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Uma Igreja

para

todos

D

urante o ministério terrestre de Jesus, Ele
muitas vezes entrou em atrito com os
judeus por conta de interpretação
bíblica. Um desses assuntos foi com relação
ao templo. Citando Isaías 56:7, o Mestre disse que Sua casa deveria ser casa de oração
para todos os povos e não para comércio de
animais. Como conhecemos bem a questão dos animais que eram vendidos para os
sacrifícios e boa fonte de lucros para os líderes, quero me deter na oração.
O apelo do Velho Testamento era para uma igreja de inclusão: para todos os
povos. Ou seja, a partir dos judeus as nações alcançariam a luz do evangelho. O
templo seria um lugar que apresentaria bem esse quadro quando, em uma grande
festa, estivessem ali pessoas de todas as partes do globo, adorando ao Eterno
Deus juntamente com os judeus.
O apelo do Novo Testamento amplia o quadro missional do cristianismo para
fora das fronteiras de Jerusalém, não recebendo apenas estrangeiros no templo,
mas enviando judeus para o alcance deles. Agora teriam uma casa de oração para
todos os povos (templo) e uma missão para alcançar todos os povos.
Temos no território da União Nordeste, de Alagoas ao Piauí, 2.400 igrejas, nossas
casas de oração para todos os povos. Porém, a nossa alegria é ver 13 mil pequenos
grupos que abrem suas portas, semanalmente, em cumprimento da missão para todos
os povos. Ter uma igreja física é fácil, é abrir as portas e esperar pessoas virem. A verdadeira missão, porém, não é quando entramos no templo para adorar mas quando
saímos para salvar. Sonhamos em ver a igreja toda dividida em pequenos grupos, crianças, juvenis, adolescentes, jovens e adultos. Uma verdadeira rede de pequenos grupos.
Cada pequeno grupo com um ministério, por exemplo: trabalhar com adolescentes
grávidas; hospitais; prisões; saúde para a comunidade; esportes, etc. Porém, cada PG
precisa entender que o ministério não é apenas servir às pessoas mas salvá-las, ou seja,
buscando levá-las ao PG, classes bíblicas ou duplas missionárias.
Finalmente, queremos ver todos os PGs trabalhando de forma holística (integral),
realizando as atividades da vida cristã. Cada PG sendo também o mesmo grupo do
sábado de manhã para estudo da lição, tendo alvo de estudos bíblicos semanais, possuindo algumas duplas missionárias, realizando projetos sociais, desafios mensais promovidos pela UNeB nas redes sociais, visitação entre membros do PG, etc. Em suma,
quando se pensar em atividade usaremos os pequenos grupos, isso formará comunidade e organização para a maior colheita da Terra que está bem à nossa frente.
Pr. Moisés Moacir - Presidente / União Nordeste Brasileira
Pequenos Grupos
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Sexta-feira, 6 de janeiro

Enfrentando as

frustrações da vida
“Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No
mundo passais por aflições; mas tendo bom ânimo; eu venci o
mundo.” João 16:33

“A

s frustrações da vida nos fazem depender de Deus, percebemos que
este mundo é passageiro e adquirimos resiliência para vencer os obstáculos que aparecem no nosso caminho.”
Quase todo mundo enfrenta ou já enfrentou experiências frustrantes na vida,
sejam sonhos que não foram alcançados, decepções nas diversas áreas da vida,
expectativas frustradas etc.
Faz parte da vida do ser humano passar por esses momentos de desilusão e
decepção, momentos assim colocam-nos em situação de estresse e, muitas vezes,
fazem-nos enxergar a vida sem a perspectiva correta. Por isso, Deus nos oferece
ferramentas para lidar e superar esses momentos, que se não administrados e entendidos de maneira correta, podem nos fazer querer desistir dos planos, projetos
e até mesmo da vida.
A frustração é sentimento de impotência perante uma situação, um desejo ou uma
esperança não cumprida. Ainda que seja um sentimento normal, a maneira como a
enfrentamos é o que faz com que seu curso
ganhe relevância ou não, em nós. A pergunta
que precisamos nos fazer é: Quais são nossas
Para enfrentar provas
limitações e até onde podemos conseguir
e tentações, e cumprir
aquilo a que nos propomos? Essa pergunta
suas injunções,
nos ajuda a entender nossos limites e pode
será necessária fé
ser uma ferramenta muito eficaz ao lidarperseverante. Podemos
mos com as experiências frustrantes, e isso
envolve reconhecimento. Note que o rei Davi
porém triunfar
reconhece, diante de Deus, seus pontos mais
esplendidamente;
frágeis quando afirma: “Por que eu conheço
nenhuma alma vigilante
as minhas transgressões, e o meu pecado
que ore e creia será
está sempre diante de mim. ” Salmos 51:3.
enlaçada pelo inimigo.
Quando reconhecemos nossos limites, além
de ser um sinal de humildade, aprendemos a
Testemunhos Seletos, 63
não confiarmos tanto em nós mesmos.
Pequenos Grupos
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Outro elemento importante para se administrar o sentimento de frustração é a aceitação daquilo que não se pode mudar. Evite inventar desculpas, voltar à situação ou imaginar outros desenlaces. Devemos aceitar a realidade, até porque pensar no que aconteceu
não vai mudar a situação. Quando aceitamos a situação aprendemos melhor a entendê-la e a prosseguir rumo aos novos desafios propostos. Segundo o apóstolo Paulo:
“Esquecendo-me das coisas que para trás ficam prossigo para o alvo. ” Filipenses 3:14.
Logo, precisamos avançar diante das situações, vendo o que passou, avaliando o que foi
negativo como oportunidade de recomeçar, pois assim as emoções também estarão sob
controle. Controlar as emoções é uma arte que se aprende a cada dia. Todos nós, a cada
dia, somos desafiados a lidarmos com nossas emoções e, quando ela está sob controle,
adquirimos maturidade emocional, o que muito nos beneficia.
O Senhor Jesus nos oferece animo para continuar de cabeça erguida mesmo diante
das crises da vida, de acordo com Ellen White: “para enfrentar provas e tentações, e
cumprir suas injunções, será necessária fé perseverante. Podemos, porém, triunfar esplendidamente; nenhuma alma vigilante
1. Você já passou por uma situação
que ore e creia será enlaçada pelo
adversa que acabou o aproximando
inimigo.” CL, cap. 63. Além de
mais de Deus?
aprendermos com o que não deu
2. Por que somos tão vulneráveis
certo, encontramos um aprendia sofrermos dentro dos nossos
relacionamentos?
zado ainda maior: Dependência
3. É fácil suprir a expectativa dos
exclusiva do Senhor, quando
outros? Quando isso não acontece,
dependemos dEle, entendemos
como nos sentimos?
nossas limitações, começamos a
4. Todo cristão deve ser alegre pela
aceitá-las e buscamos força do
presença de Deus na sua vida,
alto, o que nos proporciona “remas por que quando algo nos
siliência”, que significa a capaaflige, isso também acaba levando
cidade de superar dificuldades.
também a nossa alegria?
A superação dos problemas e
5. Como você se sente em relação
ao sofrimento dos outros? Como
frustrações nos ajuda a olharmos
podemos ajudar aos que estão em
para os próximos desafios com
sofrimento emocional?
esperança na certeza que alcançaremos a vitória em Cristo Jesus!

DISCUTIR:

Conclusão – Apelo
Os momentos de tensão que passamos no decorrer da nossa vida são reais, as decepções existem, mas podemos aprender com elas e adquirirmos condições de prosseguirmos na jornada cristã. Afinal, estamos neste mundo, mas não somos daqui. Por isso,
nosso foco maior deve ser o céu. Devemos viver com os pés na terra, mas os olhos no céu!
Versos bíblicos usados na lição: Joao 16:33; Salmos 51:3; Filipenses 3:14
Pr. Diego Gomes - Distrital Associação Pernambucana
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Sexta-feira, 13 de janeiro

Viver com

alegria e otimismo
“Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal,
mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com
todos. Alegrem-se sempre. ” I Tess. 5:15,16

S

er feliz, desfrutando da vida com alegria e otimismo é uma meta desejável que vem por iniciativa própria e não de maneira casual. Existem pessoas que acreditam que alegria e felicidade são coisas do acaso, produto
das circunstâncias ou mesmo questão de sorte. No entanto, acima do imprevisível está a escolha pessoal. Ser feliz é uma opção. Parece que alguns preferem
ser infelizes e desastrados, mas é possível escolher ser otimista e desfrutar
de uma vida razoavelmente alegre e feliz. Decisões simples e comprometidas
como: “Decidir que vou ser feliz. ”, “Hoje ficarei contente e não permitirei que o
desânimo tome conta de mim. ”, “Vou olhar o lado bom das coisas. ”, são decisões pessoais que, se forem tomadas com determinação, proporcionam grande
entusiasmo e previnem o desânimo.

Como promover o bem-estar mental
Ser feliz, desfrutando da vida com alegria e otimismo, é uma meta desejável que vem por iniciativa própria e não de maneira casual. Helena era
uma jovem de aproximadamente 25 anos, que em quase tudo se considerava
fracassada. Mas se tornou amiga de uma companheira de trabalho com capacidade de ver as coisas de forma otimista, o que influenciou decisivamente
sua vida. A atitude de Helena mudou e ela aprendeu como atuar corretamente
conforme se explica a diante:
• Cultive o pensamento positivo: Não caia no erro de ver apenas os aspectos
negativos, pois você poderá causar desgostos em sua vida. Valorize tudo de forma
geral, mas centralize-se especialmente naquilo que é positivo.
• Sinta-se racionalmente satisfeito consigo mesmo: A apreciação própria
mantém íntima relação com a capacidade para desfrutar a vida. Se você se sente
inferior, seus atos terão a tendência de serem medíocres e inferiores. De forma
geral, não se culpe inteiramente pelos fracassos e não tire de você todo o mérito pelos triunfos.

Pequenos Grupos

9

Como promover o bem-estar social
• Mantenha boa relação com os outros: As grandes realizações e alegrias da
vida, geralmente, estão relacionadas com outras pessoas. Mas também, as aflições
e as adversidades costumam ter sua origem nas relações interpessoais. Quando
não há atritos e dificuldades, e a pessoa desfruta de um bom relacionamento com
o cônjuge, com o chefe, com amigos e vizinhos a alegria e saúde mental serão marcantes na vida da pessoa. Mas, se as coisas vão mal, a vida se torna angustiante e
a tristeza, o desânimo e incerteza exercerão domínio.
• Faça alguma coisa para ajudar os outros: É comprovado cientificamente que
o altruísmo combate os sintomas depressivos e proporciona satisfação e alegria na
vida daqueles que o praticam. Por isso, experimente realizar um trabalho voluntário, colaborar com um projeto ecológico.

