desorganização” (Slaikeu, 1996, p. 56). Ele muda o
vínculo paterno e materno, como, também, a estrutura da família. De acordo com
Franklin et al. (1999), o divórcio dos pais é
um fator de risco que afeta a percepção dos
fi lhos quanto a seu próprio casamento e aumenta a possibilidade de repetir a situação
de divórcio. É por isso que os pais separados
têm o desafio de ajudar os fi lhos a fortalecer
sua resiliência.

FALADO COM
ELE E O OUVIDO
QUANDO ERA
PEQUENO.

Novos modelos. Os pais possuem em sua memória estilos de ensino que não se encaixam
na atualidade. Esses modelos estão internalizados e, muitas vezes, os pais procuram educar os filhos hoje com eles. O modelo anterior
era autoritário: o poder e o conhecimento
eram exclusivos dos pais. Agora deve ser criado um novo modelo mais democrático, em que
o diálogo, a interação e a compreensão funda-

PERGUNTAS DE
ONTEM E DE HOJE,
RESPOSTAS PARA
A ETERNIDADE:

mentem o vínculo pai-filho. Esse novo modelo
democrático, às vezes, não desconsidera uma
tarefa importante dos pais: a de cuidador. Portanto, eles não devem se esquecer de impor limites aos filhos, visto que isso os protegerá de
danos emocionais e físicos no futuro.

1

A “nova” comunicação. A comunicação, nas
últimas décadas, mudou vertiginosamente:
novos códigos, novos canais, novos interlocutores, etc. Nessa hiperexposição, os pais devem criar vias significativas de comunicação
com os filhos. Algumas considerações para
manter o diálogo aberto são:
Se você deseja que seu filho adolescente
converse com você ou o escute você deveria ter
falado com ele e o ouvido quando era pequeno.
Dedique tempo para ouvir até os pequenos detalhes, pois são importantes.
Escute sem julgar, sem supor que você sabe tudo, sem menosprezar as ideias,
sem dar tempo suficiente para que seu filho termine de falar. Seu fi lho não busca
um pai que sabe tudo, nem que é perfeito;
ele quer alguém que o compreenda e ame
(Brusko,1986). A

O que você
quer que seu
filho se lembre
de você?

3

4

Como você
deseja que seja
o futuro de seu
filho?

ALCANÇAR O EQUILÍBRIO
ENTRE O QUE ELE NECESSITA
E O QUE VOCÊ LHE PODE DAR.
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Qual o
ensino mais
importante que você
deseja que seu
filho aprenda?

Que
lembrança feliz da
infância você deseja
que seu filho
entesoure?

A seguir, apresentaremos algumas perguntas de uma pesquisa realizada com pais e mães
residentes em diferentes partes do mundo (sete países), que enfrentam realidades diferentes:
alguns são casados, outros solteiros ou divorciados, com distintas religiões ou nenhuma, cujas
idades variam entre 29 a 75 anos. Foram selecionadas as respostas mais repetidas:
Em sua opinião, quais são os maiores desaﬁos como pai/mãe?
-Orientá-los para a vida.
-A tolerância, respeitar sua individualidade, permitir que se ﬁram.
-Ser ﬁrme e amoroso. Também coerente.
-Reﬂetir o caráter de Jesus. Ser exemplo.
-Formar os ﬁlhos para que tomem boas decisões, para que enfrentem as adversidades e desaﬁos
com força, energia e sabedoria.
-Educar sem asﬁxiar. Ensinar a independência, ensinar a voar e, ao mesmo tempo, a serem
dependentes de Deus.
-Os limites e ensinar valores a serem aplicados desde a mais tenra idade.
-Entregar ferramentas para que se tornem adultos tementes a Deus.

