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Prefácio
A mensagem é clara, aguçada, distinta, e inequívoca, quando Moisés partilha a ordem de Deus com o
povo de Israel, dizendo:

“ESCUTA, ISRAEL, O SENHOR E SÓ ELE É O NOSSO DEUS. AMA O
SENHOR, TEU DEUS, COM TODO O CORAÇÃO, COM TODA A TUA ALMA E
COM TODAS AS TUAS FORÇAS. QUE OS MANDAMENTOS QUE HOJE TE
DOU
ESTEJAM
SEMPRE
NA
TUA
MEMÓRIA. ENSINA-OS
CONTINUAMENTE AOS TEUS FILHOS E REPETE-OS, TANTO AO DEITAR
COMO AO LEVANTAR, QUER ESTEJAS EM CASA, QUER VÁS DE
VIAGEM. DEVES TRAZÊ-LOS NO TEU BRAÇO COMO UM DISTINTIVO, NA
TUA TESTA COMO EMBLEMA. 9ESCREVE-OS NAS OMBREIRAS DAS
PORTAS DA TUA CASA E EM TODOS OS TEUS PORTÕES”.
DEUTERONÓMIO 6:4-9

Esta passagem das Escrituras — a Shemá — assim conhecida desde os tempos do Velho Testamento, era
a oração que cada Hebreu devote sabia de cor e recitava duas vezes ao dia — de manhã e à noite —
como parte do seu culto familiar diário. Era considerada a essência da Torah.
Criar Discípulos é o tema do Departamento de Famílias para este ano. Esta noção abrangente deve
tornar-se numa das atividades centrais promovidas e defendidas pela nossa igreja, por cada
congregação local e família dentro das nossas portas. Afinal, a existência Cristã é dinâmica, e deve
progredir diariamente para um relacionamento mais significativo e próximo com Jesus. Certamente, isto
não transparecerá a menos que aqueles de nós que estão na liderança também estejam a crescer no
amor e graça de jesus todos os dias. Falar sobre Criar Discípulos sem uma consciência convincente da
nossa necessidade diária de Jesus é como percorrer o deserto sem acesso a água potável para mitigar a
nossa sede inevitável.
Esperamos que o culto familiar se torne no lugar em que cada família e adulto solteiro encontre tempo
para se ligar com Deus de uma forma profunda e consequente, envolvendo-se no estudo diário da
Bíblia, oração, meditação e tornando-se membros ativos da família de Deus. Afinal de contas, para que a
igreja experimente Criar Discípulos, os membros têm de ser intencionais na procura séria de Deus
enquanto Ele ainda se pode achar (Isaías 55:6).
Esperamos que esta seja a vossa realidade durante este ano e pelo resto das vossas vidas, e ao
procurarem Deus diariamente, experimentem a paz que só os discípulos em desenvolvimento têm.
Por famílias mais fortes e saudáveis,

Willie e Elaine Oliver, Diretores
Do Departamento de Famílias na sede
Da Conferência Geral dos Adventistas
do Sétimo Dia
Silver Spring, Maryland
family.adventist.org

100 ANOS DOS MINISTÉRIOS DA FAMÍLIA EM TODO O MUNDO
No dia 8 de Outubro, 1919 a Comissão da Conferência Geral criou a Comissão do Lar, que
entrou em ação em 1922 com Arthur W. Spalding como seu diretor, tendo trabalhado neste
âmbito com a sua esposa Maud, até 1941. Spalding criou literatura para a educação de toda a
família. Uma serie de panfletos acerca das diferentes fases foram produzidos abordando
diferentes fases da vida no lar intitulados, Série Lar Cristão. Arthur W. Spalding escreveu as
lições e Maud Spalding classificou-as.
Cinco dos livros da série Lar Cristão tiveram origem na caneta de Arthur Spalding e do Dr.
Belle Wood-Comstock, que providenciaram instrução para a vida familiar.
O Dia do Lar Cristão foi determinado para o primeiro Sábado de Fevereiro e ainda é mantido
no calendário da igreja como Semana do Casamento e do Lar Cristão, do segundo Sábado ao
terceiro Sábado de Fevereiro.
Em Junho de 1941, foi realizada uma Convenção da Conferência Geral sobre o lar, talvez o
Primeiro Vida Familiar Internacional.
A Comissão do Lar tornou-se parte do Departamento de Educação em 1941. Nas três décadas
seguintes foram promovidos programas acerca do casamento e vida familiar pelos Secretários
de Educação Parental e no Lar: Florence Rebok (1941-1947), Arabella Moore Williams (19471954), Archa O. Dart (1954-1970) e W. John Cannon (1970-1975).
Na Sessão da Conferência Geral realizada em Viena, Áustria, em 1975, foi organizado o Serviço
de Lar e Família para dar resposta à necessidade de lares Adventistas mais fortes e estáveis.
Uma equipa de marido e esposa, Delmer e Betty Holbrook, foram eleitos como diretores. Os
Holbrooks organizaram e conduziram seminaries de formação para administradores, pastores
e leigos em todas as divisões mundiais.
Karen e Ronald Flowers juntaram-se ao pessoal do SLF em 1980. D. W. Holbrook dirigiu o SLF
entre 1975 e 1982, e Betty Holbrook serviu como diretora de 1982 a 1985 quando o Serviço de
de Lar e Família se tornou parte do Departamento dos Ministérios da Igreja (CM).
Os Ministérios da Família continuaram sendo uma forte seção do Departamento dos
Ministérios de Igreja através dos esforços de Betty Holbrook, uma Diretora Associada dos
Ministérios da Igreja até à sua reforma em 1988, e Karen e Ronald Flowers, Diretores
Associados dos Ministérios da Igreja até 1995. D.W. Holbrook, Diretor dos Ministérios de Igreja
entre 1985-1987 também deu assistência aos Ministérios de Família.
Na Sessão da Conferência Geral de 1995 realizada em Utrecht, na Holanda, o Departamento
dos Ministérios da Igreja foi extinto, sendo formados vários departamentos, incluindo o atual
Departamento dos Ministérios da Família, tendo Ronald Flowers como Diretor, e Karen
Flowers como Diretora Associada, até à sua reforma em Junho de 2010, na Sessão da
Conferência Geral de Atlanta, Georgia. Durante este tempo, uma infraestrutura de Diretores
dos Ministérios da Família foi eleita ao nível de Divisões, Uniões e Conferências/Missões; e o
currículo de formação para líderes dos Ministérios da Família foi acionado, assim como a
publicação anual dos Planbooks dos Ministérios da Família.
Na Sessão da Conferência Geral de Atlanta, Georgia, Willie e Elaine Oliver foram eleitos a 28 de
Junho, 2010 como Diretor e Diretora associada, respetivamente, do Departamento dos
Ministérios da Família. Os Oliver chegaram ao Departamento na sequência de uma longa
carreira no Departamento dos Ministérios da Família, tendo dirigido o Departamento dos

Ministérios da Família da Divisão Norte Americana (NAD) desde o seu começo na Reunião de
Fim de Ano da NAD em 1995; e Willie Oliver servindo como Diretor do Departamento dos
Ministérios da Família da Conferência de União do Atlântico (1994-1995), e da Conferência da
Grande Nova Iorque (1989-1993).
Durante o seu primeiro quinquénio como Diretores dos Ministérios da Família, Willie e Elaine
Oliver deram prioridade à formação dos Diretores dos Ministérios da Família de todas as
Divisões e Uniões na modalidade PREPARE/ENRICH de preparação para o casamento e
enriquecimento matrimonial; desenvolveram o Real Family Talk com Willie e Elaine Oliver, um
programa televisivo visto no Hope Channel mundialmente; continuaram a publicação anual
dos Planbooks dos Ministérios da Família; deram um avanço ao processo evangelístico Família
para Família como parte da Missão às Famílias nas Grandes Cidades— Missão às Cidades—
iniciativa da Conferência Geral; a tornaram-se autores da coluna Real Family Talk na Adventist
World online.
Willie e Elaine Oliver foram eleitos para um Segundo mandato como Diretores do
Departamento dos Ministérios da Família em 6 de Julho, 2015, na 60ª Sessão da Conferência
Geral em San Antonio, Texas.

SERMÕES

CONSTRUTORES NA ROCHA OU NA AREIA?
WILLIE E ELAINE OLIVER

Os Textos
Mateus 7:24-27;
1 Coríntios 13:1-8;
Efésios 5:25

Introdução
Numa viagem recente à Costa do Marfim, para reuniões sobre liderança com os Diretores dos
Ministérios da Família da Divisão da África Central-Oeste, o nosso voo de Paris para Abidjan estava
atrasada umas duas horas. Visto que já estava previsto chegarmos uma hora depois da meia-noite, o
atraso significava que o motorista da Divisão que nos ia buscar ao aeroporto teria uma longa noite e
madrugada, algo que escapava completamente ao nosso controlo.
Como não há fome que não dê em fartura, em vez de compensar o tempo perdido—o que acontece
frequentemente com voos atrasados — a nossa pausa em Ougadougou, a capital do Burkina Faso, foi
um desastre. Um passageiro que tinha embarcado em Paris, com destino a Abidjan, não estava em lado
nenhum, causando ansiedade entre a tripulação, e adiando ainda mais a nossa chegada a Abidjan. Esta
nova realidade fez-nos ficar, de alguma forma, apreensivos, interrogando-nos se o nosso motorista, que
não conhecíamos, estaria no aeroporto à nossa espera quando chegássemos, nas primeiras horas da
manhã.
A nossa história tem um final feliz. Estamos convencidos que teve a ver com algo que aconteceu muitos
anos antes. Alguém, obviamente, passou grandes valores ao Charles, o nosso motorista. Integridade,
honra, e uma extraordinária ética de trabalho, que foram todas exibidas naquele dia.
O Charles estava no aeroporto à nossa espera, embora já estivéssemos madrugada adentro. Um homem
com uma disposição muito amável e agradável, conduziu-nos em segurança ao nosso alojamento às três
da manhã. Não temos qualquer dúvida que o caráter do Charles foi construído na rocha.
O nosso sermão de hoje intitula-se Construtores na Rocha ou na Areia? Oremos.

Obediência vs. Desobediência na vida quotidiana
Em Mateus 7:24-27 encontramos as seguintes notáveis palavras de Jesus proferidos como parte daquilo
que conhecemos na literatura Bíblica como o Sermão da Montanha:
«Todo aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática pode
comparar-se ao homem sensato que construiu a sua casa sobre a
rocha. Caiu muita chuva, vieram as cheias e os ventos sopraram com força
contra aquela casa. Mas ela não caiu, porque os seus alicerces estavam
assentes na rocha. Porém, aquele que ouve as minhas palavras e não as
põe em prática pode comparar-se ao homem insensato que construiu a
sua casa sobre a areia. Caiu muita chuva, vieram as cheias e os ventos
sopraram com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou arruinada.»
Mateus 7:24-27

Nas margens do Mar da Galileia, provavelmente muito próximo de Cafarnaum, a aldeia onde Jesus
viveu (Mateus 4:13) durante os Seus anos de ministério; e também onde Pedro, André, Mateus, Tiago e
João estabeleceram os seus lares; Jesus estava a terminar aquele que foi talvez o seu discurso mais
prolífico acerca da ética do Reino de Deus e das expectativas para aqueles que seriam Seus seguidores.
O Sermão da Montanha é o título frequentemente dado aos ensinamentos de Jesus registados nos
capítulos 5 – 7 de Mateus. Se este nome pode ou não ser empregado com precisão para a relativamente
comparável porção escrita em Lucas 6:20 – 49 depende do entendimento de cada um acerca da relação
literária entre os dois textos. A versão de Lucas é habitualmente chamada de Sermão na Planície porque
acredita-se ter sido proferido num local plano (Lucas 6:17) em vez de numa montanha (Mateus 5:1).
Ainda assim, ambas as expresses provavelmente representam o mesmo local mas visto de diferente
perspetivas.
No passado cria-se que o Sermão da Montanha tinha sido uma única homilia dada por Jesus num dado
momento. Inquestionável é certamente, uma vez que é recontado em Mateus. Jesus e os Seus
discípulos sentaram-se (v. 1), Jesus abriu a sua boca e começou a ensiná-los (v. 2), e concluindo todas as
multidões estavam deslumbradas com os seus ensinamentos (7:28). Contudo, muitos entendidos são da
opinião que o Sermão da Montanha é realmente a compilação de mensagens do Senhor —‘uma espécie
de epítome de todos os sermões que Jesus pregou’ (W. Barclay, The Gospel of Matthew, 1, p. 79).
Argumentam que existe muito material aqui para apenas um sermão. Aquele conjunto abrangente de
assuntos são demasiado para uma única apresentação. Também creem que certos segmentos do
sermão parecem inesperados. A narrativa de Lucas parece mais coerente e melhor contextualizada uma
vez que responde às questões levantadas pelos discípulos e outros. Alguns estudiosos sugerem que isto
faz com que seja mais provável que Mateus tenha transferido dizeres de Jesus para este único Sermão,
do que o facto de Lucas os ter encontrado ali e os ter distribuído ao longo do seu evangelho. Outros
propõem que é distintivo da parte de Mateus juntar ensinamentos debaixo de certos títulos e coloca-los
na narrativa da vida de Jesus (cf. B. W. Bacon, Studies in Matthew, 1930, pp. 269 – 325), sugerindo que o
Sermão da Montanha é, consequentemente, apenas a primeira destas seções informativas.
Estas reflexões, certamente, não nos obrigam a considerar o Sermão completo como uma obra-prima
sem lógica. O contexto histórico de Mateus 4:23 – 5:1 direciona-nos a antecipar uma notável dissertação
apresentada num momento específico. No Sermão existem várias estruturas que parecem ser sermões
mais pequenos de jesus e não apenas antologias de máximas isoladas. Quando comparado com o
Sermão de Lucas, existem muitos detalhes paralelos. Ambos começam com bênçãos, e terminam com a
parábola dos construtores sábios e tolos, e a interposição do conteúdo sobre o amor pelos nossos
inimigos em Lucas 6:27 – 36, e sobre o julgamento no capítulo 6:37 – 42, desenvolve-se com igual
progressão em Mateus, propondo que no despertar de ambas as versões existia um informador comum.
Antes da escrita quer de Mateus quer de Lucas, é justo crermos que existiu uma estrutura original que
condizia com um sermão apresentado num momento específico. A verdade é que, incertezas
relativamente ao facto do Sermão que surge em Mateus ser mais próximo do original do que o registo
dado por Lucas, ou se Mateus se colou a uma estrutura providenciada por uma fonte mais antiga, ainda
são assunto de debate intelectual. Certo é que, é suficiente presumir que Mateus pegou na fonte do
sermão original e ampliou-o de forma a apresentar informação importante aos seguidores de Jesus.1
Referindo-se à porção das Escrituras que acabámos de ler do Sermão da Montanha, Ellen White
partilha:
O mesmo perigo existe ainda. Muitos se têm na conta de cristãos,
simplesmente porque concordam com certos dogmas teológicos. Não
introduziram, porém, a verdade na vida prática. Não creram nela nem a
amaram; não receberam, portanto, o poder e a graça que advêm
mediante a santificação da verdade. Os homens podem professar fé na
verdade; mas, se ela não os torna sinceros, bondosos, pacientes,
dominados, tomando prazer nas coisas de cima, é uma maldição a seu
possuidor e, por meio de sua influência, uma maldição ao mundo.

(White, O Desejado de Todas as Nações, p. 309).