Como promover o bem-estar físico
• Pratique hábitos de uma vida saldável. Quem transborda de saúde, tem
também a grande probabilidade de transbordar de alegria. Enquanto prevalece o
mal-estar físico, é difícil gozar de bem-estar mental. Manter a saúde é um processo
simples, agradável e ao alcance de todos. Eis algumas dicas:
• Alimente-se com cereais integrais, hortaliças e frutas;
• Beba água em abundância;
• Faça exercício físico regularmente;
• Permita-se um descanso apropriado;
• Não use substâncias químicas (drogas, álcool, fumo, etc.).

É pela falta de sucesso em suportar as provas a que
somos sujeitos nas pequenas coisas, que se adquirem
os maus hábitos e se deforma o caráter; e, quando
nos assaltam as provas maiores, encontramo-nos
desprevenidos. Só agindo por princípio nas provas da
vida cotidiana, podemos adquirir energia para ficar
firmes e fiéis nas mais perigosas e difíceis situações.
Ciência do Bom Viver, pág. 490
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DISCUTIR:
1. Você se considera uma pessoa positiva ou negativa?
2. Você costuma ficar aflito com pequenas coisas e tem a tendência
de achar que tudo é catastrófico?
3. O bom humor pode ajudar a enfrentar as dificuldades da vida?
4. É correto um cristão viver angustiado? Como ficaria a questão da
fé, da esperança, nesse caso?
5. O que você pode fazer para ter uma vida mais leve, alegre e uma
boa autoestima?

Conclusão – Apelo
Mantenha uma atitude de esperança. Um dos grandes segredos da felicidade
é contemplar o futuro com esperança. Reflita sobre o passado, como os problemas
foram resolvidos e mantenha a mesma confiança de que o mesmo acontecerá desta
vez. Se você acredita em Deus, entregue-se a Ele e sentirá que sua vida ficará livre
de um grande peso. Você começará a desfrutar das bênçãos divinas.

VERSOS BÍBLICOS USADOS NA LIÇÃO
I Tess. 5:15,16
Adaptado por: Rafaella Andrade – Secretária de Mordomia UNeB
Livro Mente Positiva, Dr. Julián Melgosa

Pequenos Grupos
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Sexta-feira, 20 de janeiro

Aprendendo

com quem sabe
“Com os anciãos e mais experientes está a sabedoria, e na
idade avançada, a compreensão e o entendimento”. Jó 12:12

A

inexperiência é ousada e nos leva a fazer aquilo que uma pessoa, por experiência, jamais faria. A arte de não viver alienado em nosso próprio mundo
consiste em enfrentar a realidade de situações, diferenças, ideologias existentes em nós mesmos.
O fato é que o mundo está se tornando cada vez mais competitivo, não apenas
no mercado de trabalho, na tecnologia e no capitalismo, mas também no que diz
respeito ao campo das ideias, do aprendizado e do relacionamento cristão. Nesse
caso, a aparente competição nos advém como uma ameaça ao nosso próprio eu,
levando-nos a ignorar os que poderiam nos ajudar a sermos melhores e mais eficientes. A impressão transmitida é a de que não temos muito o que aprendermos
com o próximo, pois nos enchemos de falsas concepções de “eu já sei tudo e não
preciso da ajuda alheia”, ou “eu não sei tudo, mas posso aprender sozinho”. A
arrogância, a prepotência e o orgulho nos fazem agir como se o conhecimento, a
prática e a experiência do outro não fossem importantes para nós. Criamos uma
redoma à nossa volta e nos encapsulamos em nossas ideias, sem levar em consideração que temos mais a aprender com o próximo do que com nós mesmos.

Dicas que valem ouro
• Se você é jovem, desenvolva a capacidade de observar as coisas do cotidiano,
através de um olhar diferenciado. Converse com pessoas experientes, tementes a Deus,
pessoas vividas como os idosos e com aqueles que possuem bagagens de informações, práticas e conhecimento, pois elas passaram pela melhor escola – a da vida – e,
por isso, elas têm muito a ensinar. Isto é ser profundamente criativo, inteligente e sábio.
• Se você é uma pessoa já bem vivida, ouça com atenção a juventude e tente
observar com os olhos deles. Entre no seu universo para entender um pouco de
suas lutas, suas aflições, seus desafios e de seus sonhos.
• Desenvolva e aprimore a capacidade de ouvir e de interagir, mesmo com
pessoas aparentemente inatingíveis, pois esta habilidade lhe será útil em qualquer
atividade relacional ou missiológica. É claro que por mais difícil e complicado que
pareça ser, as pessoas vividas possuem um arsenal de experiências que, se fossem
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levadas a sério pelos mais jovens ou menos experientes, fechariam as portas para
muitas encrencas, desgraças e dificuldades. A experiência expressa uma realidade
imprescindível. Ela faz as pessoas verem o que os inexperientes não conseguem
enxergar, alguns detalhes que passam despercebidos, que embora sejam detalhes,
podem trazer imensurável desconforto à vida.

E agora?
A cultura ocidental, na qual se valoriza mais o “ter” do que o “ser”, faz dos mais
vividos e experientes, pessoas sem importância. A energia para conquistar coisas (o
sucesso do ter) parece ser mais importante do que a sabedoria para conquistar admiração (o sucesso do ser). Diferente de nossa cultura, é maestral observar como os
orientais tratam as pessoas com idade avançada, eles os chamam de pessoas sábias.
E em nossa cultura, como as pessoas de idade são chamadas? De velhas. Como resultado, não é de se admirar que os orientais tenham uma qualidade de vida melhor,
uma expectativa de vida maior e um desenvolvimento social e relacional mais estável.

PARA

Os jovens [...] devem respeitar os conselhos de seus
instrutores, honrando-lhes a devoção, e lembrando-se
de que seus anos de labor lhes têm dado sabedoria.
(Evangelismo, p. 683)

DISCUTIR:
1. O que geralmente nos impede de dar atenção aos mais experientes?
2. Como driblar o orgulho pessoal para atender o conselho ou advertência de uma pessoa mais vivida?
3. O que você diria para uma pessoa que está prestes a sofrer por
uma escolha errada? Um detalhe, ela não gosta de receber conselhos.
4. Quem são as pessoas mais vividas e mais próximas a quem geralmente damos pouca atenção aos seus conselhos?
5. É mais seguro atender aos desejos do coração ou os conselhos
dos mais experientes?

Pequenos Grupos
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Conclusão
Provérbios 27:7 afirma que “a alma farta pisa o favo de mel, mas à alma faminta
todo amargo é doce. ” Salomão, retratando algumas loucuras humanas, contrasta
os que buscam algo além da pura conveniência em detrimento dos que vivem apenas pela satisfação.
Se você tem a chance de conviver com alguém experiente, que já percorreu diversos caminhos difíceis e repletos de espinhos, buracos, tempestades, mas que também obteve vitórias e aplausos, sugue, beba, coma e aspire ao máximo o que ela
pode lhe oferecer. Acredite, nenhum livro, enciclopédia ou escola lhe ensinará tanto.
Como já dizia um ditado popular: “o inteligente é o que aprende com seus erros, e
sábio é o que aprende com os erros dos outros”. Não é de admirar que um dos livros
mais significativos para a vida, o de Eclesiastes, tenha sido escrito por um homem
já idoso, Salomão. Inspirado por Deus, em consonância com as suas próprias experiências, pode dizer com solidez que a vida sem Deus é como correr atrás do vento
(Eclesiastes 1:1-11). Vivendo nesta terra, ele concluiu que a única coisa que realmente vale a pena é “temer a Deus e guardar os Seus mandamentos” (Eclesiastes 12:13)

VERSOS BÍBLICOS USADOS NA LIÇÃO
Jó 12:12; Provérbios 27:7; Eclesiastes 1:1-11 e 12:13
Pr. Gilberto Theiss
Distrital Associação Cearense
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Sexta-feira, 27 de janeiro

A real

motivação
“... Estou concentrando todas as minhas energias para insistir
nesta única coisa: Esquecendo o passado e aguardando
esperançoso aquilo que está à frente”. Fil 3:13 Bíblia Viva.

A

verdadeira motivação define nossos esforços e nos faz avançar para um
futuro de esperança, com a certeza de que, no Senhor, teremos a tão aguardada promessa.
Por mais que pesquisadores e escritores falem como ser uma pessoa motivada,
ou artigos tipo “10 hábitos de pessoas altamente motivadas” surjam em vários
meios de comunicação, podemos perceber que a motivação que faz a diferença
está intrinsecamente ligada à personalidade e expectativas de cada pessoa. Se observarmos o motivo que ardia no coração de Henry Ford, vemos que ele desejava
que cada padeiro, açougueiro ou fabricante de candelabros, tivesse um Ford T em
sua garagem. Para Marthin Luther King Jr, seu motivo de existir era ver, no futuro,
crianças brancas e negras brincando juntas, sem se dar conta da cor de sua pele.
Já para o apóstolo Paulo, queimava em seu coração a expectativa de “naquele dia,
o justo juiz, lhe daria a coroa de glória”. II Tm 4:8. Qual imagem de futuro produz
esse efeito em você?