2

Na pesquisa mencionada, os pais têm um
acordo de 98% de uso de uma estratégia como
arma infalível para lutar contra os desafios. Esta
ferramenta tem um poder que é impossível de
ser medido e é gratuita. Ela é a oração.
Diante desse desafio e responsabilidade que
Deus lhe encomendou, o de ser pai, deixamos
com você, agora, umas perguntas que,
certamente, ao respondê-las irão ajudá-lo a
refletir nesse papel tão desafiante. Conselho: As
respostas são encontradas em oração.
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Livros sugeridos:
Educação, Ellen G. White
Diez valores cristianos que
todo niño debería conocer,
Donna Habenicht
Educación para la Eternidad,
George R Knight
El poder del amor,
Enrique Chaij
Los primeros 7 años,
Kay Kuzma
Vídeo sugerido:
Canal: Aprendemos Juntos:
https://www.youtube.com/
watch?v=dPfass4v_t0
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CUIDANDO DE SUA

saúde

O PROBLEMA DA

acrilamida
O QUE ESSA SUBSTÂNCIA PODE CAUSAR NO ORGANISMO E QUE
CUIDADOS DEVEMOS TER EM RELAÇÃO A ESSE ASSUNTO

TEXTO: HILDEMAR DOS SANTOS

s cafeterias de uma rede na Califórnia, nos Estados Unidos, terão que apresentar uma advertência de que o café que eles servem contém acrilamida,
uma substância que é produzida quando os grãos de café são torrados. Isso
tem gerado uma considerável controvérsia porque as entidades de controle
de câncer, como o Instituto Americano de Pesquisa do Câncer, o Instituto
Nacional de Câncer e mesmo a Organização Mundial de Saúde (OMS) não
apresentam nenhuma confirmação de que a acrilamida produz a doença em
seres humanos.
Afinal, o que é acrilamida? É uma substância química usada em processos de purificação de água e esgoto, mas também na produção de papel,
tintas, plásticos e em outros segmentos industriais. Ela é encontrada na

Alimentação selecionada
Minha opinião final é de que a pessoa
evite a acrilamida tanto quanto for possível.
Primeiro, evitando alimentos fritos (o que
sempre foi uma das minhas advertências),
depois evitando o café (o que também não
é nada novo). Prefira as azeitonas verdes e
evite o uso das ameixas secas e do suco das
mesmas. Com relação aos biscoitos e pães,
meu conselho é produzi-los em casa. A versão industrial destes produtos, em geral,
contém mais acrilamida do que se forem
feitos em nossos fornos e fogões caseiros.
Finalmente, evite as torradas ou tostadas.
Por outro lado, sabe-se que o antioxidante
glutationa está envolvido diretamente na
detoxificação das acrilamidas. O alho e a cebola, bem como a maioria das frutas e vegetais, são ricos em glutationa. Assim, aumente a ingestão deles e você terá mais saúde e
menos riscos de conviver com substâncias
tóxicas como a acrilamida. A

Imagens: ©amenic181; ©dizelen | Fotolia

a

é médico

fumaça do cigarro e em alimentos, principalmente naqueles que têm o aminoácido
asparagina, e carboidratos (açúcar), e que
são aquecidos em altas temperaturas (acima de 120ºC), como as batatas fritas. Outros alimentos que contém asparagina são
as azeitonas escuras, passas de ameixa, café,
pão e biscoitos.
Em animais de laboratório, estudos com
a acrilamida provaram que a mesma estava
associada a cânceres da tireoide, glândula
adrenal, pulmão e testículos. Porém, em estudos ambientais entre humanos, onde era
inalada em altas concentrações, não houve
nenhuma relação com a doença, e sim um
aumento na destruição dos neurônios.
A Organização Mundial de Saúde concluiu que para haver toxicidade aos neurônios, a ingestão de acrilamida nos alimentos deveria ser 500 vezes maior do que o
que é comum (1 micrograma/kg de peso/
dia). Aparentemente, a substância consumida nos níveis comuns nos alimentos acima
citados é segura.
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m 2015 aconteceu algo que mudou totalmente o rumo de minha vida. “O coração do homem pode fazer
planos, mas a resposta dos lábios vem do Senhor.”
Provérbios 16:1
Outubro chegou e eu não me sentia tão bem; já
estava assim há alguns meses, mas sempre gostei de
ministrar aulas e de cumprir com meus compromissos. Estava trabalhando muito, envolvida com meu
esposo e os projetos do distrito.
Porém, em uma segunda feira, de repente, o mal-estar piorou e fui levada à noite por meu esposo ao
hospital. Realizei todos os exames e nada demais foi
detectado. O médico plantonista perguntou se eu
desejava ficar em repouso. Não aceitei, pois acreditei
que tudo seria resolvido logo. Voltamos e parti para
trabalhar no dia seguinte. No entanto, só consegui
trabalhar até às 9 horas, pois estávamos iniciando
uma Semana de Oração na escola e a minha parte na
capela era incentivar os alunos a irem na câmara de
oração durante o período. Organizei uma encenação
com alguns professores, fui à câmara de oração para
orar e dar o exemplo.
Minha oração foi assim: “Meu Deus, obrigada por
todas as bênçãos, mas, por favor, mostra-me o que
eu tenho. Em nome de Jesus, amém!” Já fui me despendido dos professores, liguei para meu esposo, pedi