2

Matthew Henry, um conhecido comentador Bíblico, sugere que o escritor do evangelho “mostra,
através de uma parábola, que escutar estas palavras de Cristo não nos fará felizes, se em consciência
não as colocarmos em prática; mas que se as ouvirmos e as praticarmos, somos abençoados nas nossas
ações.” 3
Obediência vs. Desobediência no Casamento
A vida Cristã e a vida matrimonial não são muito diferentes quando observadas de um ponto de vista
semelhante. Saber o que Deus espera e fazer o que Deus requer são duas realidades inteiramente
diferentes.
É difícil passar ao lado do facto de que no âmago do Sermão da Montanha a santidade do casamento
agiganta-se. Mateus 5:27,28 declara:
“Ouviram o que foi dito: Não cometerás adultério. Mas eu digo-vos: Todo aquele que olhar para
uma mulher com más intenções já cometeu adultério no seu coração.”
Referindo-se ao normal num casamento saudável, o apóstolo Paulo declara sob inspiração divina em 1
Coríntios 13:1-8:
Se eu for capaz de falar todas as línguas dos homens e dos anjos e não tiver amor, as minhas
palavras são como o badalar de um sino ou o barulho de um chocalho. Se eu tiver o dom de
declarar a palavra de Deus, de conhecer os seus mistérios e souber tudo; e se eu tiver uma fé
capaz de transportar montanhas e não tiver amor, não valho nada. Ainda que eu dê em esmolas
tudo o que é meu, se me deixar queimar vivo e não tiver amor, de nada me serve. O amor é
paciente e prestável. Não é invejoso. Não se envaidece nem é orgulhoso. O amor não tem maus
modos nem é egoísta. Não se irrita nem pensa mal. O amor não se alegra com uma injustiça
causada a alguém, mas alegra-se com a verdade. O amor suporta tudo, acredita sempre, espera
sempre e sofre com paciência. O amor é eterno. As profecias desaparecem; as línguas acabam-se;
o conhecimento passa.
Tantos Cristãos casados hoje em dia que esqueceram que o casamento foi estabelecido por Deus no
princípio da história da humanidade como uma instituição divina da maior importância, quando Ele
declarou em Génesis 2:18, “O SENHOR Deus disse ainda: «Não é bom que o homem fique sozinho. Vou
arranjar-lhe uma companhia apropriada.»” Alguns versos mais à frente (vs. 24), Deus declarou: “Por
isso, o homem deixa a casa do pai e da mãe para se unir com a sua mulher e ficam a ser um só corpo.”
E para que ninguém sugira que esta é uma noção do Velho Testamento e que já não se aplica a nós,
Cristãos do Novo Testamento, lemos uma referência a esta passagem do Velho Testamento no Novo
Testamento, com explicações adicionais proferidas por Jesus em Mateus 19:5-6: “Por essa razão está
escrito que o homem deixará o pai e a mãe para se unir à sua mulher, e os dois se tornarão como uma
só pessoa. Assim já não são dois, mas um só. Portanto, não queira o homem separar aquilo que Deus
uniu.».”
Estas passagens das Escrituras estão impregnadas de imperativos indisputáveis, incluindo a realidade
de marido e Mulher estarem na forma singular, em vez do plural. É a injunção Bíblica normativa do
casamento que é suposto existir entre um homem e uma mulher. Tudo o que esteja a mais ou a menos
do que isto é de origem humana, e não apoia o modelo estabelecido por Deus no Éden. E é certamente
difícil passar ao lado do detalhe da intenção de Deus de que o casamento seja para sempre.
Voltando atrás, à mensagem de 1 Coríntios 13, Warren Wiersby diz: Os Cristãos são ‘ensinados por
Deus a amarem-se uns aos outros’ (1 Tessalonicenses. 4:9). Deus, o Pai ensinou-nos a amar enviando o
Seu Filho (1 João 4:19), e Deus o Filho ensinou-nos a amar dando a Sua vida e ordenando-nos que nos
amemos uns aos outros (João 13:34 – 35). O Espírito Santo ensina-nos a amar uns aos outros
derramando nos nossos corações o amor de Deus (Romanos 5:5). A lição mais importante na escola da
fé é amarmo-nos uns aos outros. O amor enriquece tudo aquilo em que toca. O propósito dos dons

espirituais é a edificação da igreja (1 Coríntios 12:7; 14:3, 5, 12, 17, 26). Isto significa que não devemos
pensar em nós mesmos, mas nos outros; e isto exige amor.” 4
Certamente, como povo de Deus, todos fomos dotados com dons espirituais para edificação da
igreja; cada relacionamento na igreja, incluindo os nossos respetivos casamentos. Não podemos falar de
amor sem viver a sua essência, sem praticar as suas virtudes nos nossos relacionamentos mais próximos
e íntimos.
Sobre esta questão, Matthew Henry avança que: O apóstolo dá-nos, nestes versos algumas das
propriedades e efeitos da caridade [amor], quer para descrever como para recomendar, de forma a
sabermos se temos esta graça e se não a temos podemos apaixonar-nos por aquilo que é
extraordinariamente amável, e não descansarmos até o termos obtido. É uma excelente graça, e
contém um mundo de boas propriedades que lhe pertencem.” 5
Porquê então, é que existem tantos Cristãos casados a ignorar os intentos de Deus para o casamento?
Porque motivo creem que ficar no casamento ou relacionarem-se com o seu cônjuge através da ação do
dom espiritual do amor, é uma opção que se podem dar ao luxo de ignorar?
No que diz respeito ao vosso casamento, constroem na rocha ou na areia? Estamos somente a falar com
línguas de homem e de anjos para o show off e aparentamos ser espirituais ou estamos a praticar
paciência e bondade no nosso casamento diariamente?
As escolhas no casamento e a necessidade de buscar a Deus
Deus, que criou os seres humanos para o companheirismo e amor declarou em Génesis 2:18: “O
SENHOR Deus disse ainda: «Não é bom que o homem fique sozinho. Vou-lhe arranjar uma companhia
apropriada.».” E Paulo proclamou em 1 Coríntios 7:2: “Mas, para evitar o perigo da imoralidade, cada
homem tenha a sua mulher e cada mulher tenha o seu marido.”
Embora Paulo reflita acerca diversas realidades maravilhosas no casamento entre os versos 2-9 de 1
Coríntios 7; nos versos 10-11, ele profere: “Aos que estão casados ordeno, não em meu nome

mas em nome do Senhor, que a mulher não se separe do marido, nem o marido se
separe da mulher. E se a mulher se separar, não volte a casar-se ou então faça as pazes
com o marido.”
Ao considerarmos as evidências das Escrituras, devemos perguntar a nós mesmos se construímos na
rocha ou na areia. Se somos só blá-blá-blá, mas não pomos mãos à obra, estamos simplesmente a
engarmo-nos e a passar ao lado do poder e bênçãos de Deus?
Embora tenhamos a tendência para esquecer que a conceção de Deus é perfeita e foi criada com o
nosso bem-estar em mente, precisamos de ir até Ele para aprendermos Dele e receber Dele poder para
viver o plano que Ele tem para as nossas vidas. Porque cada crise no casamento é uma crise espiritual
que só pode ser resolvida através do poder de Deus, quando pomos em prática os ensinamentos que Ele
nos deixou para construirmos o nosso relacionamento matrimonial na Rocha sólida.
É notável que a ciência social esteja a recuperar a intenção de Deus para os relacionamentos íntimos
na raça humana. Num artigo recente, a Dr. Sue Johnson, uma conhecida Psicóloga e especialista em
casamento e família, partilhou:
Novos dados científicos estão a revelar quão vital é o amor romântico —
assim como quão bem funciona, porque corre mal e o que podemos fazer
para que dure. Estas conclusões são incrivelmente oportunas. Os
sociólogos concordam que as pessoas estão a tornar-se mais solitárias e
isoladas do que em gerações passadas. Com a grande ascensão da
tecnologia, o tamanho médio da rede social real das pessoas encolheu
paradoxalmente; as pessoas confiam menos umas nas outras do que
antes, e cada vez menos Americanos conhecem os seus vizinhos. Os

sociólogos também estão a concluir que o parceiro que escolhemos para a
vida é, frequentemente, a nossa única fonte fiável de apoio e conforto.
Precisamos destes relacionamentos mais do que nunca — e de facto, as
provas sugerem que está perfeitamente ao nosso alcance melhorar os
6
nossos laços românticos.
Para termos um bom casamento, é importante termos uma comunicação excelente no nosso
relacionamento. Claro que, muitas vezes isto escapa-nos devido a hábitos que desenvolvemos nas
nossas famílias de origem.
A boa comunicação não é uma capacidade que levemos frequentemente para o casamento.
Muitos de nós vieram de famílias em que as vozes se exaltavam— por vezes, mais do que um
bocadinho— quando havia divergências entre as pessoas. Este infeliz legado deve ser descartado
para sobrevivermos aos rigores do casamento na vida real. 7
Construir na rocha significa construir o nosso relacionamento matrimonial sobre os sólidos
ensinamentos de Jesus Cristo, em vez das areias das nossas próprias opiniões, ou aquelas que nos são
oferecidas pelos meios de comunicação seculares. Construir na rocha significa ficar perto de Jesus e ser
sustentado pelo Seu Espírito, buscá-Lo diariamente através da oração e do estudo da Bíblia, sermos
capazes de viver as nossas vidas em obediência à Sua vontade.
Este tipo de vida só é possível quando temos em mente mensagens como as seguintes encontradas em
Efésios 6:10, 11: “De resto, sejam fortes no Senhor e confiantes no seu imenso poder. Revistam-se da
armadura de Deus. Só assim poderão resistir aos enganos do Diabo.” E em Salmos 29:11: “O
SENHOR dá força ao seu povo; o SENHOR abençoa o seu povo com a paz.” E também
em Filipenses 4:13: “Posso enfrentar todas as dificuldades naquele que me fortalece.”

Conclusão
Ao considerarmos as implicações desta mensagem, ultimamente temo-nos sentido intrigados e
desafiados pela mensagem de Efésios 5:25: “Os maridos devem amar as suas mulheres como também
Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela.” Embora estejamos conscientes do contexto desta
passagem, que inclui o vs. 21: “Sejam submissos uns para com os outros, pelo respeito que
têm por Cristo.” Assim como o tão citado vs. 22: “As mulheres obedeçam aos seus maridos
como ao Senhor.” Foi o vs. 25 que nos prendeu, com base na mensagem do vs. 23: “Pois assim

como Cristo é cabeça para a igreja, também o marido o é para a mulher. Cristo é o
salvador do corpo, que é a igreja.”
Se o marido é a cabeça da esposa, como apresentado nas Escrituras, e os maridos deveriam amar as
suas esposas como Cristo amou a igreja e Se deu por ela; então os maridos têm a bela da
responsabilidade de serem no seu casamento o que Cristo é para a igreja.
Quando examinamos cuidadosamente a forma como Cristo ama a igreja, temos de ter em
consideração a história Bíblica desde Génesis até ao Apocalipse, oferecendo prova atrás de prova do
incrível amor de Cristo pela igreja até à Sua morte em seu favor. Para vos dar um vislumbre das nossas
intenções começamos no livro de Génesis com Adão e Eva — a igreja — que quando chegamos ao
capítulo 3:6 pecaram; e quando chegamos ao vs. 15 do mesmo capítulo, Cristo já se ofereceu — deu-se
por ela— para resgatar a igreja da morte. “Farei com que tu e a mulher sejam inimigas, bem como a tua
descendência e a descendência dela. A descendência da mulher há-de esmagar-te a cabeça e tu
procurarás esmagar-lhe o calcanhar.».”
Ao longo do Velho e do Novo Testamento, apesar da desobediência recorrente do Seu povo — a
igreja — Cristo continua a interceder em seu favor até à Sua morte literal na cruz, conforme
dramatizado nos Evangelhos, por ela — a igreja. Por isso, “maridos devem amar as suas mulheres como

também Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela.” Que responsabilidade incrível para os maridos
enquanto cabeça — líder — serem nos seus respetivos casamentos.
Embora acreditemos na mutualidade no casamento — encontrada neste contexto— encontramos
uma maior responsabilidade para o marido, que é um tipo de Cristo para a sua esposa; e o nível de amor
que se espera que ele dê — como Cristo amou a igreja. Isto pede verdadeiros construtores na rocha, no
contexto do Sermão da Montanha. “Todo aquele que ouve as minhas palavras e as põe em

prática pode comparar-se ao homem sensato que construiu a sua casa sobre a rocha.”
(Mateus 7:24)
Que Deus nos ajude a construir na rocha hoje e para o resto das nossas vidas.
Willie Oliver, PhD, CFLE and Elaine Oliver, MA, CFLE são diretores dos Ministérios da Família na sede mundial da Conferência
Geral dos Adventistas do Sétimo Dia em Silver Spring, Maryland, EUA.
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PAIS QUE FAZEM DISCÍPULOS
CLAUDIO E PAMELA CONSUEGRA

O Texto
“Deve ser um bom chefe da sua própria família e saber educar os filhos no
respeito, com toda a dignidade. Pois se alguém não é capaz de ser um
bom chefe da sua própria família como pode assumir responsabilidades na
igreja de Deus?” 1 Timóteo 3:4-5

Introdução
Ao dirigir-se aos Seus discípulos, Jesus deu-lhes a Sua ordem de comando:
“Portanto, vão e façam com que todos os povos se tornem meus discípulos. Batizem-nos em nome
do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto eu tenho mandado. E
saibam que estarei sempre convosco até ao fim dos tempos.” Mateus. 28:19-20.

Essas ordens de comando não foram só para os discípulos de Jesus naquela altura; são as nossas
ordens de comando hoje.
Muitos de nós levaram a peito a Comissão Evangelística de Jesus e temos feito tudo o que
podemos para levar a mensagem de salvação de Deus às pessoas, trazendo-as aos pés da cruz.
Ao mesmo tempo, por vezes estamos tão envolvidos no trabalho em prol da salvação de outros
que tendemos a esquecer-nos e a negligenciar a salvação dos que nos estão próximos – os nossos
filhos.
De uma forma muito resumida, Ellen G. White escreve que, “Como obreiros de Deus, nossa obra deve
começar com os que estão mais perto. Deve começar em nossa própria casa.” E depois afirma de forma
muito empática, “Não há campo missionário mais importante que este.” (White, O Lar Adventista, p.53).

O trabalho dos pastores, professores, evangelistas, ou missionários é extremamente importante e
tem produzido resultados maravilhosos, mas o trabalho que cada um de nós tem a oportunidade
de realizar nos seus lares é crucial para a salvação dos nossos filhos.
Fomos todos enviados ao mundo para fazer discípulos para Jesus. O que por vezes esquecemos é
que os nossos filhos também precisam de ser discípulos de Jesus. E nós, os seus pais, somos os que
fazem deles discípulos de Jesus.
“Já no tempo de Moisés Deus ensinou os Israelitas acerca do papel crucial
de fazedores de discípulos que os pais desempenhavam na vida dos seus
filhos. Através de Moisés, Deus instruiu os Hebreus a caminho da Terra
Prometida: Que os mandamentos que hoje te dou estejam sempre na tua
memória. Ensina-os continuamente aos teus filhos e repete-os, tanto ao
deitar como ao levantar, quer estejas em casa, quer vás de viagem. Deves
trazê-los no teu braço como um distintivo, na tua testa como
emblema. 9Escreve-os nas ombreiras das portas da tua casa e em todos os
teus portões.” Deuteronómio 6:6 – 9.

No Novo Testamento, o Apóstolo Paulo escreveu ao jovem pastor Timóteo acerca do papel de
educador entre os que estão em posições de liderança como “se alguém não é capaz de ser um
bom chefe da sua própria família como pode assumir responsabilidades na igreja de Deus?” (1
Timóteo 3:4 – 5).
No Velho Testamento lemos sobre Eli o Sacerdote que foi desqualificado da liderança porque ele
não refreou os seus filhos nos seus maus atos (1 Samuel 3: 12-13).
Por isso temos de nos perguntar, que tipo de pais somos nós? Permissivos? Que permitem que
os filhos façam tudo, digam qualquer coisa, vão a todos os lados, sem limitações nem orientação?
Ou somos o tipo de pais que, com Deus e a ajuda da Sua sabedoria, guiamos e lideramos os
nossos filhos para serem seguidores de Jesus?
Somos pais fazedores de discípulos?
Alguns pais são…

1. Pais salva-vidas – o tipo que frequentemente resgata os filhos das consequências
dos seus atos
Nenhum de nós gosta de ver os seus filhos sofrerem, mesmo que seja resultado das suas
próprias escolhas, das suas próprias decisões, dos seus atos.
Ainda assim, deixar que experimentem o fracasso, deixar que vivam as consequências das suas
próprias decisões pode ser das melhores lições para o resto da vida. Uma das coisas que
precisamos de ensinar e relembrar aos nossos filhos regularmente é o que Paulo disse,
Não se enganem: com Deus não se brinca. Cada um há-de colher aquilo que semeou.
Gálatas 6:7

Outros pais são…

2. Pais Ondas do Mar – vão e vêm, inconsistentes
As crianças precisam da consistência e da segurança de um lar saudável. Se lhes dizem que não
podem fazer uma coisa num dia e no outro já permitem, não saberão o que esperar de dia para dia.
Dois versos de Provérbios lembram-nos da importância da orientação justa e da correção que as
crianças anseiam ter por parte dos pais:
Castigos e reprimendas dão sabedoria, mas um rapaz entregue a si
mesmo envergonha a sua mãe.
Corrige o teu filho e assim viverás tranquilo, pois ele te encherá de
satisfação. Provérbios 29:15, 17

Os filhos precisam da correção, disciplina, e orientação dos seus pais para virem a ser discípulos de
Jesus.
A propósito, a correção e a disciplina nunca devem tornar-se um castigo e abuso.
Na verdade, a palavra disciplina tem a mesma raiz que discípulo. O objetivo da disciplina não é
quebrar a vontade da criança e força-la a submeter-se. Ao invés, o objetivo da disciplina é guiá-los

para serem discípulos. Jesus direcionou os seus discípulos gentil, sábia e pacientemente; não com
raiva, impaciência ou abusos.
Tenham em mente que a disciplina não é algo que vocês fazem ao vosso filho, mas algo que
fazem pelo vosso filho. O autor de Provérbios escreve,
Corrige o teu filho porque isso traz esperança, mas não te irrites a ponto de lhe causar a morte.
Provérbios 19:18, ESV

Disciplina, disciplina de amor, é uma das melhores coisas que um pai pode fazer pelos seus
filhos. Ou, como disse Zig Ziglar, um orador motivacional,
“A criança que não foi disciplinada com amor pelo seu pequeno mundo será disciplinada, geralmente
1
sem amor, pelo mundo maior.”