“Estou concentrando todas as minhas energias para insistir...”
Vivemos numa era de baixo poder de concentração. Dispomo-nos a revolver
algo, e quando menos esperamos, envolvemo-nos a beira do caminho com coisas/
situações que roubam nossa atenção. Rapidamente nos desconcentramos em meio
a um turbilhão de informações. O apóstolo Paulo nos ensina que não estava para
“matar tempo”, ou divagar na vida, mas estava focado naquilo que fazia sentido à
sua existência. Sua determinação, em concentrar seus esforços em um propósito,
lembra outro gigante da fé, Neemias. Quando convidado para desvirtuá-lo de seu
foco, ele afirmou: “Estou executando um grande projeto e não posso descer agora.
Afinal, por que eu deveria parar minhas obrigações e deixar a obra para encontrar-me convosco? ” Ne 6:3.
Marthin L King declarou: “Se você ainda não achou uma causa pela qual valha a
pena morrer, você ainda não achou razão de viver”. Dedique-se e se concentre no
que faz seus olhos brilharem, naquilo que realmente vale a pena!
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“Esquecendo o passado”
Já dizia William Shakespeare: “Chorar sobre as desgraças passadas é a maneira
mais segura de atrair outras.” Paulo sabia quem ele era, e se auto declarou: “eu era
fariseu” At 23:6 (NTLH). Ele conhecia suas obras infrutíferas e sua pecaminosidade.
Podia lembrar do terror que causara a infante igreja, mas agora era um homem
transformado e motivado pelo sonho de “estar com Cristo” (Fl 1:23), de não ser
mais o mesmo, permitindo que Cristo vivesse nele. Ele entendia que seu passado
poderia comprometer seu futuro, por isso, lutava consigo mesmo para esquecer
de si mesmo. Ele recomenda que: “afastemos de nós qualquer coisa que nos torne
vagarosos ou nos atrase” Hb 12:1. O que percebemos na vida de alguém que tem,
em seu ser, o compasso do céu, é que “corramos com perseverança a corrida que
Deus propôs para nós”, nem olhando para direita, esquerda ou para trás, mas tendo o sonho muito claro diante dos nossos olhos. Talvez seu passado não lhe traga
tantas alegrias. Então, faça como Paulo: esqueça o que ficou para trás!

“Aguardando esperançoso aquilo que está à frente”.
O grande combustível que nos move a uma ação é a esperança. O grande apóstolo tinha algo pelo que morrer e viver, acreditava no retorno de Jesus como sendo
o maior prêmio que um mortal pudesse receber. A certeza que pulsava no seu
coração dava ritmo a sua jornada de fé. Ao despertar pela manhã, não buscava
uma nova motivação ou sentido de vida, mas dia após dia desenvolvia aquela que
estava encarnada na sua existência. Com certeza, Paulo, como eu e você, poderia
encontrar motivos que lhe entristecesse, decepcionasse ou desencorajasse pois,
a caminhada predita pelo Mestre não seria fácil (“neste mundo passareis por aflições”). Mesmo diante dos desafios, seguiu e prosseguiu em segui-lo com esperança, embora diante de seus algozes, testemunhou e, ao final de sua maratona terrestre, pôde exclamar com convicção: “combati o bom combate, completei a carreira,
guardei a fé”. II Tm 4:7

Paulo tem em si mesmo o testemunho de que sua
alma é preciosa à vista de seu Redentor. Sua vida
está escondida com Cristo em Deus, e ele está
persuadido de que Aquele que conquistou a morte
é capaz de guardar o seu depósito. Seu espírito se
apega as promessas do Salvador. Seus pensamentos e
esperanças estão centralizados na segunda vinda de
seu Senhor.
(AA, 512-513)
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DISCUTIR:
1. O que tem lhe motivado ultimamente? Será que a chegada de um
filho? Um novo relacionamento? Um upgrade na carreira?
2. O que tem feito seus “olhinhos” brilharem mais expressivamente e
seu coração ser aturdido de adrenalina?
3. Na sua jornada cristã, o que tem lhe motivado a permanecer do
lado do Senhor? Será que pessoas especiais têm sido uma referência para você?
4. Como você pode influenciar positivamente alguém que, neste momento, está lutando com todas as forças contra um câncer?

CONCLUSÃO – APELO
O que deve nos motivar? Será que coisas temporais deste mundo? Um bom
emprego? Um bom nome na praça? Quando nós olhamos para as coisas desta vida,
percebemos quão depressa elas passam e que muitas delas começam tão bem,
imediatamente enchem nossos olhos, mas, pouco tempo depois, caem na rotina e
frustração. Paulo encontrou algo, uma pérola de grande preço, pelo qual seus dias
de vida fizeram todo sentido. Encontrou o que preencheu todas as lacunas do seu
ser: o Salvador e Rei que mudou sua vida. Será que eu e você temos buscado a real
motivação do céu ou a transitoriedade deste mundo? Será que nossa preocupação
está nas notas do ENEM, no resultado do último concurso ou na expectativa da
entrevista profissional que nos submetemos? Desafio você a viver com a motivação
de Paulo, diariamente aguardando a bendita volta de Jesus.

VERSOS BÍBLICOS USADOS NA LIÇÃO
Filipenses 3:13
II Timóteo 4:7,8
Filipenses 1:23
Hebreus 12:1
Neemias 6:3
Pr. Bruno Sandes
Distrital Associação Pernambucana Central
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Sexta-feira, 3 de fevereiro

Amor verdadeiro:

porque o barato às vezes sai caro!
“Nem muitas águas conseguem apagar o amor; os rios não
conseguem levá-lo na correnteza. Se alguém oferecesse todas
as riquezas da sua casa para adquirir o amor, seria totalmente
desprezado.” Cânticos 8:7

V

ivemos em um mundo de falsificações. Camisetas, tênis, smartphones, eletrônicos e acessórios todos têm sua versão pirata. O mercado da falsificação é variado e amplo. Somente em 2014 foram apreendidas cerca de 1,3
milhão peças de roupas falsificadas - isso sem contar aquelas que são comercializadas e estão espalhadas nos guarda-roupas dos brasileiros. Com isso, o prejuízo
causado à economia nacional é de aproximadamente 1,8 bilhão de reais por ano.
Diga não à pirataria da alma. Amor só se for verdadeiro e original!

Por que os produtos falsificados fazem tanto sucesso? Por que somos atraídos pelo que parece, mas não é?
É possível que a primeira resposta a surgir para essas perguntas seja: “porque
é mais barato”. Você, sem dúvidas, conhece alguém que, na ânsia de economizar,
acaba comprando um produto falso para apenas aparentar que possui algo de valor.
A pior parte é que o fascínio pela falsificação não atinge somente nosso corpo,
nosso estilo ou nossas roupas, ele afeta o nosso ser, causando prejuízos incalculáveis
para nossa alma. Uma das maiores vítimas da paixão humana pela falsificação é o
amor. O amor é apresentado em novelas, séries de TV, filmes e livros de diversas formas pirateadas. As falsificadas versões hollywoodianas do amor são tão prejudiciais
à vida matrimonial que, de acordo com um estudo da Universidade escocesa de Heriot-Watt, elas têm o potencial de prejudicar (e muito!) um relacionamento amoroso.
Segundo o estudo, fãs de comédias românticas são propensos a terem dificuldades
maiores em seus relacionamentos porque compraram a ideia de amor compartilhada
nos filmes, que por sua vez, apresentam expectativas nada realistas da vida a dois.
Os romances midiáticos das novelas, séries, livros e outros gêneros de filmes
também criam uma alternativa ilusória para o verdadeiro amor. Com doses exageradas de romantismo que cativam as lágrimas e emoções do público, o falso amor é
apresentado como algo sem limites, incontrolável, alheio à razão e exageradamente sentimental (sem falar no forte apelo sensual que está ligado ao “amor pirata”).
Pequenos Grupos

19

O falso amor torna-se, então, exatamente o oposto do verdadeiro. Uma espécie
de clone maligno que embora tenha semelhança aparente com o verdadeiro é na essência seu arqui-inimigo. Ele destrói relacionamentos, identidades e transforma seus
consumidores em verdadeiros escravos castigados sob seu poder. Não é à toa que,
segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), em 2014 o Brasil registrou mais de 340 mil casos de divórcio – um dado que representa um crescimento
assustador de 161,4% em dez anos. Ainda de acordo com o IBGE, hoje a maioria dos
casamentos termina antes do 15º ano da união. Isso indica que as pessoas se unem
no casamento esperando uma coisa, para logo depois se frustrarem.
Se você não quer entrar num relacionamento tipo “barco-furado”, a página 103
do livro “Só para Jovens”, de Ellen White, traz alguns pontos muito relevantes a
serem considerados:
Primeiro: Lembre-se de que o amor sincero é um princípio e não uma emoção.
Os que são movidos pelo verdadeiro amor, não são irracionais ou cegos.
O amor não é uma droga alucinógena; é, antes, um perfume que acalma.
Segundo: Se você foi abençoado com pais tementes a Deus, peça conselhos
deles. Seus pais são instrumentos de Deus, sempre vale a pena consultá-los, pois
evita que você se decepcione.
Terceiro: Acima de tudo, faça de Cristo seu conselheiro. Estude a Palavra e não
economize na oração.
Quarto: Jamais esqueça: O casamento afeta a vida futura tanto neste mundo
como no vindouro. Um cristão sincero não fará planos que Deus não possa aprovar.
Quinto: O verdadeiro amor, em qualquer que seja o relacionamento, é analisado
pelo padrão do amor de Cristo: “Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. ” João 15:12.

O povo de Deus nunca deve aventurar-se a pisar
em terreno proibido. O casamento entre crentes e
incrédulos é proibido por Deus. Mas muitas vezes o
coração não convertido segue seus próprios desejos
e realizam-se casamentos não aprovados por Deus.
Fundamentos da Educação Cristã, 500.
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DISCUTIR:
1. Como você define o amor? Como o seu PG o definiria em uma
breve frase?
2. É importante para os jovens ouvirem as orientações dos pais ou
de pessoas mais experientes antes de mergulharem em um relacionamento? Por quê?
3. De que maneira o falso amor pode atrapalhar a sua vida amorosa?

Versos bíblicos:
Cânticos 8:7
João 15:12
Pr. Diego Rafael Barros
Distrital Missão Nordeste
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Sexta-feira, 10 de fevereiro

Antes de dizer SIM
“Andarão dois juntos, se não houver
entre eles acordo?” Amós 3:3

O

s jovens têm muitas lições a aprenderem; a mais importante delas é conhecerem a si mesmos, suas obrigações e deveres, e estarem constantemente
aprendendo na escola de Cristo a serem amorosos e humildes de coração.

Planejamento eficaz
Viver a dois é a independência da família biológica. Não queime etapas! Namoro e noivado têm por finalidade conduzirem a etapa seguinte: o casamento. Para
que isso aconteça de maneira natural e eficaz, seja quem você é, sem disfarçar nada
a seu respeito e nem exigir mudanças do outro quanto ao peso, forma do corpo,
jeito de vestir, falar, caminhar, comer, etc. Os benefícios são vistos a longo prazo,
como por exemplo: compromisso sério e vitalício, planejamento financeiro eficaz,
respeito e submissão mútua, entre outros.
A família e os relacionamentos saudáveis constituem a célula mater da sociedade.
Deus não os criou para proporcionarem infelicidade. Relacionamentos são unidades
progressivas, as quais o sucesso envolve pessoas na busca da solução para grandes e
pequenos problemas. É aqui, nesse ambiente cheio de emoções, que acontece a elaboração de planos e projetos. É nesse período que deve existir a fundamentação para a
nova vida. Seja um guardião valente das verdades eternas! O mais forte argumento em
favor do namoro, noivado e casamento é um cristão que sabe amar e é amável!
ATENÇÃO: o ministério dos relacionamentos saudáveis adverte: seguir apenas
regras, não é o suficiente! Ande a segunda milha, para amar cada vez mais.