JUL/SET
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esposa do Pastor Ronaldo Silva, professora
da Educação Adventista há 24 anos e pósgraduanda em Terapia Familiar e de Casais
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TEXTO: SONIA MARIA DA SILVA SACRAMENTO

licença à coordenadora e partimos para o hospital com a intenção de ser medicada e receber o
dia que não aceitei repousar.
Resolvemos buscar um profissional. Apesar
de não ter agendado nenhuma consulta, recorremos a Deus. Conseguimos! Depois de relatar
como estava me sentindo, o médico me enviou
ao pronto-socorro para fazer outros exames.
Fui medicada, e meu esposo e eu oramos várias
vezes; parecia que estávamos nos preparando
para o que vinha a seguir.
Mais ou menos às 11 horas, o médico e
uma assistente compareceram à enfermaria.
Achei estranho, pois entraram muito devagar e
me deram a notícia, com todo carinho, de que
estaria internada a partir daquele momento
para realizar uma cirurgia. Chorei na frente de
todos. Meu esposo ficou atônito! Percebi que o
médico ficou compadecido com a cena. Fiquei
internada por uma semana para a retirada de
uma pedra de 7 milímetros que não estava alojada no rim e sem nenhuma dor.
A programação na igreja continuava, mas,
como eu não parava, de dentro do hospital fiquei monitorando a organização com as mulheres e jovens sobre as dramatizações que tínhamos planejado para antes do sermão. Eles
me enviavam fotos em tempo real e isso me animava. Estava doente, mas não admitia. Recebi
muitas visitas e quando chegavam eu estava
ali sempre animada. Uma querida amiga ficava
comigo enquanto ele precisava se ausentar, pois
fui ficando debilitada a ponto de precisar de ajuda para ir ao banheiro. Deus me deu uma ideia.
Todas as vezes que precisasse recolocar os acessos na veia, deveria ouvir minha filha cantando. E assim foi feito. A dor amenizava e alguns
enfermeiros já chegavam pedindo a música.
A cirurgia, então, foi realizada.
A dor só apareceu após a cirurgia, mas
foi controlada. Fui liberada no dia seguinte
JUL/SET

/2018

e passaria dez dias em repouso para depois
voltar ao trabalho. Novos planos. No dia seguinte, ao me olhar no espelho, percebi uma
alteração ao lado do rim esquerdo, de onde
foi retirada a pedra.
Após a cirurgia, apareceu um líquido que
não dava para identificar e que precisou, depois de meses de sofrimento, de mais duas intervenções cirúrgicas para a retirada de 500
e 300ml de sangue seco e vivo. Atualmente,
a quantidade oscila entra 40ml a 160ml em
cada retirada. Enquanto escrevo essas linhas,
ainda estou com o sangue e estamos monitorando essa situação que nenhum profissional
dentro e fora do estado conseguiu descobrir.
Sinto dores e fraqueza. Fui diagnosticada
com um hematoma subcapsular no rim esquerdo. Nenhum exame consegue mostrar onde está a minúscula torneira. Não voltei para a sala
de aulas, não aguento ficar muito tempo em pé
ou sentada.
Muitas coisas boas aconteceram em
meio a esse turbilhão de situações difíceis
que passei. Continuo dizendo para Deus:
“Eis-me aqui, envia-me a mim” (Isaías 6:8).
Trabalho para Deus como se Ele fosse voltar
agora. No distrito, realizo atividades junto
ao meu esposo. Não parei, mesmo às vezes
me sentindo fraca, prego, palestro, viajo e,
o melhor de tudo, reorganizei a nossa alimentação. Já éramos vegetarianos, mas demos um passo em direção ao mais natural
possível; com isso perdi peso (7kg) e todas
as mudanças que aconteceram de ruim estão controladas com uma alimentação saudável e com os oito remédios naturais.
Estou fazendo outra pós-graduação com
o intuito de trabalhar mais para Deus. “Tenho
passado pelo vale da sombra e da morte”, porém, as orações de familiares e amigos têm me
sustentado em pé. A