Outros pais são…

3. Pais caminhos-de-ferro
Embora estes pais possam ter os mesmos objetivos e desejos em mente, trabalham em
separado, sem se consultarem um ao outro quanto à melhor forma de conduzir, guiar, ensinar ou
disciplinar os seus filhos.
Assim como os trilhos de caminho-de-ferro, vivem vidas paralelas, seguindo na mesma direção,
mas sem trabalhar em unidade ao tentarem disciplinar os seus filhos. A este tipo de pais o profeta
Amós faz a seguinte pergunta, “Porventura dois homens caminham juntos sem primeiro chegarem a
acordo?” (Amós 3:3).

Fazer Discípulos
O melhor exemplo de fazer discípulos, encontrado no Novo Testamento, é o definido pelo
próprio Jesus.
Ao Jesus iniciar o seu ministério messiânico, Ele fez-se rodear de um grupo de homens que Ele
iria formar para serem Seus discípulos.
Ao Jesus pregar a Sua primeira mensagem em público, o primeiro sermão feito para uma
multidão reunida na encosta de uma montanha com vista para o Mar da Galileia, Jesus começou a
estabelecer o palco para as Suas instruções àqueles que desejavam segui-Lo.
Na maior parte das culturas hoje em dia, quando um professor dá as instruções aos estudantes
fazem-no de pé, mas no tempo de Jesus o professor Judeu sentava-se para expor as Escrituras,
frequentemente com os discípulos aos seus pés.
Para muitos, o Sermão da Montanha foi o manual para principiantes ou discípulos “rookies” de
Jesus.
Ao descrever a cena, Ellen White escreve que:
“Chegara o tempo em que os discípulos que mais de perto se haviam
ligado a Cristo, se Lhe uniram mais diretamente à obra, a fim de que essas
vastas multidões não fossem deixadas sem cuidado, como ovelhas que
não tinham pastor.… Grande era a obra ainda a fazer por esses discípulos
antes de se acharem preparados para a sagrada missão que lhes seria
confiada quando Jesus houvesse de ascender ao Céu. Todavia eles

correspondiam ao amor de Cristo e, conquanto tardios de coração para
crer, Jesus via neles aqueles a quem podia educar e disciplinar para Sua
2
grande obra.”

Dar uma espreitadela aos métodos que Jesus usou revela diversos aspetos importantes:
1. Antes de mais, Jesus reuniu os discípulos ao Seu redor. Jesus usou um grupo pequeno, íntimo.
Embora leiamos sobre várias reuniões para grandes grupos, alguns com cinco mil pessoas, o Se
trabalho de fazer discípulos era feito com um grupo pequeno de doze e mais tarde setenta (Mateus
10:1 ff, Lucas 10:1ff).
É por isso que em nossa casa, com a nossa família, rodeados dos nossos filhos, o nosso trabalho
enquanto fazedores de discípulos é mais eficaz.
2. Jesus passou tempo com eles. Durante três anos e meio Jesus e os Seus discípulos viajaram,
comeram, dormiram, trabalharam e descansaram juntos.
Exceção feita aos momentos em que eram enviados em viagens missão (Mateus 10:5), ou outras
tarefas (Mateus 21:2), os discípulos estavam com jesus constantemente. Ellen White realça que
este tempo juntos não era coincidência mas sim parte da formação de Jesus para os Seus
discípulos.3
Pais fazedores de discípulos passam tempo de qualidade e em quantidade com os seus filhos. A
pessoa não pode ser um bom fazedor de discípulos a menos que invista tempo na vida dos seus
discípulos.
3. Para além disso, Jesus ensinou-os e formou-os. Estes ensinos e formação foram dados por
vezes em privado, como na altura em que os discípulos foram à casa onde Jesus estava alojado e
Lhe pediram para explicar a parábola do semeador (Mateus 13), ou quando não conseguiram
expulsar um demónio de uma criança que sofria de ataques epiléticos (Mateus 17:14-21).
Noutras alturas, os ensinamentos e formação dos discípulos foram feitos enquanto ele se dirigia
a um grupo maior (Mateus 5, 13, 15).
Houve momentos em que Jesus até teve de os ensinar solucionando algumas disputas e
questões que havia entre os discípulos (Mateus 18; Lucas 9:46, 22:24).
Os pais fazedores de discípulos devem ter em mente que estamos constantemente a ensinar os
nossos filhos. As interações diárias com outros, a forma como passamos o nosso tempo, o que
fazemos e dizemos, tudo são ensinamentos que lhes passamos. Os nossos filhos observam-nos,
ouvem-nos, aprendem connosco.
4. Jesus agrupou-os com um mentor. Quando Jesus enviou setenta outros discípulos na sua
primeira viagem missionária (Lucas 10:1ff), estes não foram escolhidos fortuitamente, mas
cuidadosamente selecionados para benefício dos mais jovens e imaturos.
Ellen G. White escreve que normalmente um homem mais velho, mais experiente fazia par com
um homem mais jovem, e embora não vivessem juntos, como um Rabi e os seus discípulos talvez
fizessem, encontravam-se frequentemente para orar e aconselhar-se.
Como resultado ambos eram fortalecidos na fé.4
No seu livro Evangelismo, Ellen G. White mostra como Jesus era mentor dos discípulos
emparelhando Pedro, cujo temperamento era impulsivo e zeloso, com João, o discípulo amado,
que possuía um caráter mais brando (Lucas 22:8; John 20:1- 6; Atos 3:1, 4:13, 8:14). O resultado era
que as falhas de um eram parcialmente compensadas pelos pontos fortes e virtudes do outro.5

Enquanto pais que formam discípulos, também podemos emparelhar os nossos filhos de diferentes
temperamentos para benefício de ambos.
5. Ele enviou-os para trabalharem em prol de outros. Para Jesus, os discípulos eram co obreiros
com Ele, por isso embora os outros aspetos do discipulado sejam importantes, a Sua comissão aos
discípulos é de “irem e fazerem (outros ou mais) discípulos” (Mateus 28:18-20).
Ellen G. White explica que Jesus, quando enviou os doze e mais tarde os setenta, estava a treiná-los
para o trabalho individual que se multiplicaria em número e alcançaria os confins da terra.
Era crucial que eles aprendessem que lhes “fora confiado o precioso encargo de levar ao mundo as
alegres novas da salvação".6
Os pais que formam discípulos estão a preparar os seus filhos para o ministério futuro,
independentemente da carreira que escolherem abraçar.
6. Um dos passos finais da formação de Jesus’ para os Seus discípulos foi deixar-lhes a certeza
bendita de que quando Ele fosse embora, Ele deixaria o Espírito Santo (Lucas 12:12; João 14:26;
Atos 1:8) para estar com eles e assim continuariam a crescer, quer espiritualmente quer em
número.
Mais uma vez, Ellen G. White fala desta transição de Jesus para o Espírito Santo quando ela escreve
que Jesus preparou os Seus discípulos para o recebimento do Espírito Santo levando-os a sentir a
necessidade Dele, e foi sob os ensinos do Espírito que receberam a qualificação final para o seu
ministério e trabalho de vida.7
Pais fazedores de discípulos preparam os seus filhos para quando estiverem por conta própria, e
para quando os pais já tiverem descansado. Os pais fazedores de discípulos asseguram os seus
filhos de que nunca estarão sós mas que o Espírito Santo será a sua companhia constante.
O resultado da formação de jesus aos Seus discípulos foi vermos que eles deixaram de ser os
mesmos homens de antes, incultos, sem cultura, que Ele chamou no princípio, mas foram
transformados para refletir Jesus na mente e no caráter, e o resultado foi que as pessoas
repararam nesta mudança drástica.8 (Atos 4:13).
Este é objetivo final do discipulado; que os Seus discípulos sejam como Ele.
O papel dos pais fazedores de discípulos é nutrir os filhos amando-os e relacionando-se com eles
de forma próxima, ajudando-os a amar outros (cf. João 13:35) para crescerem discípulos maduros e
saudáveis. Educar crianças pequenas não é só ensinar regras e regulamentos.
Paulo refere-se ao papel dos pais no crescimento espiritual da criança lançando um desafio
“(…)eduquem-nos com disciplina e equilíbrio, em nome do Senhor. ” (Efésios 6:4).
A palavra Grega para educar neste texto é paideia e significa “formar, aprender, instruir.”
Esta palavra é utilizada em Hebreus 12:5, 7B8, 11 num sentido espiritual em que é traduzida
como “disciplina” ou “punição”.”9
Portanto, o autor de Hebreus exorta os pais a nutrir ou disciplinar os seus filhos usando a
Palavra de Deus, a Bíblia, com origem no amor que os pais têm a Deus como descrito em
Deuteronómio 6:5: “Ama o SENHOR, teu Deus, com todo o coração, com toda a tua alma e com
todas as tuas forças.”
E já agora, o vosso casamento também oferece uma oportunidade para o discipulado, mesmo
quando são casados com um descrente.

Paulo aconselha os membros de igreja cujos cônjuges não são crentes a permanecerem casados,
se assim eles o consentirem, porque oferece ao membro de igreja a oportunidade de testemunhar
ao seu cônjuge e esperar ser uma ajuda na sua santificação (1 Coríntios 7:12-14, 16).

A Poeira do Discipulado
Gosto muito da frase “na poeira do Rabi.”
É tão estranho para os nossos ouvidos de século 21, mas tão importante que compreendamos isto
hoje. As implicações para os pais fazedores de discípulos são poderosas.
Na poeira do Rabi. É onde quer estar.
É onde quer que os seus filhos estejam.
E quando perceber onde isso fica, se ainda não está lá, vai querer lá chegar o mais depressa
possível.
E vai querer que os seus filhos lá cheguem o mais depressa possível.
Vai querer viver lá.
E vai querer que os seus filhos vivam lá também.
Então, o que quer dizer estar “na poeira do Rabi”?
Para nos ajudar a compreender esta frase, vamos voltar ao Israel do primeiro século.
Jesus, o Filho de Deus, veio fazer algo muito especial no grande plano de Deus.
Veio salvar o Seu povo do pecado.
Enquanto esteves aqui na terra ele empreendeu um ministério público, ensinando, pregando e
curando para lhes mostrar como viver uma vida reta e reverente numa relação real com Deus.
Foi a Sua vida, mensagem e ministério que conduziram ao ponto em que realizou o seu ato salvífico
– a sua morte.
Jesus tinha muitas coisas importantes para dizer, fazer e ensinar.
Tão importantes que, na verdade, chamou os Seus discípulos a irem após Ele não só para poderem
testemunhar tudo, mas para que Ele pudesse comunicar-lhes o Seu modo de viver a fé.
E encarregou alguns especificamente da liderança, de levar a Sua mensagem a todo o mundo
(Mateus 28:18-20). Ele chamou os discípulos a irem após Ele tal como os Rabis e sábios religiosos
do Seu tempo.
Um Rabi ou sábio nos tempos de Jesus escolhiam discípulos cujo trabalho principal era seguir o
seu rabi para onde quer que ele fosse.
Mas não era simplesmente segui-lo; era estar com ele. Era aprender tudo o que ele tinha para
ensinar.
Era observar e aprender o seu estilo de vida, a forma como ele punha em prática a sua religião.
Era fazer-lhe perguntas.

Era obter respostas.
Era uma aprendizagem e formação em primeira mão, in loco.
Os discípulos dos Rabis memorizavam as palavras do seu Rabi.
Eles queriam tornar-se literalmente o mais idênticos possível ao seu Rabi, adquirindo todo seu
conhecimento e sabedoria, adotando para eles mesmos a forma como ele praticava a sua religião.
Queriam comer como ele.
Recitar as Escrituras como ele.
Orar como ele.
Ensinar como ele, servir os outros como ele, ajudar como ele e por aí adiante.
E deixavam tudo e davam as suas vidas para serem seus discípulos, por toda a vida. Era a tempo
inteiro, 24-7-365.
Sem férias, sem folgas, sem pausas.
Era por isso que um potencial discípulo teria de contabilizar o custo do discipulado antes de
embarcarem nele (é isto que acontece em Lucas 9:57-62).
Não era uma mania, um interesse passageiro, ou uma simples curiosidade. Seguir um professor
errante não seria sempre fácil, e muitas vezes a preparação de um sítio para passar a noite era algo
incerto.
A refeição seguinte também podia ser incerta.
Se eram casados, um potencial discípulo tinha de ter a permissão da esposa para a deixar durante
um determinado tempo enquanto ele estava for a a seguir o Rabi.
Outros precisariam de vender algumas, ou todas as suas posses de forma a desligarem-se delas
para poderem seguir o Rabi.
Era um compromisso de vida a 100% por um período de tempo.
Era algo muito sério.
Uma grande honra.
Então, a frase “na poeira do Rabi” refere-se ao discípulo que segue logo atrás do seu Rabi, tanto
que andaria literalmente sobre a poeira gerada pelos pés do Rabi.
Simboliza o relacionamento professor-discípulo que frequentemente se tornaria mais próxima do
que a relação do discípulo com o seu próprio pai.
Simboliza a aderência do discípulo ao professor.
Simboliza o profundo anseio, desejo, a paixão e a vontade do discípulo, para aprender tudo o que
Rabi tem para ensinar.
Simboliza o ponto onde Deus quer que estejamos hoje, e onde Ele quer que os nossos filhos
estejam.
Jesus ainda nos chama a segui-Lo e aos Seus ensinamentos.