Andar junto: Como aproveitar o melhor da vida
Precisamos de companheirismo. Em termos etimológicos, essa palavra deriva da junção de duas palavras do latim: cum (com) e panis (pão), referindo-se a pessoas que, por
andarem juntas, repartem o pão. Em sua opinião, o que significa repartir o pão? Será
que temos compartilhado a nossa parte uns com os outros? Andar junto requer acordo, unidade de pensamentos, sonhos e objetivos. Para isso, precisamos afinar nossos
pensamentos, sonhos e objetivos, a ponto de torná-los comum aos dois. Isso não quer
dizer que você não cuidará mais de seus próprios interesses, e sim irá priorizar a partir
de agora, os interesses comuns. Dando esse passo, serão verdadeiros COMPANHEIROS.
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Necessitamos de atitudes de honra
“No Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem
independente da mulher... Pois, assim como a mulher proveio do homem, também
o homem nasce da mulher. Mas tudo provém de Deus. ” 1 Cor. 11:11 e 12. Cada
família formada deveria ser, portanto, uma ocasião de renovação espiritual e celebração. O casamento é algo que influencia e afeta a vida, tanto neste mundo como
no futuro. O jovem que desfruta a companhia e conquista a amizade de uma jovem
sem o conhecimento dos pais dela, não desempenha um nobre papel cristão para
com ela, nem para com seus pais.
Casamentos contraídos sob tais influências, não estão de acordo com a Palavra
de Deus. Faz-se a pergunta: “Como pode um jovem conservar pura a sua vida? E é
dada a resposta: “É só obedecer aos Teus mandamentos. ” Salmos 119:9. Se há um
assunto que deve ser considerado com calma razão e juízo desapaixonado, é o do
casamento. Porém, muitos são guiados apenas pelos sentimentos, não consultam
a Deus nem aos pais, e Satanás emprega sua sabedoria infernal de várias maneiras
para induzir pessoas à ruína. Se essas reflexões não apresentarem nada em contrário, então prossiga, mas no temor do Senhor.

E agora, o que fazer?
Nestes dias de perigo e corrupção, o homem não é a medida de todas as coisas;
Deus, o É. Aceite hoje os critérios dEle em sua vida! Busque em Cristo a transformação de sua mente, namoro, noivado e casamento. Querido amigo, consulte sempre
o Espírito Santo e seus pais biológicos! O passo que você está para dar é um dos
mais importantes de sua vida e não deve ser dado precipitadamente. Ame, mas não
cegamente. Antes do sim, pergunte:
Essa união me ajudará a amar mais a
Deus e alcançar o Céu?
O vínculo da família é o
Cada um deve promover a felicidamais íntimo, o mais terno
de do outro. Esta é a vontade do Pai
e sagrado de todos na
a seu respeito. Mas, ao mesmo tempo
Terra. Foi designado
que devem se unir em uma só carne,
a ser uma bênção à
nenhum de vocês precisa perder sua
individualidade por causa do outro.
humanidade. E assim o
Sua particularidade deve ser mantida.
é sempre que se entre
Vivendo para o outro na submissão
para o pacto matrimonial
ao Senhor, o casal dirige para Ele suas
inteligentemente, no temor
melhores e mais elevadas afeições.
de Deus, e tomando em
Se há um pedido ao qual Deus
nunca se nega, é o pedido para amar. O
devida consideração as
casamento é tão inseparável como as
suas responsabilidades.
partes do nosso corpo. Na vida a dois,
O Lar Adventista, pág. 18.
seja um copo de alumínio que ao cair
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PARA

faz barulho, amassa, mais nunca quebra, ao contrário de um copo de cristal. Se no
mar da vida surgir perigos e temores, prefira uma tempestade que um naufrágio. Em
meio as lutas, não corram de Deus, mas para Deus. Querido amigo, existe uma bênção especial para todo aquele que diz SIM aos conselhos divinos!

DISCUTIR:
1. Pensando em sua comunidade, que barreiras precisam ser quebradas para praticar boas atitudes na busca do companheiro (a)
ideal?
2. Olhando para o passado, com os pés no presente, e a visão de futuro, como podemos, à luz da Bíblia, aceitar os conselhos de pais
e amigos na hora da escolha?
3. Cite exemplos da vida diária que precisamos de conselhos? Como
identificar o melhor?
4. Como evitar o conflito entre: Desejos pessoais e conselhos dos
pais?
5. Você pode ser feliz sem princípio? O que vem primeiro: casamento ou vida espiritual?

Versos bíblicos usados na lição:
Amós 3:3
Salmos119:9
I Coríntios 11:11, 12
Referências bibliográficas
KEMP, Jaime. Antes de dizer sim. Editora mundo cristão.
Revista Ministério da Família. Edição especial para líderes. CPB, Ano 4 - 2015.
Review and Herald, 26 de Janeiro de 1886.
WHITE, Ellen G. O Lar Adventista, págs. 18, 71.
____________. Patriarcas e Profetas, p. 176.
____________. Só para Jovens, págs. 123, 129.
____________. Testemunhos Seletos, Vol. 3, págs. 95, 96.

Pr. Moisés Soares
Distrital Missão Nordeste
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Sexta-feira, 17 de fevereiro

Vivendo sob

pressão

"Portanto, quando vocês comem, ou bebem, ou
fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória
de Deus."(NTLH) 1 Coríntios 10:31.
Pressão
Por definição, é uma palavra que significa uma força que é exercida sobre alguma coisa. Na física, é uma grandeza quantificada através da razão entre a força e a
área da superfície em questão, na qual esta força é aplicada. No sentido figurado e
comum, é o ato de influenciar ou forçar alguém para fazer alguma coisa.
Por mais que seja uma definição um tanto complexa, pressão é uma palavra
comum a todos. Sempre estamos pressionados por alguém ou por alguma coisa. O
mundo diariamente nos cobra atitudes vistas como necessárias. Por vezes, vemo-nos desenvolvendo ações resultantes unicamente da pressão de forças que estão
sobre nós. Cumpre-nos, a despeito de tudo, glorificar a Deus em nossas ações.
A despeito de todas as pressões da vida, precisamos glorificar a Deus que é o
único que nos deixa livres de qualquer pressão.

Jovens Pressionados
Uma das grandes imposições sofridas pelos jovens da igreja é a do casamento.
Quantos jovens namorados sucumbem à pressão e, às vezes, dão um passo maior
do que suas pernas?
“Os que professam ser cristãos não devem se casar enquanto o assunto não
tiver sido considerado com cuidado e oração, sob um elevado ponto de vista, para
ver se Deus pode ser glorificado por essa união”. (EGW Só para Jovens, 124)
Antes de render-se a pressão, é preciso ponderação e oração para que Deus
seja glorificado e para que o novo casal seja uma bênção ao SENHOR.

Casais sob Pressão
Se aos Jovens cobra-se que se casem, aos casados a coação se dá pela vinda de
filhos. Os pais querem netos, os irmãos querem sobrinhos, os amigos querem colegas para seus filhos. Independente dos motivos, é inegável a pressão que existe
sobre a vinda de crianças na vida de um casal.
Alguns se entregam aos reclamos e passam a encher a casa, outros o fazem apenas
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por falta de planejamento familiar. Em ambos os casos, os motivos errados e o preparo
inadequado, podem ocasionar sofrimento, educação imprópria e carência afetiva.
“Antes de aumentar a família, devem levar em consideração se Deus está sendo
glorificado ou desonrado. Se não têm um meio de vida em que podem confiar para
sustentar a família sem se tornar um fardo a outros, cometem um crime em trazer
filhos ao mundo para sofrerem por falta de cuidado, alimento e vestuário necessários. ” (Só para Jovens, 125)

Pressionado a ser o Leão Alfa
Quando casado, o homem precisa ser muito decidido em amar a sua esposa
para que ela não sofra em suas mãos como uma escrava. Numa sociedade ainda
demasiadamente machista, os jovens precisam decidir ser companheiros e parceiros daquela que vive a seu lado.
A pressão no trabalho e na mídia é para que o homem tenha sua mulher como
um objeto a seu dispor. Se queremos glorificar a Deus, precisamos vencer a pressão
obtendo o domínio completo de nossas paixões. Com isso, encontraremos o ideal
de Deus para o casamento.
“O marido deve amar sua esposa e mostrar desvelo por ela; e unindo-se nos
votos matrimoniais como um só ser, sua crença em Cristo deve fazer que sejam um
com Ele. Que pode agradar mais a Deus do que ver os que assumem a relação matrimonial buscarem juntos aprender de Jesus a tornarem-se mais e mais imbuídos
do Seu Espírito? ” (EGW Manuscrito 36, 1899)

Algumas pessoas não têm firmeza de caráter. Seus
planos e objetivos não têm uma forma definida, nem
consistência. São de muito pouca utilidade prática no
mundo. Essa fraqueza, indecisão e ineficácia devem
ser vencidas. Há no verdadeiro caráter cristão uma
indomabilidade que não pode ser adaptada nem
submetida por circunstâncias adversas. Devemos ter fibra
moral, uma integridade que não ceda à lisonja, nem à
corrupção, nem às ameaças.
(CBV 498).
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DISCUTIR:
1. Como casamentos mal concebidos podem atrapalhar a relação de
uma pessoa com Deus?
2. Quais são as principais pressões que são vividas no seu ciclo religioso e como responder a tais pressões?
3. Como vencer as imposições da sociedade sem ser grosseiro ou
parecer arrogante?
4. Quais estratégias podem ser usadas para ajudar as mães adolescentes e como usar esta ação para aproximá-las de Cristo? (Monte
um plano de ação)
5. Como a firmeza de caráter pode ajudar na pregação do evangelho?