{

MUITAS
COISAS BOAS
ACONTECERAM
EM MEIO A ESSE
TURBILHÃO
DE SITUAÇÕES
DIFÍCEIS QUE
PASSEI. CONTINUO
DIZENDO PARA
DEUS: “EIS-ME
AQUI, ENVIA-ME
A MIM”

(ISAÍAS 6:8).

AFAM

15

{

VIDA

espiritual

O
O

LAR!

Pequeno

céu na
TERRA

TEXTO: MARLI PEYERL
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da obediência. Se obedeceis, vivereis longo
tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos
dá. Se desobedeceis, não prolongareis vossa
vida na Terra. — Testimonies for the Church
2:80, 81. Lar Adventista, pág 292.3.

{

DEUS É PERFEITO
E CRIOU A
FAMÍLIA PARA
VIVER EM
HARMONIA.
COMO UM PAI
AMOROSO,
NÃO NOS EXIGE
NADA ALÉM DO
QUE PODEMOS
REALIZAR.

5. Falta de firmeza produz danos aos filhos.
“Falta de firmeza no governo da família
produz grande dano; com efeito, é quase
tão mau como não haver governo nenhum.
Muitas vezes se faz a pergunta: Por que os filhos de pais religiosos são não raros teimosos,
desafiadores, rebeldes? A razão encontra-se na
educação do lar. Muitas vezes os pais não estão
unidos no governo da família”. — The Signs of
the Times, 9 de fevereiro de 1882. Lar Adventista, pág ,310.2
6. Pai deve dar bondosa atenção à mãe.
“A melhor maneira de ensinar os filhos a respeitar os pais é dar-lhes a oportunidade de ver o pai
dar bondosa atenção à mãe e esta mostrar respeito e reverência pelo pai. É pelo contemplar
o amor nos pais que os filhos são levados a
obedecer ao quinto mandamento e a aceitar
a injunção: “Filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. “Efésios
6:1. — The Review and Herald, 15 de novembro de 1892. Lar Adventista, pág, 198.4
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TEXTO: JÉSSICA SANCHES

Esposa do pastor
Oséias Vieira

DESDE PEQUENA TINHA O DESEJO DE ME

profissionalizar na área da saúde com a intenção de ajudar ao próximo. Em um mundo com
tanta falta de amor, cada gesto em benefício ao
próximo se torna especial. Com muito esforço
e estudo, em 2013 fui a segunda colocada em
um concurso público estadual de nível médio,
na área da saúde. Trabalhando no hospital de
rede pública, tive a oportunidade de falar do
amor de Deus por meio da leitura da Bíblia,
oração e entrega de literaturas missionárias
a pacientes oncológicos em fase terminal durante três anos. Neste período, aprendi o significado da palavra empatia. Por muitas vezes,
chorei sentindo a dor do próximo e tive a infelicidade de ver pacientes morrerem na minha
frente pedindo ajuda. Diante dessas experiências, tive a certeza da carreira que gostaria
de seguir. Casei no ano 2016 e meu esposo era
estudante de Teologia e estava no último ano
da faculdade. Em dezembro do mesmo ano,
recebemos o chamado ao ministério.

