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Sexta-feira, 7 de abril

Pensamento positivo
“Mas, o que sai da boca, procede do coração, e isso
contamina o homem. Porque do coração procedem os maus
pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos
testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam
o homem.” Mateus 15:18-20.

“M

ais precioso do que as barras de ouro de Ofir é o poder do pensamento positivo. Precisamos dar elevado valor ao controle correto de
nossos pensamentos, pois tal controle nos prepara para trabalhar
pelo Mestre. É necessário para a nossa paz e felicidade nesta vida que nossos pensamentos se centralizem em Cristo. Como o homem imagina em sua alma, assim ele
é.” Refletindo a Cristo, p. 300

O mundo pode ser dividido em dois:
O daqueles que têm um pensamento cujo padrão geral os conduz a focar o que
é positivo. O dos que têm seu foco nos acontecimentos negativos.
O mundo vai cair sobre sua cabeça se continuar com o pensamento “por que
tudo vai mal para mim? ”, em vez de “como posso mudar isso? ”
A informação não utilizada tende ao desaparecimento; em contrapartida, a que
está mais presente na memória adquire maior força e influência sobre nossa conduta.
Insira pensamentos positivos e permanentes em sua mente. Reforce-os com a repetição. Dê as boas-vindas a qualquer pensamento desejado que influencie sua conduta
e suspenda todo aquele que lhe reforce o hábito de pensar de maneira negativa.

Dicas práticas para mudarmos nossa maneira de pensar
I) Modifique seus pensamentos a partir de sua linguagem:
Quando fala, você atua em duplo cenário: de um lado, transmite seus pensamentos
aos demais; de outro, suas palavras se transformam em comunicação para si mesmo.
“Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre; dos renovos dos seus
lábios ficará satisfeito.
A morte e a vida estão no poder da língua; e aquele que a ama comerá do seu
fruto. ” Provérbios 18:20-21.
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“Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para
promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. ” Efésios 4:29
Nossa percepção determina nossos pensamentos, que determinam nossa linguagem, que determinam nossas opções, que determinam nossa conduta (modo
de agir), que determinam nossos resultados, que realimentam nossa percepção!
“Falando entre vós em salmos, e hinos, e cânticos espirituais; cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração; “ Efésios 5:19

Circule em um ambiente positivo. Crie um ambiente de fé
Transforme-se no anjo das boas notícias. Não divulgue episódios negativos e
repita muitas vezes fatos positivos!
Fuja do grupo de pessoas cuja principal função é propagar más notícias
Selecione amizades que tragam alguma “contribuição” a seus propósitos. Cada
um é responsável pelo ambiente e pelas pessoas que o cercam.
Cuidado com as notícias que chegam aos seus ouvidos.
Não acompanhe pormenores de notícias violentas e desalentadoras.
Informe-se, mas sem excesso.
“Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o
que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se
há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai. ” Filipenses 4:8

Mude o tema da conversa
Controle rigorosamente seu modo de se referir ao cotidiano (ex. reclamar do
trânsito). Qual é a utilidade desses comentários? Eles auxiliam na resolução de situações, ou antes, exercem uma influência negativa sobre você e os demais ouvintes?
Não dirija insultos a si mesmo, nem a outros e nem às instituições.
Inicie a mudança por si mesmo e ela se projetará nos demais.

Renove sua mente pela Palavra de Deus
“E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável,
e perfeita vontade de Deus. ” Romanos 12:2
Transformar-se (mudar) pela renovação da nossa mente. Como? Substituindo a
maneira de pensar de dúvida, incredulidade, ansiedade por fé e confiança.
“Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem
se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores.
Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite.
”Salmos 1:1-2
Meditar na Palavra de Deus de dia e de noite. Por quê? Pelo fato de que a Palavra tem os subsídios que você precisa para mudar os seus padrões de pensamento.
(Josué 1:8)
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Os misericordiosos alcançarão misericórdia, e os limpos de coração
verão a Deus. Todo pensamento impuro contamina o coração,
debilita as faculdades morais, e tende a extinguir as impressões do
Espírito Santo. Além disso, obscurece a visão espiritual, de modo que
os homens não possam contemplar a Deus. O Senhor pode perdoar,
e perdoa o pecador arrependido; mas embora perdoado, sua
mente fica prejudicada. Toda impureza no falar e no pensar precisa
ser evitada por aquele que deseja ter um claro discernimento da
verdade espiritual.
Refletindo a Cristo, p. 300

DISCUTIR:
1. Como você pode usar sua linguagem de maneira prática para modificar
seu pensamento?
2. Como seu pequeno grupo pode ajudar alguém que vive com
pensamentos negativos?
3. Como o pensamento positivo pode nos ajudar a levar outras pessoas a
conhecer mais do amor de Jesus?
4. Você conhece alguém que teve a vida renovada a partir de
pensamentos mais nobres?