Conclusão - A única salvaguarda
Diante de tanta pressão que nos cerca desde a mais tenra idade, precisamos
definir plano de ação para nossa vida, plano esse que defina os princípios básicos
de nossas ações, do contrário, seremos engolidos pela vontade dos outros e sucumbiremos às numerosas imposições que nos sãos impostas.
Não há plano melhor e decisão mais importante do que a coragem e disposição de glorificar a Deus (1Co10:31) em todos os nossos atos, mesmo que
para isso tenhamos que contrariar os desejos que nos tentam impor.
Ore ao Senhor como fez o Salmista: “Dirija meus passos nos Teus caminhos
para que meus pés não vacilem. ” (Sl17:5)

VERSOS BÍBLICOS USADOS NA LIÇÃO:
1 Corintios 10:31
Salmo 17:5

Pr. André Uziel
Distrital Missão Nordeste
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Sexta-feira, 24 de fevereiro

Tutorial da vida
“Felizes os que guardam os mandamentos de Deus e lhe
obedecem de todo o coração! ” (NTLH). Salmos 119:2.

A

Bíblia é a revelação do caráter de Deus. Como um verdadeiro manual
ela preceitua o padrão do desejo de Deus para o bem-estar e salvação
dos seus filhos. Definitivamente o mundo não é mais o mesmo. A velocidade e o acesso à informação encurtaram distâncias que pareciam intransponíveis.
Vivemos em uma “aldeia global”; o mundo foi transformado numa vila. O conceito
de “aldeia global” foi desenvolvido pelo teórico Marshall McLuhan (1964), que
explicou a tendência de evolução das mídias como elo entre os indivíduos num
mundo que fica cada vez menor como efeito das novas tecnologias da informação.
Sendo assim, a capacidade de influenciar e ser influenciado vai muito além do
contato presencial. A produção de informação e opinião se alastra pelas redes/
mídias sociais. A internet se transformou em um tira-dúvidas global.

O que é um tutorial?
Tutorial é um guia sobre um determinado assunto. É um passo-a-passo que ensina, didaticamente, como fazer algo. Como um manual de um produto que explica
qual a melhor maneira de utilizá-lo.
Na internet se multiplicam os YouTubers. São produtores de vídeos que contam
suas experiências e aconselham milhares de seguidores. Em seus vídeos, eles falam
essencialmente de comportamento. Por trás das câmeras e da tela do computador
abordam os mais variados tipos de assuntos e dicas, com base em suas experiências de vida. Com um toque de humor transformam-se em verdadeiros tutoriais, um
referencial para muitas pessoas. Você conhece algum YouTuber Cristão? (Comente)
O mais completo manual de dicas para a felicidade já foi escrito. Deus formou o homem e deixou um tutorial a disposição. A Bíblia é nosso manual. Ela nos apresenta quem
Deus é e como podemos nos relacionar com Ele e com os outros. A Palavra de Deus revela quem nós somos e como podemos ter uma vida de acordo com a vontade do Criador.

O maior dos poemas
O maior capítulo da Bíblia, Salmos 119, trata sobre ela mesma. Nos 176 versículos,
divididos em 22 seções, são usados 8 termos/palavras para se referir à palavra de Deus.
São eles: lei (Torá), testemunho, preceito, estatuto, mandamento, juízos (com o sentido
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de "regra para a vida"), palavra (de Deus) e promessa. A seguir, você verá algumas dicas
encontradas nesse capítulo para melhorar sua vida e relacionamento com Deus.
Antídoto contra a impureza. “Como pode um jovem conservar pura a sua vida?
É só obedecer aos teus mandamentos” (Sl. 119:9). Eis um dos maiores desafios dos
jovens em todo o tempo. Em meio a tanta imundícia causada pelo pecado, é possível
manter-se limpo. Nas Escrituras Sagradas encontramos apoio suficiente para vivermos
uma vida santa. É hora de levar o pecado a sério, pois ele causa separação entre a humanidade e o seu Criador. Busque diariamente decorar versos da Bíblia, pois como diz
o salmista: “Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti” (Sl. 119:11).
Mais que um tesouro, a Bíblia é escudo na luta contra a tentação e o pecado.

Luz e Lâmpada
A leitura da Bíblia provê orientação e direção para nossas vidas. “A tua palavra
é lâmpada para guiar os meus passos,
é luz que ilumina o meu caminho” (Sl.
A mente encontra na Palavra
119:105). A Bíblia fechada é como
de Deus assuntos para a mais
uma lâmpada apagada em meio à escuridão, não tem utilidade nenhuma.
profunda reflexão e as mais
Contudo, quando aberta, estudada
elevadas aspirações [...] Aquele
e vivida, pode irradiar uma luz que
que estuda corretamente a
transforma vidas completamente,
Santa Palavra saberá que
tanto no presente (lâmpada para os
o intelecto humano não é
pés), quanto no futuro (luz para o
onipotente. Aprenderá que,
caminho). Não permita que o Livro
sem o auxílio que só Deus
Sagrado torne-se apenas um objeto
pode dar, a força e a sabedoria
esquecido e lembrado exclusivamenhumanas são apenas fraqueza
te em dias de culto, mas faça dele um
e ignorância. O que segue a
farol para iluminar sua vida.
Verdade absoluta. O relativismo é
orientação divina encontra a
um dos conceitos mais difundidos em
única fonte verdadeira de graça
nossos dias. Nessa teoria, cada cultusalvadora e real felicidade, e
ra desenvolve sua verdade, sua próobtém o poder de transmitir
pria definição de certo e errado ou
felicidade a todos ao seu redor
mesmo a inexistência deles. O cristia[...] Obtendo conhecimento
nismo rejeita essa ideia, pois “Todas
da Palavra de Deus e dandoas Tuas palavras são em tudo verdalhe atenção, os homens
de; os Teus mandamentos são justos
podem erguer-se das maiores
e duram para sempre” (Sl. 119:160).
profundezas da degradação,
Deus manifestou a verdade como exata e absoluta. Ele não negocia a relapara se tornarem filhos de
tivização da Sua vontade para nossas
Deus, companheiros de anjos.
vidas. Por isso, a Bíblia é nossa regra
(Só para jovens, pag. 143).
de fé e prática para todos os dias.
Pequenos Grupos
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PARA

DISCUTIR:
1. Ao dedicar tempo de qualidade para leitura da Sagrada Escritura,
como você se sente para enfrentar as tentações e dificuldades do
dia? Comente.
2. Como os membros desse pequeno grupo podem incentivar uns
aos outros a melhorar o estudo da Bíblia durante a próxima semana? Discutam um plano.
3. De que maneira os ensinamentos das Escrituras podem melhorar
minha relação com meus amigos e familiares?
4. Qual estratégia utilizar para falar da Bíblia aos meus amigos/familiares, sem me tornar um “Super Chato”?
5. “Quem entendeu verdadeiramente e foi transformado por Deus
será impulsionado naturalmente à pregação do evangelho”. Comente essa afirmação.

Conclusão - Apelo
Mais que literatura. Muito mais que informação emana das páginas da Bíblia Salvação. Não é um livro comum. Por isso, ore a Deus solicitando ao Espírito Santo para
te guiar e aclarar a leitura. Escolha uma passagem, leia o texto atenciosamente mais
de uma vez, procure entender o texto em seu contexto imediato, grife o que você
achar importante, busque pela principal mensagem do texto, procure as aplicações
da mensagem encontrada à sua vida e relembre durante o dia a passagem lida.
Hoje reafirmo meu compromisso com a Palavra de Deus, pois ela é verdade e
luz que me guiará no caminho da retidão e da pureza.

VERSOS BÍBLICOS USADOS NA LIÇÃO:
1. Salmos 119:2; 2. Salmos 119:9; 3. Salmos 119:11; 4. Salmos 119:105
5. Salmos 119:160

Pr. André Saraiva
Distrital Missão Nordeste
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divisória março
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9

Sexta-feira, 3 de março

Temos o direito de ser diferente.

Podemos dizer NÃO!

“Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e recreie-se o teu
coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do
teu coração, e pela vista dos teus olhos; sabe, porém, que por
todas estas coisas te trará Deus a juízo." Ec 11.9

N

o mundo em que vivemos, é comum encontrar jovens dizendo que temos
que seguirmos o que a mídia ou a moda nos orienta a fazer. No entanto,
como cristãos, temos o dever de dizer não para tudo aquilo que está em
conflito com os princípios de Deus.
Querer namorar é natural na vida dos solteiros. Durante os séculos recentes, a
prática do namoro para conhecer e escolher um parceiro para o casamento se tornou
comum na nossa sociedade. Podemos nos admirar ao notar que a Bíblia fala muito
pouco a respeito do namoro, mas precisamos lembrar que o namoro não era a maneira comum de caminhar para o casamento na época bíblica. Os pais frequentemente
arranjavam os casamentos dos filhos, como ainda é o costume em muitas culturas. O
amor romântico e as emoções da paixão não eram destacados como são hoje.
Algumas pessoas citam a falta de orientação específica nas Escrituras para justificarem a aceitação dos padrões do mundo em relação ao namoro. Até jovens que
se dizem cristãos, às vezes, começam a namorar sem pensarem nos princípios bíblicos que devem governar o seu comportamento. Despreparados, facilmente caem
nas ciladas que o Diabo armou. Alguns cometem imoralidade, enquanto outros
namoram de olhos fechados e escolhem mal os seus parceiros. Em ambos os casos,
as consequências podem ser desastrosas.
Como quase toda jovem cristã, ela era muito romântica e sonhava conhecer a
pessoa ideal com quem se casar. Encontrou o “príncipe” e o namoro começou. Só
que, com o tempo e a intimidade, os limites que haviam estabelecido começaram a
ser desafiados. “A cada dia a gente falava mais sobre amor, e até sobre casamento.
Era tão bom ficar com ele! ”, relata a moça que prefere não ter o nome divulgado.
“Mas percebemos que alguma coisa errada acontecia entre nós quando o sexo
dominava nosso relacionamento. Quanto mais nos envolvíamos, mais íntimos nos
tornávamos; e, mesmo assim, brigávamos muito. De qualquer maneira, estava segura de que ele era a pessoa certa para mim. ”
O problema é que a “pessoa certa” acabou se transformando com o tempo. “Pouco
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a pouco, perdemos o respeito um pelo outro... Logo, tudo se inverteu. O amor começou
a se desgastar. Havíamos compartilhado tudo e, como éramos muito jovens para nos
casar, nosso relacionamento perdeu a graça. Haviam me prevenido sobre isso. Falaram-me, repetidas vezes, sobre a mágoa de se dar algo que nunca mais poderá ser recuperado. Agora entendo. Fui tola o bastante para descobrir por mim mesma. ”
A garota da história acima tinha apenas 15 anos quando terminou o namoro
e ficou com as mágoas. Ela ficou com medo de se apaixonar de novo e confiar novamente em alguém. Tremia só de pensar em falar de seu passado com um novo
namorado. Tinha medo de não poder ter uma vida verdadeiramente íntima com ele,
caso não contasse. “É terrível sentir-se privada do mistério do futuro, de sua dignidade, valor e respeito próprio. Eu amava o Guto. A ferida vai demorar muito tempo
para sarar”, é o desabafo de uma alma muito jovem para suportar tanto peso.
Vivemos em uma sociedade, na qual os valores cristãos se deterioram a cada dia.
Assuntos como reverência, santidade,
temperança, pureza, castidade e modésA falta de firmeza e
tia cristã são vistos como temas de pouca
abnegação em teu caráter
importância. Aos poucos, o cristianismo
é um sério entrave a
tradicional é substituído por uma religioobteres genuína experiência
sidade do tipo “vale-tudo”. Afinal, “Deus
religiosa, que não seja como
é amor e nos aceita como somos”.
De fato, o Senhor nos aceita como
a areia movediça. Devem
somos. No entanto, precisamos trilhar a
ser cultivadas a firmeza e a
estrada da santidade, adaptando nosintegridade de propósito.
sos desejos à vontade de Deus, medianEstas qualidades são
te Seu poder. Essa adaptação é necessápositivamente necessárias
ria em todos os aspectos de nossa vida,
à vida cristã vitoriosa. Se
inclusive na sexualidade.