Ainda nos chama a deixarmos para trás tudo o que interfere com a nossa caminhada de discipulado
com Ele.
Ainda nos chama a contabilizar o preço do discipulado antes de embarcarmos nele. Ainda nos
chama a observar a Sua vida e a aprender com Ele tudo o que Ele tem para nos ensinar; é aqui que
entram as Escrituras.
Ainda nos chama para estarmos com Ele, para aprendermos como é que Ele praticava a Sua
religião, a memorizar as Suas palavras, a tornarmo-nos como Ele, tanto quanto é possível,
humanamente falando, para adquirir todo o conhecimento e adotar as Suas práticas religiosas, a
recitar as Escrituras como Ele, a orar como Ele, a ensinar como Ele, a servir os outros como Ele, a
ajudar como Ele, a coloca-Lo antes de qualquer outra coisa ou de outro relacionamento que
tenhamos, a construir e manter um compromisso de discipulado total com Ele para o resto das
nossas vidas.
Jesus ainda espera que nos tornemos e vivamos como discípulos Seus.
Ainda podemos andar na poeira do nosso Rabi; de facto, é exatamente aí que Ele nos quer.
E quando estiverem aí, a poeira que vos cobre será o relacionamento com Ele, que é mais
próximo do que com um pai.
O compromisso total do discípulo para com o seu professor.
O profundo anseio, desejo, paixão e vontade de aprender tudo o que Ele tem para ensinar e
florescer ao pô-lo em prática.
A única coisa que nos resta fazer é apertar as sandálias e seguir na poeira do Rabi. 10
Quando seguimos Jesus como seus discípulos, “na poeira do nosso Rabi,” algo de milagroso
acontece …os nossos filhos andam “na nossa poeira” que não é nada mais que uma extensão da
poeira do nosso Rabi. Quando andamos na poeira de Jesus, os nossos filhos também vão andar na
poeira do seu Rabi, Jesus.
É assim que, nós pais, somos fazedores de discípulos.
Não simplesmente para que os nossos filhos sejam nossos discípulos mas, mais importante que
isso, para os tornar discípulos de Jesus.
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TRATAI O JOVEM COM BRANDURA
GILBERT CANGY

SINOPSE
ESTA MENSAGEM É INSPIRADA NA HISTÓRIA DE DAVID E ABSALÃO E ABORDA UM
DOS DESAFIOS DOS PAIS DOS TEMPOS MODERNOS; NOMEADAMENTE SUCESSO NA
CARREIRA VS RESPONSABILIDADE FAMILIAR.
Introdução
Há alguns anos, pediram-me para apresentar a mensagem de sábado do Dia do Pai na nossa
igreja local. Tinha perfeita consciência que os meus filhos iam estar na congregação e isso deixoume nervosa enquanto me preparava. Na noite de sexta-feira anterior a esse sábado, perguntavame sobre o que pensavam eles realmente do seu pai. Decidi investigar e comecei pela Emilie, a
mais nova, que tinha oito anos na altura. Ao aconchegá-la para se deitar, à noite, perguntei-lhe:
“Emilie, de 1 a 10, quanto davas ao pai, quanto ao ser um bom pai?” Ela pensou por um bocado
e deu-me a pontuação:
“9.5, papá”, respondeu ela.
Era uma pontuação bastante boa e eu realmente devia ter ficado por ali. Contudo, o perfecionista
em mim fez-se sentir e eu queria saber porque não tinha a pontuação máxima. Por isso perguntei,
“O que seria preciso o pai fazer para ter um 10?” Sem hesitar, ela respondeu,
“Três coisas, papá; 1. Cozinhar algo diferente; 2. Ajudar a mãe cá em casa; 3. Seres mais simpático
com o meu irmão”.
Desejei não ter feito a pergunta ao ser relembrado, uma vez mais, quão observadoras, percetivas e
verdadeiras são as nossas crianças no que toca a avaliar-nos a nós, pais.
Tempos houve em que ser um bom pai se definia em ganhar um bom salário, cortar a relva aos
fins-de-semana enquanto ser boa mãe significava ficar em casa, cuidar dos filhos, limpar e cozinhar.
Hoje em dia tanto mães como pais trabalham fora de casa, partilhando a tarefa de tratar da roupa,
limpar a casa, as tarefas domésticas, fazer as refeições, conduzir, orientar, contar histórias antes de
dormir, mudar fraldas e tudo o mais.
Frequentemente, nisto de gerir a nossa casa, o que tendemos a sacrificar mais é o tempo para
conhecermos e compreendermos os nossos filhos. Vivem num mundo que está constantemente a
mudar e nós mal conseguimos acompanhar. As palavras da velha canção, "The Living Years", nunca
foi tão verdade como hoje. É uma canção escrita a partir da perspetiva de um filho ao refletir na
sua jornada com o seu falecido pai:
Cada geração culpa a anterior.
E todas as suas frustrações vêm bater-nos à porta; sei que sou um prisioneiro de tudo o que era
querido para o meu pai
Sei que sou refém, de todas as suas esperanças e medos;
Só desejava ter-lhe dito isso nos anos que teve de vida.

Pedaços de papel amachucado, cheios de pensamentos imperfeitos;
Conversas artificiais, receio ser tudo o que temos.
Tu dizes que não estás a ver, ele diz que faz todo o sentido;
Simplesmente não conseguem chegar a acordo, no presente;
Todos falamos uma linguagem diferente, falando à defesa
Por isso iniciamos uma briga, entre o presente e o passado.
Só sacrificamos o futuro; É a amargura que perdura.
Não estive lá naquela manhã em que o meu morreu.
Não pude dizer-lhe, tudo o que tinha para dizer.
Acho que apanhei o seu espírito, mais tarde nesse ano
Tenho a certeza que ouvi o seu eco, nas lágrimas do meu filho recém-nascido;
Só desejava ter-lhe dito isso nos anos que teve de vida.
Di-lo em voz alta, di-lo claramente; Podes escutar tanto quanto podes ouvir
É demasiado tarde quando morres, admitir que divergimos.
Tenho a certeza que muitos filhos e filhas poderiam fazer eco dos sentimentos desta canção ao
refletirem no relacionamento que têm com os seus pais.
Para a nossa mensagem de hoje, gostaria de refletir numa história bíblica escrita a partir da
perspetiva de um pai. Da perspetiva de um pai que falhou em admitir algumas coisas ao seu filho
nos anos que teve de vida. A história vem até nós nas Escrituras, no livro de Samuel. O nosso tema
é ‘Tratai o Jovem com brandura’. Oremos.
Ler 2 Samuel 18: 1-5
“Tratai com brandura o jovem Absalão, por amor de mim!”.

Desde o dia em que o jovem pastor David derrotou sozinho o gigante Golias, uma estrela nasceu na
nação. Da noite para o dia, ele foi retirado da vida de pastor para o centro do palco da vida pública.
Ele recebeu uma posição de destaque no exército. Rapidamente subiu a escada corporativa e
pouco depois tornou-se aquele que liderou a nação de Israel em todas as suas campanhas
militares. Aquando da morte do rei, era evidente que David seria o sucessor do trono.
Tinha-se tornado num líder notável. Era brilhante na área das relações internacionais. Oferecia uma
liderança económica sã e demonstrava uma liderança criativa na arquitetura, nas artes e na
educação assim como uma liderança espiritual extraordinariamente forte para todo o país.
Mas o Rei David era provavelmente melhor conhecido como um homem de Guerra que conduziu
Israel em todas as suas conquistas. Nesta ocasião em particular que acabámos de ler, ele tinha
reunido todo o seu exército para mais uma expedição militar, mas desta vez era diferente.
Era diferente porque o rei tinha sido aconselhado a não marchar com o seu exército.
Era diferente porque ele não estava a enviar o seu exército contra uma nação inimiga, mas para
lidar com uma rebelião interna. Uma rebelião liderada por Absalão, o seu próprio filho.

Ao despedir os seus soldados a partir das muralhas da cidade, ele respire fundo, e grita uma ordem
que deve ter lançado o exército numa absoluta confusão. Todos o ouviram proferir bruscamente
uma ordem sem sentido:
“Tratai com brandura o jovem Absalão, por amor de mim”.
Os soldados de David eram os melhores daquele tempo; eram conhecidos por serem tão
destemidos como ursos selvagens quando lhes roubam as crias. Nesta ocasião David suplica a estes
ursos selvagens destemidos, que ele próprio treinou, para serem brandos no campo de batalha.
Brandos para com o líder da rebelião, pois ele sabia qual seria o desfecho se o seu filho estivesse na
linha de fogo dos disparos dos seus soldados.
O grande Rei David estava dividido entre o seu dever de líder da nação e o seu amor de pai para
com o seu filho.
A pergunta que pede para ser respondida é esta: como chegou Absalão ao ponto em que se
virou contra o seu próprio pai? Não estou a sugerir que podemos encontrar sempre uma resposta
clara ao porquê dos filhos se rebelarem e rejeitarem os valores parentais. Contudo, no caso de
David e Absalão, a história é intencionalmente escrita de forma a expor alguns erros parentais
trágicos aos quais fazíamos bem em prestar atenção.
O nome de David é tido como um dos grandes líderes da história. Na verdade, ele conduziu a
pequena de Israel até se tornar uma potência mundial naquela era. Contudo, a liderança
experiente que ele exibiu for a de sua casa esteve longe da eficácia da liderança no seu lar.
Isto é muito comum nos nossos dias. Há algum tempo, a Revista Fortune teve um artigo de capa
intitulado “Porque é que os Executivos de Nota ‘10’ recebem um ‘2’ enquanto pais”. 1
O artigo refere-se a algumas estatísticas realistas: 36% das crianças criadas por líderes em níveis
executivos no local de trabalho requerem tratamentos periódicos para abuso de drogas ou
distúrbios psiquiátricos quando comparadas com apenas 15% na população em geral. Como podem
os pais que exercem tão forte liderança e a tão alto nível no mundo corporativo não serem pais
exemplares em casa?
Na história bíblica, David desapontou o seu filho até ao ponto em que Absalão ficou
profundamente magoado. O Absalão levou a questão tão a peito que passou grande parte da sua
vida à procura de formas de se vingar do pai que o tinha magoado tanto. Ao longo da sua vida,
Absalão esteve inundado de raiva e ressentimento contra o seu pai. Como resultado, ele estava
sempre a arranjar esquemas de se vingar do homem que lhe tinha causado tantos danos. E,
quando o Rei David grita a sua estranha ordem a partir do muro da cidade, não era o grito de um
rei zangado, mas o grito de coração partido que tinha lidado com as coisas que ele tinha feito ou
não pelo seu filho. Porque ele sabia que lá no fundo o fim tinha chegado para o seu filho Absalão.
E nós perguntamo-nos, como pôde um homem tão espiritualmente vivo como David, com
capacidades incríveis de liderança ter falhado em refletir o caráter de Deus no relacionamento com
o seu filho? Como é que um homem destes acabou por ser um falhanço tão grande com o seu filho
dentro da sua própria casa?
David cometeu apenas alguns erros parentais, mas os poucos erros que ele cometeu eram do tipo
que vêm com elevado custo, o tipo de erros que trazem enormes consequências. Enquanto pais
nesta congregação, vamos olhar de perto os erros que ele fez, e talvez possamos evitar repeti-los.

1. Assobiar para o lado
Por outras palavras, a incapacidade de disciplinar e ter a coragem de fazer o que está correto.

Há uma história muito triste logo no início da vida de Absalão, quando a sua irmã de sangue foi
violada pelo meio irmão Amnon, que era o primogénito de David.
Ler 2 Samuel 13:1-4
Tamar era uma rapariga linda e inocente. Amnon, o seu meio-irmão estava apaixonado pela sua
beleza. Ele obteve conselho do seu “suposto” bom amigo Jonadabe que lhe disse o seguinte:
Então Jonadabe aconselhou-o: «Deita-te na cama e finge-te doente. Quando teu pai te vier ver,
diz-lhe: “Por favor, manda a minha irmã Tamar vir ter comigo, para me dar de comer e preparar a
comida diante de mim. Se eu comer das mãos dela, já ganho apetite.”».
2 Samuel 13:5

Então o rei concordou com o pedido e Amnon pediu a todos os criados que saíssem e fechassem
as portas e quando Tamar começou a alimentá-lo, Amnon aproveitou-se dela; vemos a história no
verso 12:
Ler 2 Samuel 13: 11-20
E este acontecimento horrível ocorreu no palácio de David debaixo do seu nariz.
Claro que Absalão esperava inteiramente que quando David soubesse deste crime odioso
trouxesse o perpetrador à justiça. Ele faria tudo ao seu alcance para apoiar e reconstruir a vida
destruída da sua irmã.
Mas quando David soube sobre o crime, ficou indignado e furioso. Ele expressou o seu
descontentamento em relação a este crime odioso. Mas não existe qualquer registo sobre sequer
um dedo levantado por parte de David para retificar o mal cometido. A partir da perspetiva do
registo bíblico, ele varreu o assunto para debaixo do tapete e assobiou para o lado. Absalão estava
devastado com a fraca reação do seu pai.
David, capaz de matar gigantes, o grande Guerreiro no campo de batalha, o comandante-chefe
de todo o exército, exibe toda a sua coragem ao mundo. Mas em sua casa, ele não é capaz de
defender o que está certo; torna-se passivo. Não tem a coragem de enfrentar o confronto quando
as coisas se descontrolam.
A raiva de Absalão cresceu dia após dia até que finalmente defendeu a honra da sua irmã
matando Amnon. Absalão disse a si próprio, “Se o meu pai David não tem a coragem, trato eu do
assunto”.
Aquele foi um ponto de rutura no relacionamento entre pai e filho. A indisponibilidade de David
para enfrentar e fazer o que era o correto despoletou a amargura de Absalão.
Pais, lembremo-nos de algo básico acerca de educação. Temos de amar os nossos filhos. Parte
desse amor envolve delimitar limites, estabelecer fronteiras e responsabilizar os nossos filhos por
comportamentos inaceitáveis.
O sábio escreveu, “Quem se recusa a bater no seu filho não o ama; se o ama, não hesita

em castigá-lo.” Provérbios 13:24. “Ainda que eu atravesse o vale da sombra da morte,
não terei receio de nada, porque tu, SENHOR, estás comigo. O teu bordão e o teu
cajado dão-me segurança.” Salmos 23: 4.
Bem lá no fundo, os nossos indagam se os amamos o suficiente. Lá no fundo os nossos filhos
indagam se os amamos o suficiente para lhes estabelecermos limites. Lá no fundo indagam se
temos coragem de definir esses limites e reforça-los.

Embora os nossos filhos exprimam desagrado, barafustar e bater o pé por causa das regras e
regulamentos. Embora argumentem acerca das lições de caráter que invocamos de tempos a
tempos por baixo de tudo isso, respiram fundo de alívio porque alguém os ama o suficiente e
alguém tem a coragem de lhes impor limites em prol do seu bem-estar.
A minha esposa diz-me muitas vezes que pareço a minha mãe a falar. Ao crescer na minha casa, a
minha mãe era a disciplinadora e eu era muitas vezes o recetor de um verdadeiro açoite. Ela
amava-nos a esse ponto. Na verdade, quando ela morreu, pensei para mim que tinha acabado de
perder a única pessoa no mundo que me amava incondicionalmente. Mas ela tinha regras lá em
casa e nós os sete temíamo-la grandemente.
Quando considero a história de David e Absalão, consigo ver outra fraqueza que empestou o seu
relacionamento pai/filho.

2. O Síndrome de Pai Ausente
Deixem-me clarificar rapidamente que não estou a falar de abandono físico. Não estou a falar de
deixar bebés em vãos de escada e não estou a falar de pais que fogem e nunca mais aparecem.
O abandono pode acontecer mesmo quando há um pai fisicamente presente. É inteiramente
possível um pai ser fisicamente próximo dos seus filhos, embora ao mesmo tempo, seja
emocionalmente distante deles. Alguns apelidaram isto de “Pais fantasmas”!
Quando Absalão matou o seu meio-irmão, ele fugiu para um esconderijo chamado Geshur e passou
ali três anos inteiros.
Devem ter sido três anos difíceis para ele, ter de lidar com o que tinha acontecido à sua família e
a si próprio. Deve ter tido muitas emoções para processar: medo, culpa e raiva. Era um momento
em que ele precisava mesmo do pai. Mas por três anos foi mantido à distância.
O mais estranho é que David desejava ver o seu filho porque se tinha conformado com as
circunstâncias da morte de Amnon. Na verdade ele foi consolado através de tudo aquilo.
Ler 2 Samuel 13:38, 39
David queria ver o filho Absalão mas, surpreendentemente, nunca agiu com base no seu desejo.
Não tinha razões para se conter e alcançar o seu filho, mas escolheu não o fazer. Numa altura em
que o seu filho precisava tanto de si, ele negou os seus próprios sentimentos paternais.
Tal como David, existem pais que tendem a fechar-se quando os seus filhos tomam decisões
erradas ou escolhem caminhos errados na vida. Alguns pais negam os seus próprios desejos de
verem os seus filhos voltar a casa.
Será por orgulho? Reputação familiar? Reputação na igreja? O que pensariam as outras pessoas?
Talvez Absalão lembrasse David dos seus próprios erros passados. Talvez a memória fosse
demasiado dolorosa de enfrentar novamente embora Deus já o tivesse perdoado.
Finalmente, Joab um amigo de confiança e comandante do seu exército decidiu agir.
Era sabido que o rei David lidava com o seu povo de forma justa, equitativa e com grande
compaixão. Na verdade, ele era conhecido como o anjo de Deus. Mas havia algo nele que lhe
permitia ver claramente os problemas nas vidas das outras pessoas e dar-lhes conselhos e
pronunciar-se acerca dos assuntos de forma reta, mas conseguia ser cego em relação à sua
situação.