Deusé éperfeito
perfeitoe ecriou
crioua afamília
famíliapara
paraviver
viverem
em
Deus
harmonia.Como
Comoum
umPai
Paiamoroso,
amoroso,não
nãonos
nos
harmonia.
exigenada
nadaalém
alémdodoque
quepodemos
podemosrealizar.
realizar.Por
Por
exige
isso,convido
convidoa avocê
vocêa alutar
lutarpela
pelaharmonia
harmoniadodo
isso,
seu
lar
e
quando
Jesus
retornar
estaterra
terra
seu lar e quando Jesus retornar a aesta
vocêpossa
possadizer:
dizer:Senhor!
Senhor!Me
Meemprestate
emprestatemeus
meus
você
filhospor
porum
umtempo,
tempo,agora
agoraososdevolvo
devolvoa Ti.
a Ti.A A
filhos
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Quando servir na obra vai além da nossa comodidade
e supera as expectativas

Paisdevem
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7. A desobediência dos filhos deve ser
corrigida.
“Em muitas famílias, hoje, há muita condescendência própria e desobediência que são passadas por alto sem serem corrigidas; também
se manifesta um espírito subjugador e autoritário, que cria os piores males na disposição
dos filhos. Corrigem-nos às vezes os pais de
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Conflitos internos
Estamos em épocas difíceis em nosso país.
Renunciar à estabilidade que tanto lutei para
conseguir não foi uma tarefa fácil. Além de minha mãe, alguns familiares e amigos se mostraram contrários à minha decisão. Existiam,
também, conflitos internos que me angustiavam
(a distância que existiria entre a família, amigos
e a desistência ao concurso). Ser esposa de pastor
sempre implica uma grande responsabilidade
em todos os aspectos da vida.
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OS DESAFIOS SÃO
INÚMEROS EM
DIVERSOS ASPECTOS
E, NA MAIORIA
DAS IGREJAS, SÓ
CHEGAMOS POR
ACESSOS FLUVIAIS

Chegando ao primeiro distrito, conhecendo
nossas igrejas e irmãos, comecei a amar o ministério de uma forma singular e, com o passar dos
meses, compreendi que eu também fui chamada
a servir, apoiar e construir pontes entre pessoas
até nosso mestre Jesus.
Compartilho aqui algumas dessas situações,
como por exemplo: estava preocupada de não
conseguir uma casa mobiliada (já que não temos
mobília alguma). Orei algumas vezes falando
a Deus da ansiedade que estava sobre conseguir a
casa que precisávamos e, por providência divina,
uma casa bem espaçosa, faltando apenas alguns
móveis, foi oferecida a nós.
Ao retornar de um retiro espiritual, em
um determinado percurso durante a madrugada, o farol do barco queimou. Continuamos a viagem então com uma luz provisória.
O barco bateu em uma parte da mata com
galhos que havia em uma curva; lembro do
susto e medo sentidos naquele momento. Orei
a Deus pedindo ajuda e, após alguns minutos
de sufoco, nosso barco conseguiu prosseguir.
Esses são pequenos exemplos de muitos outros
que Deus mostra Seu amor para conosco. Ele
nos observa, cuidando de cada detalhe.
Eu me propus a novos desafios: um deles é
fazer meu primeiro evangelismo! Não acho fácil
e confesso me achar incapaz muitas vezes, então,
lembro-me do que o Senhor disse a Moises em
Êxodo 4:12 – “Vai, pois, agora, e eu serei com a
tua boca e te ensinarei o que hás de falar”. Falar
que nós “dependemos de Deus” é fácil, mas a
prática é uma luta diária contra nosso Eu. A
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Viva essa experiência você também

Mensagens específicas
para as profissionais
de diversas áreas, as
líderes que atuam
na igreja, as jovens e
as mães. O livro até
apresenta dicas de
beleza e de como se
relacionar com os
vizinhos ou colegas
de trabalho.
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O que tornou certas
mulheres tão especiais? Não
importavam as circunstâncias,
Deus tinha um plano para
elas. Cada uma era preciosa
aos Seus olhos. Experimente
você também o poder e a
graça de Deus.

0800-9790606 | CPB livraria |

Conheça a história
emocionante de
uma jovem cristã
que se apegou à sua
fé em Jesus Cristo
em resposta ao
abuso físico e mental
causado por um
marido muçulmano.
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