Como NÃO cair nas ciladas do
inimigo?
• Evite conversas sobre assuntos
sexuais;
• Imagine que seus pais contrataram um detetive para segui-lo;
• Evitem estar a sós por muito tempo;
• Não se deixe levar pelos meios
de comunicação;
• Escutem os conselhos dos pais;
• Busque a Deus em comunhão
constante;
• Lembrem-se de que há um anjo de
Deus ao seu lado, em todos os momentos.

tiveres integridade de
espírito, não serás desviado
do reto caminho. Nenhum
motivo será suficiente para
te desviar da reta linha do
dever; serás leal e verdadeiro
para com Deus. As instâncias
da afeição e do amor, os
desejos de amizades, não te
levarão a deixares a verdade
e o dever; não sacrificarás o
dever à inclinação.
Ellen White, MJ, p. 437
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PARA

DISCUTIR:
1. Em grupos, discutam como poderemos em comunhão com Deus,
vencer o desejo da carne?
2. Que exercícios diários você pretende de hoje em diante praticar
para se aproximar mais de Deus?
3. De que forma o seu relacionamento com os pais poderá lhe ajudar
nesse processo?
4. Uma atitude Cristã ao dizer NÃO às práticas ilícitas, no namoro,
revela Jesus para o outro? Explique.
5. Como poderemos levar pessoas aos pés de Jesus com nosso comportamento?

Conclusão – Apelo
Vamos, então, à grande questão: “Por que não posso fazer sexo antes do casamento, já que é tão bom? ” Aí é que está: é bom “dentro do casamento”. O sexo foi
criado pelo próprio Deus para ficar sob as estruturas de um lar. Biologicamente, o sexo
(a união carnal) tem como finalidade a procriação, mas o próprio Deus tornou essa
“função” prazerosa. Da mesma forma que é importante se alimentar para continuar
vivendo, mas para fazer isso com prazer temos o paladar – outro presente do Criador.
No entanto, alimentar-se baseado apenas no prazer, sem obedecer a horários, pode
ser uma cilada para a saúde. De igual forma, ter sexo fora do casamento pode ser um
desastre. A ordem exata das coisas está em Gênesis 2:24: “Por isso, deixa o homem
pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. ” Relembrando: 1)
deixar pai e mãe; 2) unir-se à mulher; 3) os dois se tornam uma só carne.
É por isso, amados jovens do Senhor, que temos não somente o direito, mas o
dever de dizer NÃO para tudo aquilo que diverge da vontade do nosso Senhor. Ele
tem o melhor para você e hoje Ele te chama para que tome a decisão de servi-lo
sem reservas.

VERSOS BÍBLICOS USADOS NA LIÇÃO
Eclesiastes 11.9; Gênesis 2:24; Salmo 101:3
Pr. Galberi Matos de Sousa
Distrital - Associação Pernambucana Central
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10
Sexo:

Sexta-feira, 10 de março

Por que esperar pelo casamento?
“Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua
mulher, tornando-se os dois uma só carne.” Gn. 2.24

A

maneira mais íntima de estarmos conectados a outra pessoa é através do
sexo. Por isso, esperar, além de uma escolha, é também uma atitude de
obediência. Os relacionamentos são uma necessidade humana para um desenvolvimento saudável e feliz. Desses contatos sociais, o mais íntimo deles é o
casamento, uma instituição sagrada que surgiu no coração de Deus. E falar em
casamento é também falar em sexo. A expressão amar e ser amado tem sido erradamente utilizada, pois o apelo sexual está cada vez mais intenso e abrangente.
Assim, ao criar o homem, Deus estabeleceu leis para nortear, inclusive o comportamento sexual. Homens e mulheres são tentados ao envolvimento físico/íntimo inadequado, por essa razão devem fugir das paixões da mocidade e seguir a justiça,
a fé, o amor e a paz (II Tm. 2.22). Eis a seguir algumas razões palas quais devemos
esperar pelo casamento, para que haja o relacionamento sexual.

Razões espirituais
O testemunho bíblico deixa claro que o sexo é uma atividade exclusiva para
o casamento (Gn. 2:24). Jesus confirmou esse princípio ao declarar que “ao
deixarem pai e mãe tornam-se uma só carne, de modo que não são mais dois e
sim apenas um. ” (Mt. 19:3-6); consequentemente, a abstinência antes do casamento é essencial para melhores relacionamentos, pois esta harmoniza-se com
o princípio do amor. O amor é paciente... não procura seus próprios interesses,
tudo espera, tudo suporta (I Co. 13;4-8), isso inclui, taxativamente, esperar o
casamento para se ter relações sexuais. Essa é uma atitude responsável e ao tomar a decisão de se abster, tal pessoa demonstra aceitação às normas divinas,
propiciando para si e para os outros uma boa qualidade de vida no presente e
no futuro. Além do mais, não podemos esquecer que praticado em qualquer período anterior ao matrimônio, o sexo se torna um pecado contra o próprio Deus
(Gn. 39:9), acarretando consequências funestas, colocando em risco a entrada
e participação no “reino de Deus” (I Co. 6:9, 18; 7:9; Ap. 22:15). Fica evidente
que tentar defender o sexo pré-marital como correto, não se enquadra dentro
das orientações bíblicas.
Pequenos Grupos
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Razões morais e éticas
Somos seres morais, racionais, diferentes dos animais que são dirigidos somente
pelos instintos, os quais desfrutam da liberdade sexual de acordo com suas necessidades. A abstinência sexual antes do casamento é importante e estudos apontam que é
um fator positivo para fidelidade e bons relacionamentos. Precisamos agir pela razão,
sempre levando em conta a relação causa-efeito de nossas escolhas. É necessário ter
respeito pela dignidade humana e precisamos responder a uma pergunta: “Sexo antes
do casamento é MORAL? ”. A moralidade é um fator para muitas pessoas quando estas
decidem, ou não, praticarem o ato sexual pré-marital. A moral é um fator para você? Somos livres, mas devemos viver uma liberdade com responsabilidade. O princípio moral
da liberdade responsável recomenda que os jovens e adolescentes que não estão em
condições de assumirem os compromissos da paternidade (financeiros, psicológicos e
emocionais), ainda não estão em condições de manterem relações sexuais. O sexo também é uma experiência emocional! Muitas pessoas não consideram os efeitos emocionais dessa prática antes do casamento. É essencial fazer a razão se sobrepor à emoção
em tais momentos, pois do contrário, resultará em sentimentos de culpa, vergonha,
desconfiança, ressentimento, falta de respeito, tensão e muito mais.

Razões psicológicas
Nós vivemos numa cultura na qual a sexualidade foi banalizada a níveis absurdos.
Para algumas pessoas, o fato de haver grupos que promovam a abstinência sexual
antes do casamento, “não faz sentido”. Os nossos líderes políticos tentam combater
a gravidez juvenil e a propagação das doenças sexualmente transmissíveis, mas deixam de lado o único método que funciona sempre que é seguido. Viver em abstinência sexual, até o casamento, traz grandes benefícios, como ajudar os namorados a se
concentrarem mais na personalidade do outro, prover bases para a confiança mútua,
desenvolver maturidade, manter o respeito mútuo, diminuir a possibilidade de um
adultério e permitir que os jovens desfrutem dos privilégios sadios de sua tenra idade. Por fim, não podemos esquecer, que quando há livre opção pela abstinência sexual, sofrer frustrações como, por exemplo, uma gravidez indesejada e o despreparo
financeiro, são reduzidas. A possibilidade de haver uma tragédia emocional é menor.

[...] A verdade, porém, é que aquele que é regido por suas
paixões é um fraco. A verdadeira grandeza e nobreza
do homem medem-se por sua capacidade de vencer os
seus próprios sentimentos e não pela capacidade desses
sentimentos para vencê-lo.
Conselhos aos Professores, Pais e Estudantes, p. 222
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PARA

DISCUTIR:
1. Qual a conexão existente entre pureza sexual e pureza espiritual?
2. O sexo é uma atividade exclusiva para o casamento? Aponte razões bíblicas que confirmem sua resposta.
3. A abstinência sexual pré-marital está em conformidade com o
princípio do amor?
4. Até que ponto a abstinência sexual pré-marital interfere nos relacionamentos individuais e na comunidade?
5. Como cristãos, qual nosso papel na sociedade e na igreja em relação ao tema? Qual a minha missão?

Conclusão – apelo
Deus está acima da sexualidade. O sexo é parte da criação divina, não há nada
de pecaminoso. No entanto, satanás tratou de desviar o ser humano do ideal de
Deus. O sexo caiu sob o seu plano, perdendo assim, sua verdadeira finalidade.
Na relação marital entre homem e mulher, é função do sexo promover a união e a
procriação. Corrompida esta relação, quando o mesmo ocorre fora dos limites do
sagrado matrimônio, decreta-se a violação do mandamento divino. Isso é pecado.
Peca-se contra Deus, contra outro ser humano e contra si mesmo. Consagre-se a
Deus, vigie e ore para que esses desejos lascivos não tomem o controle de sua vida.