Então, aqueles que o conheciam melhor tinham encontrado uma forma única de confrontar o
lado mais fraco do seu caráter.
Joab montou um cenário através do qual enviou uma Mulher sábia com uma história que tinham
fabricado juntos. Esta Mulher foi junto do rei aflito e a agonizar, dizendo-lhe que era uma viúva e
tinha dois filhos que se tinham envolvido numa luta. Um tinha matado o outro e agora toda a
família pedia que o irmão morto fosse vingado. Pediam que o filho sobrevivente lhes fosse
entregue para ser morto. Mas o seu dilema era que este curso de ação a deixasse sem
descendentes. Por isso tinha ido ao rei em busca de ajuda.
Em resposta, David, o sábio rei mostrou compaixão e fez-lhe três promessas. Isto foi o que ele
disse:
1. Vou emitir uma ordem ao povo em teu nome.
2. Nunca mais ninguém dirá nada contra ti sem incorrer contra o meu juízo.
3. O teu filho viverá e nem um fio de cabelo da cabeça do teu filho cairá no chão.
E nesta altura, a Mulher disse ao Rei…
Ler 2 Sam 14: 13-14
“ «Por que é que o rei decidiu agir contra o interesse do povo de Deus? Pegando nas palavras que
acabou de pronunciar, o rei faz mal em não deixar regressar o seu filho Absalão, que vive
desterrado. Temos que morrer todos um dia, e seremos então como a água que se espalha por
terra e que não mais se pode recolher. Mas Deus não quer retirar a vida a ninguém. Por isso, a sua
vontade é que Absalão não deve continuar desterrado, longe de nós.”
David compreendeu a lição e chamou Joab.
Ler 2 Sam 14:21, 24
O rei pediu a Joab para trazer Absalão de volta, mas Absalão teve de ficar na sua própria casa sem
ver o seu pai, o rei. Então Absalão não pôde ver o seu pai face a face. Absalão viveu dois anos em
Jerusalém sem ver o seu pai.
Conseguem imaginar como deve ter sido para Absalão receber as notícias de que o seu pai o
queria em Jerusalém. “Finalmente”, disse ele, “o meu pai quer ver-me”. Estava entusiasmado com
a perspetiva de ir para casa e disse: “pelo menos as coisas vão ser diferentes”. Talvez agora o seu
pai demonstre algum interesse nele.
Então Absalão regressa a casa e ao entrar na cidade dizem-lhe que não vai ser recebido no
palácio para ali viver com o seu pai, mas que aposentos privados foram arranjados para ele noutro
lugar. Deveria mudar-se para estes aposentos e esperar pacientemente que David, seu pai, o
contacte.
Absalão fica destroçado, e de espírito quebrantado ele vai para os seus aposentos enquanto
espera. E esperou. E esperou em vão. A sua raiva e ressentimento cresceram a cada dia. Ele
esperou dois anos.
Depois de dois anos, Absalão toma a iniciativa de marcar para si uma reunião com o rei através
de Joab. Neste momento, até Joab lhe recusou esse privilégio. Ele nem consegue marcar uma
reunião com o secretário do seu pai, Joab. Isto redefine o abandono.
Isto realmente coloca Absalão no limite. Ele contrata alguns amigos e encarrega-os de incendiar
os campos do secretário. Eles assim fazem e arruínam toda a sua colheita e o secretário corre até

Absalão e pergunta-lhe o que é que se está a passar. E Absalão diz, “Agora que tenho a tua
atenção, quero que marques um encontro com o meu pai”.
Então Absalão encontra-se com o seu pai pela primeira vez ao fim de cinco anos.
Por essa altura, era demasiado tarde. O dano causado pela sensação de abandono de Absalão
não pode ser reparado facilmente. E estava montado o cenário para uma vida de mágoa entre pai e
filho.
Pais, se trazemos filhos e filhas a este mundo, temos de nos envolver nas suas vidas. Temos de ser
próximos deles fisicamente, e próximos deles emocionalmente. Ao compreendermos as suas
necessidades, seremos capazes de chegar até eles e estar presentes relacionalmente e saber o que
se passa nas suas vidas. Devemos aprender a falar sobre os nossos sentimentos, não apenas
partilhar informação. Especialistas em desenvolvimento infantil dizem-nos que a janela crítica nas
vidas das crianças vai da infância até à idade de 10 anos. Dizem que o que acontece nesse espaço
de 10 anos define cada criança para uma vida de bênçãos ou de mágoa. Que tempo oportuno para
investir nas vidas das nossas crianças! Talvez esta fosse a altura de escolher abrandar o passo na
subida da carreira, ou um momento para ouvir as necessidades dos nossos filhos, quer emocionais
ou outras.2
Voltemos a Absalão.
As Escrituras dizem-nos que naquela altura, ele decidiu engendrar uma insurreição. Ele decidiu ir
atrás do seu pai comprometendo aquilo que mais significava para ele, o seu trono; a base de
liderança na sua carreira. Absalão ganhou o coração do povo; mentiu e minou a influência do seu
pai durante quarto longos anos, dia sim, dia não. Pouco tempo depois, Absalão organizou um
exército e quando o seu pai tomou conhecimento disso, percebeu a seriedade da situação e fugiu
da cidade temporariamente com os que lhe permaneciam leais.
Mas o Rei David, a bem da nação tinha de tomar uma atitude. Então ele reuniu todo o seu exército,
entre aqueles que lhe tinham permanecido leais, e enviou-os para restaurarem a ordem.
O rei esperou nos muros da cidade até que, ao longe, viu um homem a correr de volta na direção
da cidade com notícias do campo de batalha.
A primeira pergunta que o rei fez, foi “O jovem Absalão está bem?”
Ler 2 Samuel 18:32, 33; 19:1-4
É impossível que as expressões públicas de humildade, mágoa, desgosto e dor genuína do grande
Rei David por conta da morte do seu filho não toquem nos corações de todos os pais.
O seu desgosto pela perda do seu filho foi tão grande que a vitória se transformou em luto. A
verdade que o amor, o cuidado e o bem-estar dos nossos filhos é de maior importância que o
sucesso corporativo e os feitos militares finalmente caiu no rei David. Ele reconheceu os seus erros
e até desejou genuinamente ter morrido em vez do seu filho.
Pais que, como David não são perfeitos e também estão a lutar com erros passados não podem
deixar de simpatizar com ele. Os pais não são perfeitos. Nenhum de nós pontua 10/10.
O mais extraordinário é que apesar de todas as suas falhas, David era conhecido por ser um
homem com o coração segundo Deus. Na verdade, foi o próprio Deus que o disse:
Em seguida, tirou Saul do poder e deu o reino a David. Foi a respeito deste que Deus disse:
“Encontrei David, filho de Jessé. Ele é pessoa do meu agrado, que irá fazer sempre a minha
vontade.”.
Atos 13:22

Certamente que não foi o desempenho perfeito de David como pai ou como rei que lhe deram
esse título. Foi a sua honestidade em reconhecer e confessor os seus fracassos no trato com o seu
filho. Foi a admissão dos seus erros e a sua vontade de se humilhar mesmo na presença dos seus
súbditos. Foi o seu intense amor pelo filho que ele amava, de forma estranha talvez, e que se tinha
tornado seu inimigo, e por quem ele teria prontamente morrido.
E vemos o rei David a expressar publicamente a sua mágoa ao fugir da cidade.
Toda a nação chorou em alta voz à medida que as pessoas iam passando. O rei também
atravessou o Vale de Cedron, e todo o povo se moveu em direção ao deserto….Mas David
continuou até ao Monte das Oliveiras, a chorar; com a cabeça coberta e os pés descalços.
2 Samuel 15:23,30
Conhecemos outro alguém que atravessou o mesmo vale, e subiu o mesmo monte no mesmo
tipo de circunstâncias, e por razões semelhantes.
Lemos no evangelho de João 18:1. “Depois desta oração, Jesus saiu com os discípulos.

Atravessou o ribeiro do Cédron e entrou com eles num olival que lá havia.”.
Este era o mesmo Monte das Oliveiras que David subiu.
Marcos 14:33 e 34 diz que Jesus, “Começou a sentir-se angustiado e cheio de aflição. Depois
exclamou: «Sinto uma tristeza de morte.”.
Desta vez, porém, não era um pai, mas um filho; não um filho alienado pelo seu pai, mas um Filho
que tinha sido enviado pelo seu Pai; um Pai que não só desejava morrer no lugar do seu filho pelos
seus filhos e filhas rebeldes, mas tinha vindo na pessoa do Seu Divino Filho para dar a sua vida para
que toda a família humana pudesse voltar a unir-se a Ele.
Deus amou de tal modo o mundo que entregou o seu Filho único, para que
todo o que nele crer não se perca, mas tenha a vida eterna.
João 3:16

É aqui que há Esperança para os pais como David, como todos os pais humanos, que não têm nota
10. Existe Esperança para todos os filhos e filhas que não tiveram um pai terreno que os inspirasse.
Temos um pai no céu que nos conhece pelo nome e nos ama também.
Há graça e perdão e cura no amor do Pai. Ele promete compensar-nos pelo que não temos. Ele
oferece-nos uma ótima parceria parental.

Gilbert Cangy, DMin, é o director do Dep. De Jovens na sede da Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia em Silver Spring,
Maryland, EUA.

Notas
1 O’Reilly, B. and Hammes S. (1990). Why Grade ‘A’ Executives Get an ‘F’ as Parents. Retrieved from
http://archive.fortune.com/magazines/fortune/ fortune_archive/1990/01/01/72933/index.htm
2 United Way, (2010, July). Early Childhood Development: Building Blocks for Life. Retrieved from
https://www.gtcuw.org/_asset/stt995/eli_ BriefingPaperFinal.pdf
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OS PAIS COMO EXEMPLOS PARA OS FILHOS
PEDRO E CECILIA IGLESIAS

A Importância da Educação no lar
Uma das grandes preocupações dos pais, é dar uma boa educação aos seus filhos que não
seja apenas temporal mas mais importante que isso, eterna.
Que qualidades e preocupações devem os pais ter em mente para serem bem-sucedidos
com a educação dos seus filhos? Hoje apresentamos ‘Os Pais enquanto Exemplos’ como uma
noção significativa. Quer queiram quer não, os pais são exemplos para os seus filhos.
Em Deuteronómio 6:4-9, lemos o seguinte:
“Escuta, Israel, o SENHOR e só ele é o nosso Deus. Ama o SENHOR, teu
Deus, com todo o coração, com toda a tua alma e com todas as tuas
forças. Que os mandamentos que hoje te dou estejam sempre na tua
memória. Ensina-os continuamente aos teus filhos e repete-os, tanto ao
deitar como ao levantar, quer estejas em casa, quer vás de viagem. Deves
trazê-los no teu braço como um distintivo, na tua testa como
emblema. Escreve-os nas ombreiras das portas da tua casa e em todos os
teus portões.».”
Deuteronómio 6:4-9

Esta passagem conhecida do Velho Testamento é um claro testemunho quando à soberania de
Deus e é uma ordem de Deus que nunca devia ser esquecida. Viver estes mandamentos é um
compromisso de lealdade a Deus, e uma declaração de fé.
Esta porção das Escrituras fala aos pais da importância de passar o sagrado legado de Deus de
geração em geração, e a importância da obediência às diretivas de Deus. Antes de apresentar
o Shema, Moisés partilha o seguinte com os filhos Israel:
«Estes são os mandamentos, leis e preceitos que o SENHOR, vosso Deus,
me deu para eu vos comunicar, a fim de os cumprirem na terra para onde
se dirigem e de que vão tomar posse. Assim mostrarão respeito para com
o SENHOR, vosso Deus, cumprindo, durante toda a vida, as suas leis e
mandamentos, que eu estou a transmitir, a vós e aos vossos filhos e netos,
para poderem viver longos anos.
Deuteronómio 6:1-2

Mais tarde Moisés diz aos filhos de Israel que para que estes objetivos sejam alcançados,
estas palavras têm de ser postas em prática nas suas próprias vidas. “Que os mandamentos
que hoje te dou estejam sempre na tua memória.”. (Deuteronómio 6:6). Antes de ensinarem
os filhos a temer e servir ao Senhor, os pais devem almejar ser excelentes exemplos para eles.
Comentando esta ordem de Deus, Ellen G. White escreveu:

“Não como uma teoria árida deviam ser ensinadas estas coisas. Aqueles que
desejam comunicar verdade, devem por sua vez praticar seus princípios.

Apenas refletindo o caráter de Deus na retidão, nobreza e abnegação de sua vida,
poderão eles impressionar os outros.”
White, Educação p. 41.1
Depois de guardarem estas palavras nos seus corações, os pais devem assegurar-se que os
seus filhos e netos também as colocam em prática. "Ensina-os continuamente aos teus filhos e
repete-os, tanto ao deitar como ao levantar, quer estejas em casa, quer vás de viagem."
(Deuteronómio 6:7).
Esta bela afirmação de Deus é um claro convite a todos os pais a serem obedientes e fiéis
aderentes aos mandamentos de Deus e a serem bons exemplos para os seus filhos. Seguindo
este alto chamado, alcançariam o objetivo da Shemá, que é o nome dado a esta passagem do
Velho Testamento, e organiza-se da seguinte forma (Deuteronómio 6:4-9):
• Ensinar os nossos filhos sobre o caráter amorável de Deus.
• Reivindicar a poderosa proteção divina sobre as nossas famílias e filhos.
• Unir as nossas famílias em torno da Fé e da Palavra de Deus.
• Transmitir a nossa herança espiritual de geração em geração: Quando o vosso filho vos
perguntar futuramente, dizendo, ‘Qual o significado dos testemunhos, dos estatutos, e
dos juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou?’ então dirás ao teu filho: ‘“Nós fomos
escravos do faraó no Egipto, e o SENHOR, com o seu grande poder, tirou-nos de
lá. 22Realizou sinais e prodígios enormes e terríveis contra os súbditos do faraó e toda a
sua casa. Nós fomos testemunhas. 23Ele tirou-nos então de lá, para nos conduzir e nos
dar a terra que tinha prometido aos nossos antepassados.24Mandou-nos pôr em prática
todas estas leis para respeitarmos o SENHOR, nosso Deus, para termos prosperidade,
como acontece atualmente e podermos conservar a vida que agora temos.25Ficaremos
justificados diante do SENHOR, nosso Deus, se cumprirmos fielmente estes
mandamentos que o SENHOR nos deu.”».
Deuteronómio 6:20-25
Sermos exemplos para os nossos filhos é um desafio
John Sebastian, aos 11 anos de idade, tinha decidido começar a poupar pela primeira vez.
Ele queria comprar um leitor de MP3. A melhor forma de comprar um era poupando o
pouco dinheiro que recebia de tarefas aleatórias que lhe eram atribuídas fazer em casa. Ele
estava a contar que a sua mãe poupasse o dinheiro que tinha prometido. Quando achou já
ter dinheiro suficiente para comprar o seu leitor de MP3, ele pediu o dinheiro à sua mãe.
Para surpresa do John, a sua mãe disse que não tinha poupado dinheiro nenhum, e que ele
teria de esperar até ela receber o seu vencimento. É aqui que perguntamos, como podem
os pais esperar que os filhos aprendam a gerir as suas finanças se eles próprios não o sabem
fazer? A verdade é que, é importante que os pais aprendam a gerir o seu dinheiro para que
possam ensinar os seus filhos a fazer o mesmo.
Quer queiram quer não, os Pais são exemplos para os seus Filhos
Sobre este assunto Ellen White oferece-nos o seguinte:
Os filhos imitam os pais; deve-se, portanto, tomar muito cuidado para lhes
dar modelos corretos. Os pais que são bondosos e delicados em casa, ao
mesmo tempo que são firmes e decididos, verão os mesmos traços

manifestar-se nos filhos. Se são corretos, honestos e honrados, é bem
provável que os filhos com eles se assemelhem nesse particular. Caso
reverenciem e adorem a Deus, seus filhos, educados da mesma maneira,
não se esquecerão de servi-Lo também. White, Orientação da Criança p.
215.2

A Ir White também sugere que:
Todo lar cristão deve ter regulamentos; e os pais, em palavras e
comportamento de um para com o outro, devem dar aos filhos um
exemplo precioso e vivo do que desejam que eles sejam...
White, Lar Adventista p. 305.3

Como sermos exemplos bem-sucedidos
1. Os pais devem seguir o seu próprio Exemplo
O apóstolo Paulo escreveu: “Sigam, pois, o meu exemplo, como eu sigo o exemplo de
Cristo.” (1 Coríntios 11:1). Aqui Paulo convida os seus leitores a imitá-lo, mas na mesma frase,
ele declara que é um imitador de Cristo. Paulo também diz à congregação em Éfeso: “Sigam,
portanto, o exemplo de Deus, uma vez que são seus filhos queridos. Vivam no amor de Deus, à
semelhança de Cristo que nos amou, oferecendo-se a si próprio por nós como um sacrifício
bem aceite por Deus.” (Efésios 5:1-2). Os pais que querem ser exemplos devem focar-se em
Deus de forma a refletir o Seu caráter.
Ellen White continua a dizer:
Devem tornar manifesto que o Espírito Santo os está controlando,
representando ante os filhos o caráter de Jesus Cristo.
White, Orientação da Criança p. 215.3

O estudo diário da Bíblia irá encher a vida de mães e pais com a sua sagrada mensagem. Isto
será evidente nas suas vidas e relacionamentos diários.
Meditar na vida de Cristo transformará vidas em bênçãos. Sobre este assunto Paulo partilha:
“Todos nós, porém, estamos de rosto descoberto e, como um espelho, somos um reflexo da
glória do Senhor. Transformamo-nos assim numa imagem dele, com um brilho cada vez maior,
porque é o Senhor, isto é, o Espírito, que faz isto.” (2 Coríntios 3:18).
2. Pais e Mães que sejam exemplos para os seus filhos devem ter uma clara visão daquilo
que querem que os filhos vejam neles
Os atributos de Deus devem ser refletidos no lar. Ellen White sugere no seu livro Educação que
o amor, a gratidão, a confiança, a ternura, a justiça e a tolerância são traços de caráter que os
pais deveriam exemplificar no seu lar.
Ellen White afirma mais à frente: “A CRIANÇA QUE, PELA CONFIANÇA, SUBMISSÃO E REVERÊNCIA
EM RELAÇÃO A SEUS PROTETORES TERRESTRES, APRENDE A CONFIAR EM SEU DEUS, E OBEDECERLHE E REVERENCIÁ-LO. AQUELE QUE TRANSMITE AO FILHO OU DISCÍPULO UM DOM DE TAL

NATUREZA, DOTOU-O DE UM TESOURO MAIS PRECIOSO DO QUE A RIQUEZA DE TODOS OS
SÉCULOS — TESOURO TÃO DURADOURO COMO A ETERNIDADE.” (WHITE, EDUCAÇÃO P. 245).

3. Os Pais deveriam viver de uma forma que torna o Evangelho atrativo no lar
As alegrias e bênçãos que são vividas como resultado de serem Cristãos comprometidos
deveriam florescer e serem desfrutadas e partilhadas no lar.
As crianças deveriam ver nos seus pais evidências inegáveis de que seguir a Jesus é uma
experiência feliz que vale a pena.
Orações atendidas, milagres operados na nossa vida, histórias de conversões maravilhosas,
entre outras coisas, são testemunhos das misericórdias de Deus que deveriam ser trazidas
aos ouvidos ávidos das crianças. É muito triste reparar que por vezes o que é discutido em
casa são as coisas negativas que ocorrem na Igreja de Deus, erros cometidos pelos
membros, ou sermões longos de Sábado.
4. Pais que dão o exemplo obedecem alegremente aos Mandamentos de Deus
Esta era a forma como o Salmista via a Lei e a obediência: “Ele sai de uma extremidade do
céu e alcança, no seu percurso, a outra extremidade. Não há nada que se furte ao seu calor. A
lei do SENHOR é perfeita e dá vida nova. Os mandamentos do SENHOR são fiéis; dão sabedoria
aos homens simples.” (Salmos 19:7-8).
Quando observamos o Sábado precisamos de o abordar com Alegria e louvar a Deus e não
retratar esta obediência a Deus como um fardo. Precisamos de fazer todos os esforços para
fazer da observância do Sábado uma satisfação nos nossos lares. Todas as oportunidades
devem ser aproveitadas para realçar e demonstrar os benefícios de obedecer a Deus. Quanto a
isto, um dia de Sábado bem planeado será uma ferramenta poderosa para fortalecer os laços
dos nossos filhos. Um agradável culto de pôr-do-sol, deixará uma marca indelével nas mentes
impressionáveis das crianças.
5. Pais que dão o exemplo transmitem a Alegria do evangelho
A disciplina administrada na base dos gritos, tareias e abuso físico mina terrivelmente os
ensinamentos de amor, justiça e respeito do evangelho.
6. Pais que dão o exemplo são excelentes testemunhas do amor de Deus
Aproveitem cada oportunidade em casa para reafirmar quão grande é o amor de Deus pelos
Seus filhos.
O salmista David, regozijou-se com Deus: “FUI JOVEM E AGORA SOU VELHO, E NUNCA VI O
JUSTO DESAMPARADO, NEM OS SEUS FILHOS A PEDIR ESMOLA.” (SALMOS 37:25).
7. Pais que dão o exemplo são gratos a Deus pelas bênçãos Dele recebidas
Em muitas igrejas adventistas ao redor do mundo, uma parte do serviço de adoração a meio
da semana é dedicada à partilha de testemunhos por parte dos membros sobre como Deus
tem sido bom para eles. Os filhos de Deus nunca deveriam esquecer-se de Lhe agradecer por
tudo o que recebem diariamente. Paulo declara: “e deem graças a Deus por tudo pois esta é a
vontade de Deus a vosso respeito, em união com Cristo Jesus. ” (1 Tessalonicenses 5:18).
Quando os pais dão graças nas suas casas pelos alimentos, roupas, saúde, abrigo, e por todas
as coisas que têm recebido de Deus, estão a ensinar os filhos a fazer o mesmo. Esta prática

também ensinará as crianças a aprenderem a serem gratas por aquilo que os pais fazem por
elas.
8. Pais que dão o exemplo são confiantes na representação do caráter de Cristo
Os pais deviam tirar proveito de cada oportunidade para responder positivamente aos seus
filhos. Cada uma destas ocasiões deveria ser usada para influenciar os seus filhos a serem mais
como Jesus.
Sobre isto, Ellen White partilhou os seguintes “deveres” de pais e mães no que diz respeito a
dar o exemplo:
• Na família, os pais e mães devem sempre apresentar aos filhos o
exemplo que desejam seja imitado.
• Devem manifestar um para com o outro terno respeito na palavra, no
olhar e na ação.
• Devem tornar manifesto que o Espírito Santo os está controlando,
representando ante os filhos o caráter de Jesus Cristo.
• Forte é o poder da imitação; ena infância e na juventude, quando essa
faculdade é muito ativa, deve ser apresentado aos jovens um modelo
perfeito.
• Os filhos devem ter confiança nos pais, e assim receber as lições que
estes lhes vierem a inculcar.
(White, Orientação da Criança p. 215.3).

9. Pais que dão o exemplo crescem diariamente
Apesar da sua conversão sobrenatural, a sua caminhada íntima com Jesus, e tudo o que ele
foi capaz de alcançar para o avanço do evangelho, o apóstolo Paulo, reconheceu a sua
necessidade de crescer ainda mais. Sobre isto ele escreveu: “Não quero dizer que já o

tenha alcançado ou que seja perfeito, mas continuo a ver se o consigo, visto que para
isso fui conquistado por Cristo. É certo, meus irmãos, que eu não penso ter já
conseguido isso, mas faço uma coisa: esqueço-me do que ficou para trás e esforçome por atingir o que está diante de mim. Deste modo, caminho em direção à meta
para obter o prémio que Deus nos prometeu dar no Céu por meio de Cristo Jesus. ”
(Filipenses 3:12-14).
Ilustração
Há vários anos, realizou-se um retiro de casais com quase 100 pares a assistir. Quando o
encontro começou, o orador convidado perguntou aos casais quem é que estava casado há
mais tempo. O casal mais velho, sentado à frente com cabelos grisalhos e rugas no rosto era a
escolha óbvia. O casal de idosos tinha um dos seus filhos com o seu cônjuge a assistir, e foi ele
quem apontou para eles como resposta à pergunta do orador. Houve aplausos por parte do
grupo, assim como um presente especial para este casal quando estes partilharam que
estavam casados há 65 anos.
Durante a pausa, foi-lhes perguntado acerca do segredo para a longevidade do seu
casamento, e porquê que um casal que já tinha desfrutado de 65 anos de casamento estava a

participar num retiro como aquele. A esposa respondeu: "Os nossos filhos convidaram-nos.
Para além disso, podemos aprender sempre algo novo num evento como este."
Mesmo depois de muitos anos de experiência como pais e como casal, devemos estar
sempre á procura de aprender algo novo. Os filhos crescem e a dinâmica familiar muda. Por
isso, os pais precisam de estar constantemente a adaptar-se a novas formas de educar os seus
filhos de acordo com esta realidade. Orar, ler a Bíblia, assim como outros bons livros, e
frequentar programas para pais, pode ser uma ajuda nesta experiência que é crescer.
10. Pais que dão o exemplo trabalham arduamente na construção do seu caráter e assim
no dos seus filhos
Sobre este assunto, Ellen White diz o seguinte:
“ (…) uma repetição de atos, forma hábito, o hábito forma o caráter.”
White, Orientação da Criança p. 199.2

Uma vez que o caráter está intimamente ligado aos bons hábitos, a formação de bons hábitos
nos nossos filhos devia ter importância extrema. Contudo, não é tarefa fácil alcançar esta
realidade. Consistência, paciência e perseverança são necessárias de modo a estabelecer bons
hábitos nos nossos filhos. Devemos estar sempre empenhados nesta tarefa. Sobre isto Ellen
White diz:
É, em grande medida, nos primeiros anos que o caráter é formado. Os
hábitos então estabelecidos têm mais influência do que qualquer dote
natural em tornar os homens, gigantes ou anões no intelecto; pois até os
melhores talentos podem pelos hábitos maus tornarem-se
pervertidos e enfraquecidos.
White, Orientação da Criança p. 199.3

Os primeiros anos são o momento certo para estabelecer bons hábitos nas vidas dos nossos
filhos.
Ilustração
Uma mãe angustiada foi ter com um conselheiro pedindo ajuda para o seu filho. Entre outras
coisas, o filho não queria trabalhar nem ajudar nas tarefas domésticas. Passa a vida a jogar
jogos de vídeo e a ver televisão. O conselheiro perguntou que idade tinha o seu filho, e ela
respondeu tristemente que ele tinha 31 anos.
A tarefa de estabelecer bons hábitos deve ser começada muito cedo na vida.
Sobre esta matéria Ellen White diz o seguinte:
QUANTO MAIS CEDO NA VIDA ALGUÉM CONTRAI HÁBITOS PREJUDICIAIS, COM
TANTO MAIS FIRMEZA ESTES CONSERVARÃO SUA VÍTIMA NA ESCRAVIDÃO E COM
TANTO MAIS CERTEZA ELES ABAIXARÃO SUA NORMA DE ESPIRITUALIDADE.
WHITE, ORIENTAÇÃO DA CRIANÇA P. 199.3

Os pais devem prestar cuidadosa atenção aos comportamentos negatives praticados pelas
crianças pequenas. Por vezes, os pais são demasiado indulgentes e fazem vista grossa a
comportamentos negatives e maus hábitos nos seus. Más ações devem ser corrigidas no exato

momento em que acontecem. Contudo é um erro crer que as crianças eventualmente deixarão
esses seus maus hábitos.
Por outro lado, se os hábitos corretos e saudáveis são formados na
juventude, geralmente marcarão o curso de vida de quem os possui.
White, Orientação da Criança p. 199.3

11. Os pais que dão o exemplo vivem o que pregam
Os pais que dão o exemplo não fazem coisas que não querem que os filhos façam.
Ilustração
Uns amigos foram visitar um velho conhecido a sua casa. Ao se aproximarem das
imediações repararam que ele estava sentado debaixo de uma árvore a cerca de 40 metros de
casa e estava a comer um snack. Na brincadeira os seus amigos perguntaram-lhe porque é que
ele estava a comer às escondidas da sua família. Ele respondeu que lhe tinham dado umas
bolachas, e ele não queria que os filhos o vissem a comer entre as refeições.
12. Os pais que dão o exemplo pedem perdão quando erram
Ilustração
Uma mãe reparou que faltava um pedaço de sobremesa. Sem provas, ela acusou o filho
mais novo de o ter tirado. De todas os filhos ele era o mais ávido comilão. Quando ela lhe
perguntou, o rapaz disse-lhe que não tinha tirado. Mas a mãe não acreditou nele. Uns dias
mais tarde, a verdade veio à superfície. A sua filha mais velha tinha tirado o pedaço da
sobremesa.
Esta mãe tinha cometido um erro, como fazem muitos pais e mães. Ainda assim, o bom
desta situação foi que ela teve a integridade e a coragem de pedir desculpa ao seu filho.

Dois modelos que os Pais que dão o exemplo podem imitar
1. Cristo. Os pais deviam ter Jesus Cristo como seu modelo. Deviam amar os seus filhos com
amor incondicional.
2. O Jardineiro, Ellen White fala na seguinte citação.
Pais, na educação de vossos filhos, estudai cuidadosamente as lições
dadas por Deus na natureza. Se quisésseis ajeitar um cravo, uma rosa ou
um lírio, de que maneira o havíeis de fazer? Perguntai ao jardineiro por
que processo ele faz com que cada ramo e folha floresça tão belamente, e
se desenvolva em simetria e beleza. Dir-vos-á que não foi absolutamente
por um trato rude, nenhum esforço violento; pois isso não faria senão
partir as delicadas hastes. Foi mediante pequeninas atenções,
frequentemente repetidas. Umedecia o solo e protegia as plantas em
desenvolvimento, dos ventos ásperos e do ardente Sol, e Deus as fez
crescer e florescer, com delicada beleza. Segui, no trato com vossos filhos,

os métodos do jardineiro. Por meio de toques suaves, de serviço amorável,
procurai amoldar-lhes o caráter segundo o modelo de Cristo.
White, Orientação da Criança p. 36.3

Bons pais que dão o exemplo sempre terão Cristo como modelo e inspiração. Mas, também
têm bem claro na sua mente que o trabalho de Jardineiro é deles.

Apelo
Convide todos os pais e mães a reconsagrarem as suas vidas a Deus diariamente. Peça ajuda a
Deus para ser um modelo de Deus para os seus filhos. E, peçam a Deus que ajude todos os pais
na assistência a serem exemplos para os seus filhos.

Pedro Iglesias, MA é o director dos Ministérios da Família na Divisão Interamericana da Igreja Adventista do Sétimo Dia em
Miami, Florida, EUA.
Cecilia Iglesias, MSc é o director dos Ministérios de Família na Divisão Interamericana da Igreja Adventista do Sétimo Dia em
Miami, Florida, EUA.
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O BULLYING NÃO ESTÁ CERTO
LITIANA TURNER

Princípio Bíblico
“Que nenhuma palavra imprópria saia da vossa boca. Pelo contrário, que
as vossas palavras sejam úteis e edificantes, para fazerem bem àqueles
que vos ouvem.”
Efésios 4:29

Olive estava super entusiasmada porque ia começar na escola dos crescidos na manhã seguinte.
A sua mãe tinha passado as últimas semanas a dizer-lhe quão maravilhoso ia ser. Até tinham
praticado como era passar um dia inteiro nas atividades da escola e outras tarefas à volta da casa,
para ver se a Olive conseguia ficar acordada todo o dia sem a sesta da tarde.
Para celebrar a transição para a escola grande a Mãe tinha comprado à Olive uma nova
lancheira, era de um laranja vivo com balões. A Olive mal podia esperar para ir para a escola e usar
a sua lancheira nova em folha.
Cedo na manhã seguinte antes de qualquer pessoa acordar na casa, a Olive estava de pé.
Esgueirou-se para o quarto dos pais para verificar se já está na hora de se preparar para a escola,
mas o Pai disse-lhe… “Olive querida, volta para a cama e nós acordamos-te quando forem horas de
ires para a escola”. Não muito tempo depois ela ouviu o Pai a chamá-la para se levantar poi estava
na hora de ir para a escola.
Quando chegaram à escola, a Mãe e a Olive foram encontrar-se com a Miss Amelia, a professor de
1º ano da Olive. Estavam lá muitas mães e pais a levar os seus filhos para o primeiro dia de Escola
Primária. Era tudo o que a Olive tinha ansiado, muitas crianças, um tapete de leitura, até uma caixa
de areia lá fora no recreio, a Olive simplesmente sabia que a escola ia ser muito divertida. A Mãe
sentou-se com a Olive por um bocadinho e depois a Miss Amelia agradeceu a todos os pais por
virem deixar os seus filhos na escola contudo estava na hora de saírem.
Quando a sua Mãe saiu, a Olive sentiu o calor do sol a entrar pelo vidro da janela. A Miss Amelia
tinha-lhe atribuído uma secretária que ficava junto à janela, por isso a Olive podia olhar lá para fora
para as árvores e para a caixa de areia. Na secretária a seguir à dela estava uma menina chamada
Patricia. A Olive sorriu à Patricia e sussurrou “Olá” mas a Patricia nem sequer sorriu de volta, em
vez disso deitou-lhe a língua de fora.
A Olive ficou um pouco surpresa com o que a Patricia fez, porque a sua Mãe sempre lhe tinha
dito que era falta de educação deitar a língua de fora às pessoas. Por isso a Olive tentou
novamente dizer olá à Patricia, mas desta vez estendeu a mão como a Mãe e o Pai lhe tinham
mostrado que se fazia quando se conhecia alguém pela primeira vez. A Patricia pegou na mão dela
e apertou-a com muita força, com tanta força que os olhos da Olive encheram-se de lágrimas que
lhe rolaram pelas bochechas. De repente a escola dos crescidos deixou de ter piada, a Olive sentiuse sozinha e a mão doía onde a Patricia a tinha apertado. Era apenas o seu primeiro dia e a Olive só
queria que terminasse. A Mãe tinha-lhe dito para pedir ajuda à Miss Amelia se existissem
problemas. A Olive não sabia o que fazer, ela queria muito ser amiga da Patricia mas ela não estava
a ser nada simpática.