VERSOS BÍBLICOS USADOS NA LIÇÃO
1. Gênesis. 2.24; 39:9;
2. II Timóteo 2.22;
3. Mateus 19:3-6;
4. I Coríntios 13:4-8; 6:9, 18; 7:9;
5. Apocalipse 22:15.

Pr. Wellington Oliveira Junior
Distrital - Associação Pernambucana Central
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Sexta-feira, 17 de março

Caráter e competência
“Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que
não tem de que se envergonhar [...].” (2Tm 2.15a)

N

a Bíblia, você encontra em muitas histórias do Antigo Testamento nomes
associados ao caráter e a competência dessas pessoas em sua vida, tanto
espiritual como social e familiar. Dois exemplos bem conhecidos: Deus mudou o nome de Abrão para Abraão (de pai exaltado a pai de uma multidão) e o de
Jacó para Israel (de usurpador e ladrão para o príncipe de Deus). Tenho certeza de
que alguém aí em seu pequeno grupo já ouviu dizer: “Essa pessoa não tem caráter”
ou até mesmo: “quem faz isso não tem caráter”. A verdade é que todos têm caráter.
Características pessoais alimentadas com boas ou más ações, como hábitos do dia
a dia, são que vão determinar como ele está sendo moldado.
A busca do caráter exige que certas coisas sejam mantidas dentro do coração,
enquanto outras precisam ser mantidas longe dele.

Como entender o caráter? É o mesmo que temperamento?
O filósofo inglês Thomas Hobbes certa vez disse: “os pensamentos secretos de
um homem passam por todas as coisas: santas e profanas, limpas e obscenas, graves e leves, sem nenhum ressentimento ou culpa.” Todavia, gostei mais do que Paulo disse na carta aos 2º Coríntios 10:5 que diz: “levando cativo todo pensamento à
obediência de Cristo”. Ou seja, o conjunto de nossas qualidades, boas ou más, está
dentro de nós, pois está sendo desenvolvido diariamente, mas o exercício dessas
faculdades é que vai nos dizer com que caráter terminaremos afinal.
As pessoas dizem que “querer não é poder”, isso pode ser apenas um ditado para esconder sonhos não realizados quando se tratar de comportamento e
atitude. Sim! Com a ajuda de Cristo o caráter pode ser mudado e suas atitudes e
competências podem ser melhoradas a cada dia.
O caráter é completamente diferente do temperamento e personalidade, mesmo que esteja relacionado com eles. Vamos definir os termos?
Temperamento: Refere-se ao modo de ser de uma pessoa, seu estado de humor
e até mesmo suas reações emocionais. Envolve a emoção, vontade e inteligência de
uma pessoa, aquilo que o indivíduo é.
Caráter: é a influência do temperamento e da personalidade.
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Não seja como você é e nem se orgulhe disso. Se eu for continuar sendo quem
sempre fui, eu me esconderei de mim mesmo. Mas se imitarmos as ações de Cristo
em nossas batalhas, transformaremos nosso caráter.

Aspectos influenciadores do caráter e competência
Vejamos na prática alguns aspectos que podem influenciar nosso estilo de vida
ASPECTOS DO CARÁTER
POSITIVO
Santo
Justo
Honesto
Submisso
Humilde
Verdadeiro
Fiel

NEGATIVO
Profano/Ímpio
Injusto
Desonesto
Rebelde
Soberbo/Orgulhoso
Mentiroso
Infiel

Viu? O pecado corrompe o caráter e mancha nosso sucesso espiritual nesta
vida. Nenhum cavalo vai a lugar algum antes que seja domado. O vapor ou gás não
movimentam nenhum mecanismo antes de ser confinado. Nenhuma queda d’agua
se transforma em luz e força antes de passar por um túnel. Nenhuma vida se transforma até que esteja centrada, dedicada e disciplinada.
Todo jovem de excelência, todo homem ou mulher de Deus, que deseja realmente ser a imagem e semelhança do seu Criador, precisa lutar para ter um bom
caráter. Você quer realizar o sonho de Deus? Então esforce-se para ter o caráter de
Cristo e para que a glória e a santidade de Deus se derramem através da sua vida.

Traços perigosos que mancham o caráter e comprometem a competência
• A falta de compromisso com a vida escolar.
• A desconsideração e o desrespeito com os pais.
• O sexo no namoro e a falta de paciência no devido preparo para o casamento.
• A mentira em todas as suas formas de rebeldia e roubo
• O uso da violência em todas as suas formas de maldade
• Dar fila na sala de aula
• Os palavrões e as brincadeiras indecentes
• O fumo, a bebida e todas as substâncias nocivas e viciosas que se apresentam ao nosso redor.
• Também devemos citar a falsificação de impostos, o plágio de documentos,
o uso impróprio do tempo com coisas supérfluas. Enfim, toda desobediência às leis,
sejam elas sociais, de saúde, éticas, morais e espirituais, constituem como traços
perigosos que apenas nos rotularão como alguém de caráter defeituoso e sem
competência moral nem espiritual para qualquer vitória.
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É pela falta de sucesso em suportar as provas a que somos
sujeitos nas pequenas coisas, que se adquirem os maus
hábitos e se deforma o caráter.
(CBV, p. 490)

DISCUTIR:
1.
2.
3.
4.
5.

Como você define “caráter”?
Comente sobre as características de um caráter doentio.
O que seria competência espiritual e caráter santo dentro da família?
Deus pode nos ajudar a moldar nosso caráter?
De que forma podemos demonstrar nossa integridade e caráter cristão?

Conclusão - O que fazer para ter um caráter santo?
Nós somos vulneráveis a todo tipo de tormenta. Muitas situações do dia a dia
podem nos desestabilizar emocionalmente. Todavia, o aprimoramento do caráter
cristão vem com a insistência em esmurrar o próprio eu (1 Coríntios 9:27) e lutar
contra as paixões que tentam nos derrotar.
Veja abaixo alguns personagens que foram moldados pelo contato pessoal
com o poderoso SENHOR:
• Noé: lutou contra a pressão de grupo e salvou a família
• Abraão: lutou contra a dúvida e foi o pai da fé
• Moisés: liderou um povo difícil, mas viu o mar se abrir
• José: lutou contra a inveja e salvou a todos da fome
• Ester: lutou contra a mentira e salvou a nação
• Elias: lutou contra a falsa adoração no meio do povo
• Paulo: lutou contra as falsas doutrinas e se tornou um missionário zeloso
• Pedro: lutou contra o temperamento e foi um grande líder
O que aprendemos com eles? Que é no momento da luta que devemos voltar
nossos olhares a Cristo e saber que o impossível só tem efeito sobre nós quando
nos seguramos pela fé nas potentes mãos do nosso Senhor. Não nos esqueçamos
de que “A verdadeira grandeza do homem é medida pela força dos sentimentos
que ele domina, e não pelos sentimentos que o dominam.” (PP, p. 417)
Versos bíblicos usados no estudo:
2 Timóteo 2:15; 2 Coríntios 10:5; 1 Coríntios 9:27
Pr. Alan Moura - Distrital Santa Cruz do Capibaribe - Associação Pernambucana Central
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Sexta-feira, 24 de março

Traumas da vida
“Pois, se o nosso coração nos acusar, certamente,
Deus é maior do que o nosso coração e conhece
todas as coisas.” (1Jo 3:20)

H

á muitas pessoas paralisadas e infrutíferas por causa de feridas na alma. As
feridas, em alguns casos, surgem bem cedo, ainda na infância ou juventude,
produzindo efeitos nefastos que podem durar por toda a vida, como sentimentos e lembranças que lhes tiram a liberdade e as impedem de serem o que
Deus quer que sejam. Daí, surge os traumas do passado que impedem as pessoas
de serem felizes e progredirem. A Graça de Deus remove os traumas do passado,
pois os que estão em Cristo Jesus são novas criaturas, as coisas antigas ficam para
trás e tudo se faz novo (2Co 5:17).
Não devemos viver em função do passado. Antes de tudo, é importante lembrar
de que Deus está acima de todas as coisas, até mesmo dos nossos traumas mais
profundos.

Descobrindo os meus traumas
São muitas as evidências de alguém traumatizado na vida. Dentre elas, é
possível mencionar: mágoas, perfeccionismo, palavras constantes sobre o passado, depressão, pequenez, amargura, rejeição, insegurança, medo, fugas, falta
de perdão, agressividade, indiferença, complexos, hipersensibilidade, ódio etc.
Os traumas emocionais geram pessoas aprisionadas e limitadas. Afetando seus
pensamentos, tudo é refletido em seu comportamento, trazendo a crise e a dor.
Dessa forma, há sofrimento no lar, na igreja, no trabalho por causa dos relacionamentos malconduzidos, em virtude daquelas deformidades que estão na alma.
Tais pessoas estão em constante conflito consigo mesmas e com os outros, agindo com medo, cobranças e desconfiança, por causa das constantes decepções.
O apóstolo Paulo, em Filipenses 3:13-14, ensina que há momentos em que seria
salutar esquecer-se do passado.

Minhas palavras denunciam os meus traumas
É preciso analisar as palavras das pessoas. Uma pessoa que se ocupa a falar exageradamente do passado pode ter um problema muito sério na sua vida.
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Nesse caso, é possível classificar dois tipos de indivíduos: os Saudosistas e os
Indiferentes. Quando ela é saudosista, certamente considera que o presente não
é tão bom como foi o passado. Assim ela deixa de viver, deixa de acreditar no
presente e muito menos no futuro. Já a pessoa indiferente ou indignada com o
passado, certamente traz mágoas e ressentimentos que podem fazer dela uma
pessoa agressiva, insegura e supersensível. Em Mateus 12:33-37, fala-se sobre o
quanto as palavras podem refletir aquilo que está escondido no coração.

Traumas prejudicam os meus relacionamentos
Os traumas, na maioria das vezes, são provocados por pessoas próximas, por
isso podem comprometer a natureza social do indivíduo por causa da mágoa.
As cadeias da mágoa prendem o ferido a quem o feriu. Ter mágoa de alguém é
amarrá-lo a você, é ser escravo dele, ainda que não saiba! Com cadeias de mágoa
no coração, a pessoa fica incapaz de amar e ser amado. Ninguém escolhe ser
ferido e nem sempre tem culpa de o ser. No entanto, deixar a ferida crescer e contaminar todo o ser, pela aceitação da mágoa, é algo que é possível evitar vivendo
a Graça de Deus, pois Deus capacita a todos a amar. Em 1Co 13:4, é dito que “o
amor não se ressente do mal”.