A Miss Amelia chamou toda a turma e disse-lhes que era hora de almoço e todos tinham de
pegar nas suas lancheiras. A Olive foi á sua mochila e trouxe a sua lancheira novinha em folha. Ver
o laranja vivo e os balões fez a Olive sorrir e rapidamente se sentou debaixo da sombra de uma
árvore ali perto. A Olive comeu o máximo que podia mas não conseguiu comer tudo porque queria
muito brincar na caixa de areia. Quando terminou o tempo de almoço todos na Turma 1 podiam
devolver as lancheiras às mochilas antes de brincarem durante alguns minutos.
A Olive arrumou ansiosamente a sua lancheira e depois correu de volta para a caixa de areia.
Quando ela chegou à caixa de areia, a Patricia já lá estava e disse à Olive, “Não podes vir para aqui”
e a Olive perguntou, “Porquê?” e a Patricia disse, “Porque eu não quero!” a Olive ficou muito
infeliz. Todo o entusiasmo e alegria por estar na escola dos grandes tinha evaporado e a Olive
sentiu que não pertencia ali. Em casa, naquele fim de tarde, a Mãe e o Pai tinham feito a comida
preferida da Olive para celebrarem o seu primeiro dia no 1º ano, contudo, a Olive apenas brincou
com a comida. O Pai perguntou, “Olive está tudo bem?” a Olive não disse nada ao Pai. Por isso a
Mãe tentou, “Olive diz-nos como foi o teu primeiro dia de escola querida”, a Olive começou a falar
sobre o seu dia e quando chegou à parte em que a Patricia lhe deitou a língua de fora e como lhe
apertou a mão com muita força, as lágrimas começaram a escorrer pelas bochechas da Olive. A
Mãe e o Pai olharam um para o outro e para a Olive, deixaram rapidamente as suas cadeiras e
juntaram-se para um grande abraço à Olive. O Pai apertou a Olive bem perto e disse-lhe, “Então,
Tiveste um dia difícil na escola?” A Olive assentiu miseravelmente com a cabeça.
A Mãe e o Pai disseram à Olive, bem há duas formas de te podermos ajudar a liar com este
assunto; primeiro, a Mãe e eu podíamos ir à escola contigo amanhã e falar com a Miss Amelia
acerca da situação ou podemos mostrar-te o que podes fazer se a Patricia ou outra pessoa fizer
alguma coisa com a qual não te sintas confortável. Então o Pai e a Mãe falaram com a Olive acerca
do que ela podia fazer e dizer se alguém fosse horrível com ela. O Pai disse “Olive quando alguém
te diz ou faz algo que tu não gostas, deves dizer-lhes firmemente, “Pára com isso! Não gosto do
que estás a fazer” e depois deves afastar-te”. Às vezes, podes conhecer pessoas como a Patricia
que se comportam de formas inadequadas, se isto te acontecer, por favor fala com um adulto ou
conta a alguém que amas e em quem confias.
Litiana Rajarajartia Turner, MA, MEd é diretora dos Ministérios da Criança na Divisão do Sul do Pacífico em Wahroonga, Sydney,
Austrália.

DIA DOS AVÓS
ROSEMAY CANGY

Princípio Bíblico
Lembro-me bem da tua fé sem fingimento, como a que tiveram antes de ti a tua avó Lóide e
a tua mãe Eunice; e tenho a certeza que é a mesma fé que tu tens.
2 Timóteo 1:5
Cada geração contará à seguinte o que tu tens feito e todos proclamarão as tuas
proezas. Salmos 145:4
Mas tenham cuidado e prestem muita atenção para não esquecerem as coisas que viram
com os vossos próprios olhos. Tenham-nas sempre presentes e dêem-nas a conhecer aos
vossos filhos e netos.
Deuteronómio 4:9

Porquê ter uma celebração do Dia dos Avós na sua igreja local?
Os avós ocupam um lugar único nas vidas das crianças. Têm conhecimentos inestimáveis que
obtiveram ao longo das suas experiências de vida e são o elo que liga o passado e o futuro da
família. São, frequentemente, os detentores das histórias de família. Estão em posição de ensinar
as crianças acerca da herança familiar mas, mais importante que isso, as suas experiências com a
graça salvífica de Deus, a sua caminhada com Ele e as Suas respostas às suas orações como um
legado sagrado que podem passar aos membros mais novos da família. Deus deseja ver a união
entre gerações num relacionamento de amor que envolve a partilha do amor de Deus e os Seus
planos para as nossas vidas.

Planear o Dia dos Avós
Prepare a sua congregação anunciando com antecedência quando será celebrado o Dia dos Avós.

Ideias para o Dia dos Avós
• Convide os avós e os netos a virem à frente. (Convide também os anciãos de igreja que são
avós).
• Introduzam este momento especial lendo Deuteronómio 4:9 e partilhando o que a Bíblia diz
sobre as gerações mais velhas e mais novas e o desejo de Deus de os ver unidos a aprender mais
sobre Ele.
• Antes deste dia, peça a um avô/avó para partilhar uma história favorita acerca da sua jornada de
fé com Deus ou histórias da sua infância.
• Entreviste dois ou três avós e pergunte-lhes acerca de orações respondidas. Pratiquem o
processo da entrevista antes do dia.
• Nas semanas até ao Dia dos Avós, grave um vídeo dos netos a responderem a esta questão

“Porque é que os avós são especiais”? Peça a crianças de todas as idades para responderem a
esta pergunta e compile um vídeo que possa mostrar neste dia.
• Compre um presente para cada avô/avó da sua igreja como uma flor ou um marcador de livros e
que depois os netos lhes possam oferecer. Para terminar, peça a um neto/a mais velho/a para ler a
seguinte oração:

Deus de todas as gerações:
Agradecemos-te hoje por aqueles que são avós/anciãos.
Agradecemos-te especialmente por aqueles que são nossos avós—
Aqueles que são avós de sangue, e
Aqueles que não o são, mas são mais velhos que nós
E generosamente partilham
O seu amor e sabedoria,
Tempo e tradições
Para que tenhamos raízes, histórias e esperança.
Abençoado sejas pelo dom dos avós,
E pedimos as Tuas bênçãos sobre eles,
Que os seus dias sejam plenos
De satisfação pelos seus netos.
Que os dons e graça que emprestam às gerações mais novas
Os preencham
E que sejam eles uma benção
Para aqueles que amam e a quem chamam de netos,
Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amén.1

Rosemay Cangy, é assistente editorial dos Ministérios da Família na sede mundial dos Adventistas do Sétimo Dia em Silver Spring,
Maryland, EUA.
1

Discipleship Ministries. Retirado de http://www.umcdiscipleship.org/resources/grandparents-day-worship-resources

SEI QUE SOU ALGUÉM
LITIANA TURNER

Princípio Bíblico
Louvo-te, ó Altíssimo, e fico maravilhado com os prodígios maravilhosos que são as tuas
obras. Conheces intimamente o meu ser. Salmos 139:14
O Mr. Campbell era o melhor bibliotecário da escola. Sabia os nomes de todos os miúdos e
melhor ainda do que isto, o Mr. Campbell sabia, por conta das listas que os professores lhe davam
quando terminavam os prazos de entrega dos principais trabalhos. Trabalhava com a Mrs. Lehn
para tornar o ambiente da biblioteca, confortável e convidativo para que mesmo que não fôssemos
frequentemente á biblioteca, sempre que entrávamos, sentíamo-nos bem-vindos.
Estávamos a meio do ano e em Junho é Inverno hemisfério sul por isso a biblioteca estava
decorada como se fosse a Winter Wonderland. O Mr. Campbell e a Mrs. Lehn tinham-se superado,
havia fotografias lindas de montanhas oriundas do mundo inteiro, os Alpes Suiços cobertos de neve
branquinha, o deslumbrante glaciar Mt. Cook de Aotearoa também conhecida como Nova Zelândia,
os Dolomitas em Itália e até o próprio Mt. Kosciusko da Austrália estava na parede. Aninhado entre
todas aquelas imagens estava um desenho solitário a lápis de um bebé gorduchinho, com as mãos
em concha a amparar o rosto e os cotovelos em cima da mesa em frente dele. Por baixo da imagem
estava a legenda, “Sei que sou alguém porque Deus não me fez lixo”!!
A Arieta tinha chegado de Fiji (uma ilha tropical no Oceano Pacífico) no ano anterior e ainda achava
os meses de inverno na Austrália eram demasiado frios, porque ela era nova no liceu e também era
um grande desafio fazer novos amigos. Todos os outros pareciam encaixar facilmente em grupos
de amigos porque ou apanhavam o comboio para a escola juntos ou viviam no mesmo lado da
cidade. A Arieta infelizmente era nova, vinha do lado mais pobre da cidade e não conhecia ninguém
na escola, usava sapatos em segunda mão e o seu uniforme já tinha visto melhores dias, ela era
tímida e com um aspeto diferente de toda a gente. Contudo, a única coisa que a Arieta gostava
mais de fazer era ler. Por isso, a Arieta passava muitas horas de almoço a ler na biblioteca. Os seus
livros preferidos estavam na seção de ficção da biblioteca e ela começou a passar muitas horas a ler
as histórias que encontrava ali.
Um dia, o Mr. Campbell foi ter com a Arieta enquanto ela estava na biblioteca e perguntou-lhe
porque é que ela não ia lá para fora, passar mais tempo a jogar andebol à hora de almoço. A Arieta
disse ao Mr. Campbell, “Sir não conheço ninguém e não me sinto incluída, toda a gente nesta
escola ou tem olhos verdes ou azuis. O seu cabelo se não for louro, é castanho claro ou liso, são
todos de ascendência europeia, enquanto eu tenho olhos castanhos, pele escura e cabelo afro,
venho de uma ilha minúscula do pacífico chamada Fiji. Sou um zé-ninguém”! e para além disso,
acrescentou a Arieta, “Eu adoro ler e nestes livros posso descobrir todo um mundo novo”. O Mr.
Campbell sorriu bondosamente à Arieta e disse-lhe, “Por favor, acompanha-me até à entrada da
biblioteca, tenho algo que quero mostrar-te”.
O Mr. Campbell levou a Arieta à parede com todas as imagens de montanhas cobertas de neve de
todo o mundo. Ele apontou para os Alpes Suiços, para os Dolomitas e o Monte Cook, e até mostrou
à Arieta quão pequeno era o Monte Kosciusko, na Austrália em comparação com todas as outras
montanhas e depois disse-lhe algo que el nunca mais iria esquecer.
“Arieta”, disse o Mr. Campbell, “lá porque o monte Australiano é mais pequeno que os Alpes Suíços
e os Dolomitas italianos, isso não faz dele menos bonito. Estes lugares icónicos no mundo, estas
montanhas são lindas devido ao facto de serem únicas para os seus países.

Tu és de Fiji e o teu cabelo afro e pele cor de mogno fazem de ti alguém especial porque
representas e vens de uma bela nação, Deus não faz lixo e tu foste feita á mão por um Deus de
amor”.
Litiana Rajarajartia Turner, MA, MEd é diretora dos Ministérios da Criança na Divisão do Sul do Pacífico em Wahroonga, Sydney,
Austrália.

SEMINÁRIOS

CONSTRUIR O CASAMENTO NA ROCHA
WILLIE E ELAINE OLIVER

O texto
Por isso, o homem deixa a casa do pai e da mãe para se unir com a sua
mulher e ficam a ser um só corpo. Génesis 2:24

NOTA:
Use o Sermão dos Olivers neste planbook "Construir na Rocha ou na Areia?" como
referência útil para este seminário.
Introdução
Os casamentos são ocasiões lindas, encantadoras e felizes. Quando um casal está no altar, de
mãos dadas, olhando-se olhos nos olhos, recitando os seus votos, têm tantas promessas e tanta
esperança. Todos os casais acreditam que o seu amor é tão especial e o elo tão forte, que
permanecerão juntos “na saúde e na doença”.
A realidade é que, a maioria dos casais acabarão num de três caminhos: casais que vingam, casais
que estão maioritariamente encalhados, ou casais que simplesmente acabam (S. Stanley, 1998).
Nos Estados Unidos e em muitos países do mundo, 40 a 50 porcento de primeiros casamentos irão
eventualmente terminar em divórcio.1 O que acontece aos votos de permanecerem juntos “até
que a morte os separe”? Será que é porque não os levaram a sério? Ou há uma falta de
entendimento sobre o que realmente significam? Para além disto, parece que quando os casais
ouvem sobre a elevada taxa de casamentos fracassados, deixam de aprimorar os seus votos
matrimoniais. Alguns votos agora são do género, “enquanto ambos amarmos” em vez de
“vivermos”. Parece que alguns casais reduzem as suas expectativas para o caso de não serem
capazes de viver à altura de tal nível de compromisso.
Com esta realidade assustadora, como é que um casal permanece casado para a vida, e feliz? Como
é que um casal na sociedade de hoje constrói um casamento que seja sólido como uma rocha e não
um que se desvanece na areia?
A Ciência do amor e dos relacionamentos
A maior parte de nós ouviu falar do que é apaixonar-se ou viveu a experiência em primeira mão.
Ao menos é assim que se designa na sociedade contemporânea. Aquelas borboletas no estômago,
a imensidão tonta de sentimentos, que nos vêm quando conhecemos alguém por quem nos
sentimos poderosamente atraídos. A verdade é que isto não realmente amor é apenas a resposta
natural do corpo aos neuro químicos que são descarregados no cérebro quando conhecemos
alguém que consideramos atraente. Preferimos chamar-lhe “cair em graça” ou fascínio. Uma outra
verdade é que esta resposta não é sustentável com a mesma pessoa a menos que sejamos
intencionais em estabelecer uma ligação positiva diariamente. A força poderosa que nos liga no
início começa a desgastar-se assim que paramos de fazer todas as coisas maravilhosas que
fazíamos no princípio da relação e temos de negociar as preocupações diárias da vida. Porque
estamos presos (por Deus) a unir-nos intimamente com outro ser humano, quando os sentimentos
românticos se dissolvem, acreditamos ter deixado de amar.
No artigo “O Poder do Amor”, a Sue Johnson (Johnson, 2016) afirma que novos dados científicos
revelam quão essencial é o amor romântico aos seres humanos. Sociólogos e psicólogos também
estão a descobrir como é que este amor funciona, porque é que corre mal, e o que é que os casais

podem fazer para o fazer durar mais tempo. As suas descobertas revelam que desde os primórdios,
os humanos tiveram a necessidade de se ligarem a alguém e esta necessidade oferece confiança,
segurança e conforto. O seu oposto é o isolamento, que está codificado como perigoso no nosso
cérebro. Para além disso, estas descobertas sobre o amor revelam que um parceiro para a vida é
frequentemente a nossa única e mais confiável fonte de apoio, conforto e intimidade. Nesta era de
crescente isolamento e solidão, até os cientistas concordam que hoje, mais do que nunca, as
pessoas precisam de estar em relacionamentos comprometidos “para sempre” e as evidências
sugerem que é possível sustentar os laços românticos durante uma vida.
Deus e o Casamento
No fim da semana da criação, depois de Deus ter terminado a obra de criar os céus, a terra, o sol, a
lua, as estrelas, o mar, os animais, o homem, Ele olhou para tudo e “achou que tudo aquilo que
tinha feito era muito bom” (Génesis 1:30). De acordo com o registo de Génesis, era tudo perfeito—
tudo menos uma coisa—o homem, Adão, estava só. Então Deus declarou, “O SENHOR Deus disse
ainda: «Não é bom que o homem fique sozinho. Vou-lhe arranjar uma companhia apropriada.»”
(Génesis 2:18). Antes, dissemos que novos avanços na ciência social têm revelado que a solidão e o
isolamento são perigosos e prejudiciais ao nosso bem-estar. É certo que, leva um pouco de tempo
à ciência para alcançar Deus, e é muito gratificante quando isso acontece.
Deus criou os seres humanos para estarem num relacionamento com Ele primeiro e depois com os
outros. Quando Ele criou Adão, e depois Eva, Ele sabia que a humanidade iria necessitar do tipo de
relacionamento em que a confiança, segurança, abertura e proximidade pudessem florescer. Esta é
a definição de intimidade ou unidade de que Deus fala em Génesis 2:24, 25, “Por isso, o homem
deixa a casa do pai e da mãe para se unir com a sua mulher e ficam a ser um só corpo. Tanto o
homem como a mulher andavam nus, sem sentirem nenhuma vergonha por isso.” Deus também
sabia que este nível elevado de intimidade iria requerer uma profunda vulnerabilidade que seria
arriscada sem uma aliança, por isso instituiu o casamento. O casamento oferece a segurança de
uma aliança, um acordo mutuamente vinculativo que não se encontra noutras réplicas desta
instituição, incluindo a coabitação e as parcerias consensuais.
Infelizmente, em Génesis 3, vemos o efeito do pecado de Adão e Eva no casamento e nos
relacionamentos familiares. A bela admiração, mutualidade, e unidade do primeiro casal deu lugar
a um comportamento defensivo, culpa, hostilidade, separação e egoísmo. Contudo, o próprio Deus
providenciou restauração, Esperança e cura para a humanidade através do Seu Filho Jesus Cristo,
incluindo restaurar a Sua conceção original para o casamento. No livro, O Lar Adventista, Ellen G.
White diz isto:
Como todas as outras boas dádivas de Deus concedidas para a
conservação da humanidade, o casamento foi pervertido pelo pecado;
mas é o desígnio do evangelho restituir-lhe a pureza e a beleza.… A graça
de Cristo, e ela somente, pode tornar essa instituição o que Deus designou
que fosse: um meio para a bênção e erguimento da humanidade.
White, O Lar Adventista, 100.1, 2.

O sentimento de nos apaixonarmos é uma coisa bonita. Mas os relacionamentos são dinâmicos
e estão em constante mudança. Por isso, apesar do quão profundo este amor pareça ser, só se
baseia num sentimento e num nível de compromisso extremamente superficial que irá
eventualmente dissipar-se ou esbater-se. Contudo, com muito esforço, tempo, compromisso e
vontade de continuar, é possível fazer crescer ou sustentar (ou reacender) um amor que pode ser
satisfatório e estável para toda a vida.

Um pacto de compromisso nos tempos contemporâneos
Ao estudarmos as escrituras, a Bíblia aponta consistentemente para um Deus criador que
procura os Seus filhos com um amor sem fim (Isaías 54:5). No Velho Testamento Deus convida os
filhos de Israel a serem o Seu povo e estabelece alianças com eles para ser seu Deus. Esta aliança
de amor é um amor que resiste, renova, perdoa e restaura (2 Crónicas 7:14). No Novo Testamento
Deus fala acerca do Seu relacionamento com o Seu povo comparando-o a um casamento—
elevando assim o casamento a um símbolo da união de Cristo com a Sua igreja (Efésios 5:32). Este é
o modelo bíblico para o casamento Cristão e para os relacionamentos familiares. Se vamos ter
casamentos e relacionamentos da forma que Deus pretendia, então devemos ter uma visão Cristã
do mundo. Devemos compreender e seguir os caminhos de Deus.
No casamento, os cônjuges têm a capacidade de espelhar o amor comprometido de Deus um ao
outro. O compromisso que dura uma vida requer este tipo de aliança de amor. Podemos amar o
nosso cônjuge incondicionalmente porque experimentamos o amor incondicional de Deus (1 João
4:9, 10). No livro, A Model for Marriage, Jack O. Balswick and Balswick (2006) supondo que a
aliança de amor vai além da lealdade ao casamento como uma instituição e ultrapassa a
necessidade de realização pessoal. A aliança de amor é uma “promessa de sacrifício para bem do
relacionamento”. É um compromisso para cuidar das necessidades um do outro, nutrindo a
relação, preservando a instituição do casamento.
A aliança de amor e o compromisso requer uma interdependência que vai contra a individualidade
da era pós moderna. Também requer uma igualdade ou mutualidade que desafia a noção
tradicional do casamento que resultou em relacionamentos legalistas e inflexíveis. É um
compromisso para a vida, investir no casamento e perseverar nesse investimento nos bons e maus
momentos.2 Quando os casais são intencionais em passar tempo de qualidade juntos, a fazer
atividades conjuntas, aprendem a a depender um do outro e isto aprofunda o seu nível de
compromisso.

Construtores de casamentos na Rocha e na Areia
Em Mateus 7:24-27, Jesus partilha a parábola do homem que constrói a sua casa em rocha sólida e
o homem que constrói a sua casa na areia.
“Todo aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática pode
comparar-se ao homem sensato que construiu a sua casa sobre a
rocha. Caiu muita chuva, vieram as cheias e os ventos sopraram com força
contra aquela casa. Mas ela não caiu, porque os seus alicerces estavam
assentes na rocha. Porém, aquele que ouve as minhas palavras e não as
põe em prática pode comparar-se ao homem insensato que construiu a
sua casa sobre a areia. Caiu muita chuva, vieram as cheias e os ventos
sopraram com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou arruinada.”
Mateus 7:24-27

Esta parábola compara os estilos de construção de dois homens, um homem sábio que construiu
uma casa capaz de aguentar as tempestades fortes, e um homem tolo que construiu uma casa que
colapsou quando a tempestade chegou. Então, Jesus realçou que aqueles leem apenas as Suas
palavras mas não as praticam nas suas vidas não serão capazes de aguentar as tempestades da
vida. A analogia ao casamento é clara — casais que obedecem à Palavra de Deus e a aplicam ao seu
relacionamento terão o casamento que permanece forte quando chegam as inevitáveis
tempestades da vida. O casamento cristão é um casamento construído na Rocha — Jesus Cristo, a

Rocha. Um casamento construído na areia baseia-se numa aliança imatura e num amor
condicional. Depende de instituições temporárias como o sucesso na carreira, o materialismo, a
realização pessoal, o desempenho do parceiro, e outros valores mundanos. Se e quando um
cônjuge sente que o outro cônjuge já não responde às suas necessidades, ou um deles perde o
emprego, ou há uma crise financeira, o casamento abana tão fortemente por estas tempestades
que eventualmente se dissolve.
Construir o casamento na Rocha
Quando o casamento é construído na Rocha oferece uma forte base para o crescimento e
florescimento um pacto de compromisso, confiança e intimidade. Este tipo de casamento baseia-se
numa aliança Madura e num amor incondicional e é plenamente possível através do poder de Jesus
Cristo (Filipenses 4:13). Deus concede-nos a Sua força para permanecermos fiéis ao nosso
compromisso no casamento e Ele provê orientação através da Sua palavra para construirmos um
casamento sólido como uma rocha. Abaixo, apresentamos cinco passos essenciais para a
construção do vosso casamento.

1) Construir o casamento numa aliança de amor
O amor é paciente e prestável. Não é invejoso. Não se envaidece nem é orgulhoso. O amor
não tem maus modos nem é egoísta. Não se irrita nem pensa mal. O amor não se alegra com
uma injustiça causada a alguém, mas alegra-se com a verdade. O amor suporta tudo, acredita
sempre, espera sempre e sofre com paciência. O amor é eterno. As profecias desaparecem;
as línguas acabam-se; o conhecimento passa.
1 Coríntios 13:4-8 ESV
Este é o tipo de amor que Cristo tem por nós e é como devemos amar-nos uns aos outros no
casamento. Uma aliança de amor é um amor incondicional, é o amor ágape; continua a amar
mesmo quando a pessoa se sente a desistir. Jack O. Balswick e Balswick (2006) partilha isto:

A aliança de amor e o compromisso são o que dá aos cônjuges a capacidade de
contrariar o seu impulso humano de desistir ao primeiro sinal de problemas. As
promessas de aliança são que nós, enquanto cônjuges estamos em igual pé e
trabalhamos persistentemente as diferenças e dificuldades que surgem.
Uma aliança de amor requer compreensão pelas necessidades um do outro e a vontade de, por
vezes, praticar a auto negação a bem da relação. Uma aliança de amor requer muita energia e
sacrifício mas mantém-nos determinados a criar o melhor casamento possível.

2) Aceitar os defeitos e imperfeições um do outro
No casamento, devemos aprender a valorizar-nos mutuamente e a aceitar que nenhum de nós é
perfeito. Estamos a falar de ter um casamento cheio de graça. O maravilhoso da graça é que é
imerecida, não podemos merecê-la, mas recebemos amor e aceitação na mesma. Todos nós
recebemos graça de Deus, e é através do Seu poder que podemos oferecer graça ao nosso cônjuge
(Jack O. Balswick & Balswick, 2014). Quando há graça no casamento, esta cria uma atmosfera que
vai além da culpa e da vergonha e prepara o cenário para o crescimento e compromisso renovados
na relação.
Foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós: enviou o seu Filho único ao mundo, para
recebermos a vida por meio dele. E esse amor consiste nisto: não fomos nós que amámos a
Deus, mas foi ele que nos amou e nos enviou o seu Filho para ser sacrifício de expiação pelos
nossos pecados. 1 João 4:9, 10

Dê cada um amor, em vez de exigi-lo. Cultive aquilo que tem em si de mais
nobre, e esteja pronto a reconhecer as boas qualidades do outro. É um
admirável estímulo e satisfação saber alguém que é estimado.
White, O Lar Adventista, 107.33)

Oiçam, Oiçam, Oiçam-se um ao outro
Em qualquer relacionamento a comunicação é o que a água e a luz solar são para um relvado
saudável. Ouvir bem é como o fertilizante que vai fundo abaixo da superfície para nutrir e
enriquecer o solo. Na maior parte dos relacionamentos quando existe uma queixa é porque
algumas das necessidades não estão a ser satisfeitas — as vozes não estão a ser ouvidas. Os casais
que comunicam bem compreendem que ouvir ativamente é um ingrediente essencial no seu
casamento.
Ouvir ativamente significa ouvir não só com os ouvidos, mas ouvir com os olhos e com o
coração. Aquele tipo que transmite ao vosso cônjuge que estão mais interessados em ouvir o que
ele/a tem para dizer do que em se defenderem e marcarem a vossa posição. No livro, The Seven
Habits of Highly Effective Families, o Dr. Stephen Covey diz, “Procurem primeiro compreender,
depois serem compreendidos”. Uma vez mais vemos a negação do eu, outro ingrediente essencial
para o casamento durar uma vida.
“Cada um deve estar sempre pronto para ouvir; mas não deve precipitarse no falar, nem irritar-se com facilidade.”
Tiago 1:19

Quando cada pessoa no casamento se sente ouvida e compreendida, o casal aproxima-se um do
outro, a intimidade e o compromisso mútuo aumentam e a relação sai fortalecida.
4) Perdoem frequentemente
O Dicionário de Inglês de Oxford (1989) tem esta definição de perdão: 1) parar de estar zangado
com alguém por causa de uma ofensa, defeito ou erro; 2) não se sentir mais zangado ou com
desejo de punir; 3) cancelar uma dívida.
O perdão prepara o caminho para a cura e reconciliação em todos os relacionamentos.3 No
casamento, ambos os indivíduos vão inevitavelmente magoar-se um ao outro. Quando perdoamos
desistimos do nosso direito de punir ou retaliar por causa do mal que nos foi feito. Quando
falhamos em perdoar, a amargura e o ressentimento aumenta no relacionamento. O perdão
liberta-nos destes sentimentos. O perdão, em essência, é para quem perdoa, mais do que para
quem é perdoado. (Smedes, 1984).
“Ajudem-se uns aos outros, e se alguém tiver alguma razão de queixa
contra outro, deve perdoar-lhe. Assim como o Senhor vos perdoou,
também se devem perdoar uns aos outros.”
Colossenses 3:13

É somente pelo poder de Deus que temos a capacidade de perdoar.
Perdoar é uma escolha. Quando escolhemos perdoar, honramos a Deus. A escolha de não perdoar
fortalece as barreiras entre marido e esposa, e também constrói barreiras entre nós e Deus (S. M.
Stanley, Trathen, McCain, & Bryan, 2013).

“Cristo foi tratado como nós merecíamos, para que pudéssemos receber o
tratamento a que Ele tinha direito. Foi condenado pelos nossos pecados,
nos quais não tinha participação, para que fôssemos justificados por Sua
justiça, na qual não tínhamos parte. Sofreu a morte que nos cabia, para
que recebêssemos a vida que a Ele pertencia.” “Pelas Suas pisaduras
fomos sarados”. Isaías 53:5.
White, O Desejado de Todas as Nações, 25.2

5) Abracem mais
A maioria dos casais mal consegue esperar para se casar para poderem desfrutar dos
benefícios físicos do casamento. Mas à medida que a rotina diária tem lugar e a novidade se
desgasta, conforme dissemos antes, esquecemo-nos de fazer as coisas que fazíamos no
início. Abraçar é uma forma de se ligarem diariamente. Quando nos abraçamos ou tocamos
um no outro, libertamos uma hormona, a oxitocina. A oxitocina é a hormona que aumenta os
nossos laços com outras pessoas; também baixa a pressão arterial e reduz o stress. Por isso
existem muitos benefícios que podemos colher de um simples abraço. Encorajamos os casais
a abraçarem-se por um minuto todas as manhãs antes de se separarem, e todas as noites
quando se voltam a encontrar.
“Eu sou do meu amado e é a mim que ele deseja. Anda, meu amado,
vamos para o campo! Passaremos a noite em flores de alfena.”
Cantares de Salomão, 7:11,12
“Resolva cada qual ser para o outro tudo que é possível. Continuai as primeiras atenções. De todos
os modos, anime um o outro nas lutas da vida. Procure cada um promover a felicidade do outro.
Haja amor mútuo, mútua paciência. Então, o casamento, em vez de ser o fim do amor, será como
que seu princípio.”
White, O Lar Adventista, 106.2

Se os casais integrarem estes passos construtivos no seu casamento, vão construir um
casamento na Rocha e vão fortifica-lo, sejam quais forem as tempestades da vida. Também vão
viver a Alegria e satisfação que Deus planeia para todos os casais Cristãos. Por fim, Deus pretende
que nos aproximemos dele; quer santificar-nos. Muito para além da nossa alegria e felicidade
pessoal, o casamento Cristão é para glorificarmos Deus e sermos representantes da Sua graça e
amor aqui na terra.
Posso todas as coisas Naquele que me fortalece.
Filipenses 4:13
Willie Oliver, PhD, CFLE and Elaine Oliver, MA, CFLE are Directors of the Department of Family Ministries at the General
Conference of Seventh-day Adventists World Headquarters in Silver Spring, Maryland, USA.
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relacionamentos abusivos ou que estão a lidar com a questão da infidelidade. Aqueles que estão a viver tais traumas nos seus
relacionamentos deveriam consultar o seu pastor ou um conselheiro Cristão qualificado.
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viver tais traumas nos seus relacionamentos deveriam consultar o seu pastor ou um conselheiro Cristão qualificado.