Cristo identifica os Seus interesses com os interesses da
humanidade sofredora. Ele reprovou Sua própria nação
pelo seu errôneo tratamento dispensado ao próximo. A
negligência ou abuso ao mais fraco e mais transviado
crente, Ele considera como havendo sido dispensados
a Si mesmo... Ele é a cabeça, da qual se estende cada
nervo ao menor e mais remoto membro do corpo.
Quando um membro desse corpo com o qual Cristo
está tão misteriosamente associado, sofre, o trauma da
dor é sentido por nosso Salvador.
(BS, 23).
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DISCUTIR:
1. Como os traumas podem prejudicar o meu propósito de ter uma vida
de íntima comunhão com Deus?
2. Como é possível evitar que os traumas, provocados por pessoas próximas, prejudiquem os nossos relacionamentos?
3. É possível evitar que os nossos erros ocasionem traumas para a vida
daqueles que nos cercam?
4. O que podemos fazer para ajudar aqueles que claramente sofrem
devido aos traumas do passado?
5. Como evitar que suas palavras, para o que necessita de salvação,
sejam um reflexo dos seus traumas?

Conclusão e apelo - a força do perdão
O medo de errar pode trazer a existência o trauma do perfeccionismo. Quando uma pessoa erra no passado e traz consigo o complexo e a culpa, geralmente
tenta não errar novamente, por isso, esforça-se para ser perfeita. Quase toda
pessoa perfeccionista, já cometeu um grande erro no passado e por causa dele,
se torna propensa a buscar a perfeição. Todos nós temos nossas falhas. É necessário, portanto, aprendermos a viver com as falhas dos nossos irmãos. Se formos
extremamente perfeccionistas podemos terminar sozinhos neste mundo, contrariando assim o ideal divino de vivermos em comunidade.
Para acabar ou diminuir com os efeitos dos traumas que sofremos, a solução
está em perdoar. Não perdoar é estar preso ao passado, é ser prisioneiro das pessoas e dos acontecimentos do passado. Perdoe ao próximo e a você mesmo. Aja
como Deus: seja misericordioso e perdoador. Perdão libera perdão! Tome uma posição agora mesmo e aceite sua responsabilidade de perdoar aos que lhe feriram.
Peça ao Espírito Santo para lhe mostrar seu real problema e como orar a respeito.
Perdoe a todos os envolvidos na sua história de dor. Perdoe a si mesmo. Assuma
sua identidade de liberto em Cristo. Através da parábola descrita em Mt 18:23-35,
aprendemos que aqueles que uma vez experimentaram o perdão divino, deveriam
se tornar fontes de perdão. Seja você esta fonte!
Versos bíblicos usados no estudo:
1Jo 3:20; 2Co 5:17; Fl 3:13-14; Mt 12:33-37; 1Co 13:4; Mt 18:23-35
Pr. José Edson Portela
Distrital da Associação Pernambucana Central
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Sexta-feira, 31 de março

A doença da frustração
“Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por
que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a
sua esperança em Deus! Pois ainda o louvarei; ele é o meu
Salvador e o meu Deus.” Salmos 42:11 NVI

C

rescemos aprendendo a sonhar alto, a vencer sempre, com obrigação de
ganhar bem. Ensinam-nos a perseguir objetivos nem sempre palpáveis. O
grau de exigências a que somos submetidos aumenta a responsabilidade de
atingir elevados níveis de competência. O tempo passa rápido e percebemos que
resta pouco para sermos tudo que gostaríamos ou como gostariam. Surgem, portanto, circunstâncias facilmente identificáveis para a instalação da depressão, que
se somam traços de personalidade e histórico familiar. Ela se apresenta inicialmente, no indivíduo com uma mudança no humor, perda de interesse e prazer e energia
reduzida. Isso resulta em uma pessoa fragilizada na qual a dificuldade em atender
as expectativas aumentam gradativamente os sintomas depressivos.
“A preocupação exagera as dificuldades, enquanto a fé, combinada com atos
criteriosos, a reduz as proporções corretas e encaminham as soluções”. Alf Lohne

Não podemos viver sem experimentar conflitos...
Na infância, é natural sermos questionados sobre o que vamos ser quando crescer.
Os pais normalmente desejam que seus filhos tenham um futuro brilhante, casem-se
com pessoas bem-sucedidas, tenham um bom emprego e construam uma vida estabilizada, sem conflito. Quando as crianças fazem algo errado ou passam por momentos
de conflitos, as emoções negativas são sempre reprimidas, não lhes permitindo ter
contato direto com sentimentos negativos, convertendo rapidamente o choro em riso,
a tristeza em alegria. Os erros são rapidamente corrigidos sem haver uma reflexão. É
necessário compreender que a melhor forma de se livrar das emoções negativas é
colocá-las para fora. Quando as guardamos, elas podem se tornar amargura, e gerar
ressentimento. No futuro, esses ressentimentos podem se revelar como sintomas doentios. Nossa vida está dividida em grupos em que estamos inseridos, como família,
trabalho, amigos, igreja. Neles há uma grande possibilidade de acontecer conflitos e
frustrações. É preciso que se assuma o controle, sempre avaliando seus pontos fortes e
fracos, tendo consciência que dentro desses grupos podemos errar e acertar.
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A frustração e a depressão
Quem nunca teve um sonho? Quem não quer ser feliz? Claro que todos querem alcançar níveis elevados de realizações e felicidade. Mas, e quando tudo o
que sonhamos dá errado? Quando a família que construiu se desfaz, é traído
por um amigo, seu chefe não valoriza seu trabalho, não consegue construir
uma família, um parente querido morre, não consegue passar em um concurso
ou faculdade.... Todos nós passamos ou passaremos por frustração, com nós
mesmos ou com outras pessoas. A forma como vamos reagir é que determina
o passo seguinte. A frustração alimenta pensamentos negativos. Por causa da
dificuldade em atender as expectativas, as pessoas entram em um estágio de
baixa autoestima, tem a autoconfiança afetada, culpam-se com facilidade, são
pessimistas com relação ao futuro. Esses pensamentos negativos são sintomas
de depressão. Os que sofrem de depressão têm seus pensamentos afetados e
tendem a ter seus objetivos e expectativas não realistas, costumam destacar as
faltas pessoais e minimizam as coisas que deram certo em sua vida. Por fim, estão sempre se comparando com os outros, sentindo-se inferior em suas ações.
Nesse caso, é preciso reestruturar o pensamento.

Enfrentando a frustração
Só quem pode decidir mudar é você mesmo. Alguns passos na mudança do
pensamento são: autoconhecimento, ter consciência dos seus pontos fortes e
pontos fracos; avaliar seu desempenho de forma realista; assumir o controle
dos acontecimentos futuros; olhar com esperança para os novos desafios e
ter fé em Deus como um Ser supremo disposto a ajudar. Mas quando a frustração já chegou a nível depressivo, é preciso tomar outras medidas. Primeiro,
procure um especialista, como um psicólogo ou psiquiatra. Segundo, conte
com o apoio dos amigos e familiares, saia da rotina e busque uma ocupação,
mesmo que voluntária. Alimente-se de forma saudável e pratique atividades
físicas, de preferência ao ar livre. Por fim, procure ter pensamentos positivos,
concentrando-se no que lhe traz alegria, satisfação e conforto. A Bíblia é uma
das principais fontes de conforto e segurança. Nela encontramos diversos
textos que transmitem uma mensagem de esperança. (Ex. Salmos 30:5, João
16:20, Romanos 12:12, Filipenses 4:6,19.)

Mente satisfeita, espírito alegre, é saúde para o corpo e
força para a alma. Coisa alguma é tão frutuosa causa de
doença como a depressão, a melancolia e a tristeza.
Testemunhos para a Igreja, vol. 1, pág. 702
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DISCUTIR:
1. Você já passou por alguma decepção ou frustração? Como superou?
2. De que forma podemos auxiliar nossos filhos a superar os obstáculos da vida?
3. Como podemos ajudar os amigos que passaram por traumas que
gerou a frustração?
4. Como podemos ter uma mente saudável?
5. Que texto você usa em momentos de crise?

Conclusão – Apelo
É praticamente impossível passarmos por este mundo sem vivenciarmos conflitos e frustrações. Se avaliarmos as histórias das pessoas que venceram nesse
mundo, todas elas passaram por uma frustração para chegar no topo, precisaram
reavaliar seus passos e reorganizar suas ideias para alcançar seus objetivos finais.
Foi assim com Abraão Lincoln, que poderia ter desistido muitas vezes quando passou por situações adversas, mas não desistiu e, por não ter desistido, tornou-se um
dos maiores presidentes na história dos Estados Unidos. Não podemos alimentar
sentimentos que levem a depressão. Segundo Ellen White, “quando falamos de
desânimo e tristeza, Satanás escuta com perversa alegria; pois agrada-lhe saber
que vos pôs em sua escravidão. Satanás não pode ler nossos pensamentos, mas
pode ver nossos atos, ouvir nossas palavras; e graças ao seu longo conhecimento
da família humana, ele pode adaptar suas tentações de modo a prevalecer-se de
nossos pontos fracos de caráter.” Mente Caráter e Personalidade Vol. 2 - Pag. 494
Que em nossa vida possamos seguir o exemplo de Paulo que concluiu: Sei o
que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que é preciso. Aprendi o
segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação, quer esteja
alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. Com a força que Cristo
me dá, posso enfrentar qualquer situação. Filipenses 4:12 e 13. NTLH

VERSOS BÍBLICOS USADOS NA LIÇÃO
Salmos 42:11; Salmos 30:5; João 16:20; Romanos 12:12; Filipenses 4:6,19;
Filipenses 4:12 e 13.

Pr. Paulo Roberto - Distrital Associação Pernambucana Central
Míria Roberto - Psicóloga - Caruaru / PE
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Comunhão

Relacionamento

Missão

3. Quantos estão envolvidos em Ministérios?

2. Quantos visitantes estiveram presentes na última reunião do Pequeno Grupo?

1. Quantos estudos bíblicos estão sendo dados?

etc.)?

2. Quantos participaram de encontros sociais do pequeno grupo (passeio, almoço,

1. Quantos realizaram visitas aos membros?

3. Quantos estão lendo algum livro do Espírito de Profecia

2. Quantos realizaram o culto familiar?

1. Quantos estudaram diariamente a Lição da Escola Sabatina?

ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES
1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

11º

12º

13º
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