Conclusão - Apelo
Necessitamos possuir um constante senso do poder enobrecedor dos pensamentos puros, bem como da influência danosa dos maus pensamentos. Voltemos
nossos pensamentos para as coisas santas. Sejam eles puros e verdadeiros, pois a
única segurança para a vida está no pensar corretamente. Devemos utilizar todos
os meios que Deus colocou à nossa disposição para dominar e cultivar nossos
pensamentos. Devemos trazer a mente em harmonia com a mente de Cristo. Sua
verdade nos santificará, corpo, alma e espírito. Seremos habilitados a erguer-nos
acima das tentações.
“Pensai nas coisas lá do alto...” Colossenses 3:2

VERSOS BÍBLICOS USADOS NA LIÇÃO
Mateus 15:18-20; Provérbios 18:20-21; Efésios 4:29; Efésios 5:19; Filipenses 4:8; Romanos 12:2;
Salmos 1:1-2; Josué 1:8; Colossenses 3:2
Pr. Janderson Fonteles
Distrital Missão Piauiense
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Sexta-feira, 14 de abril

Vivendo em

Esperança

“Mas os que esperam no Senhor renovam as
suas forças”. Isaías 40:31

V

iver em esperança não significa ausência de problemas ou tensões. Todos
que vivem neste mundo convivem com vários tipos de problemas. O segredo da vitória é quando optamos por esperar em Deus, mesmo quando tudo
parece escuro.
O segredo da vitória é crer, confiar e esperar naquele que já venceu para sempre o pecado e a morte.
A Bíblia é o livro da esperança. Como uma luz que brilha em lugar escuro, as
Escrituras iluminam nossas vidas em meio aos temores e incertezas deste mundo.
As Escrituras chegam a comparar essa esperança com um navio preso num
ancoradouro.
“Para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da
esperança proposta; a qual temos por âncora da alma, segura e firme e que penetra
além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo
sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque”. Hebreus 6:18-20
Um navio preso ao ancoradouro não fica à deriva das correntes marinhas.
Quem põe sua esperança em Cristo pode até passar por aflições e tensões, mas
não é arrastado pelas ondas do medo e do desespero.
Foi o apóstolo Pedro que afirmou com grande convicção: “Bendito o Deus e
Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os
mortos”. I Pedro 1:3
Alguns personagens bíblicos são testemunhas vivas de que a esperança em
Deus é nosso penhor e certeza de um futuro melhor.
Vamos pensar em alguns personagens bíblicos que, em meio a situações extremas, não abriram mão da esperança.
Israel havia se afastado tanto de Deus que ficara sem sua proteção. Como resultado, os caldeus iriam aniquilar a nação. Além da perda de vidas e da liberdade,
a subsistência econômica seria totalmente devastada. Habacuque tinha tudo para
se tornar escravo do medo, da dúvida e da aflição. Mas o que vemos é um cântico
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em meio à escuridão. Vejamos o seguinte relato: “Ainda que a figueira não floresça,
nem haja fruto na vide; o produto da oliveira minta, e os campos não produzam
mantimento; as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado,
todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha Salvação. O Senhor Deus
é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente”. Habacuque 3:17-19
Habacuque cantou em meio ao caos e a escuridão; você também pode cantar.
Paulo e Silas após grande surra e presos numa posição incômoda, romperam o
silêncio da noite com cânticos e orações (Atos 16:25).
Vários cristãos, na época do Império Romano, ao irem para o local do martírio,
em vez de lamento e choro, cantavam hinos de louvor a Cristo.
Exaltar a Cristo, através do louvor, é uma arma poderosa em meio as provações
da vida.
O profeta Jeremias descreve o verdadeiro homem de sucesso nas seguintes
palavras: “Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor”.
Jeremias 17:7
Davi podia dizer: “Tu és a minha esperança Senhor Deus, a minha confiança
desde a minha mocidade”. Salmo 71:5
Jó é outro personagem que tinha tudo para desistir da sua fé e até da própria vida.
Perdas:
1- Dos bens materiais
2- Todos os filhos
3- Da saúde.
Mas o que vemos é uma declaração de esperança em meio à escuridão.
“Eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus”. Jó 19:25-26

Pensai nisto, filhos do sofrimento e da dor, e regozijaivos em esperança: 'Esta é a vitória que vence o mundo, a
nossa fé' (I João 5:4).
O Maior Discurso de Cristo, pág. 12
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DISCUTIR:
1. Seus sonhos alguma vez foram lançados por terra? O que o confortou nessa ocasião?
2. Já arriscou esperar em Deus quando tudo parecia perdido?
3. Você gostaria de compartilhar sua esperança com aqueles que não
a conhecem?

Conclusão - Apelo
Amigo, à semelhança de Jó, todos estão sujeitos a perdas nesta vida.
“A esperança na segunda vinda de Cristo tem feito a diferença na vida de milhares de pessoas. Ajuda-nos a fixar os olhos em Jesus. Ajuda-nos a colocar nossos
valores na perspectiva correta. Dá-nos conforto mesmo em meio às tragédias.
Além de tudo dá-nos ânimo na vida espiritual. Ter algo maravilhoso à frente ajuda-nos a correr a carreira, a ir longe, perseverar em direção à meta”. (Mark Finley)
Alimente sua esperança através de uma vida devocional - leitura da Bíblia, oração e testemunho pessoal.

Pr. Hélio Bittencourt
Distrital Missão Piauiense
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Sexta-feira, 21 de abril

Fobias
“Não temas, porque eu sou contigo; não te assombres,
porque eu sou teu Deus; eu te fortaleço, e te ajudo, e te
sustento com a minha destra fiel. ” Isaías 41:10

A

palavra fobia se originou do grego phóbos, que significa "medo" ou "terror".
A fobia é uma espécie de medo acentuado, excessivo, desmedido, na presença ou encontro com um objeto, ou ainda mais em situações que causam
ansiedade em um grau elevadíssimo. Esse medo excessivo pode ser uma doença,
ou pode se apresentar como um sintoma em várias doenças mentais, em um quadro psicótico ou depressivo, por exemplo.
Jesus nos preveniu sobre o perigo do desenvolvimento do medo excessivo em
nossas vidas quando disse: “Eu vos tenho falado estas coisas, para que tenhais paz
em mim. No mundo tereis tribulações; mas tende bom ânimo eu tenho vencido o
mundo. ” (Jo 16:33).
Vamos aprender um pouco mais sobre esse problema que pode se tornar devastador se não for tratado com seriedade.
“O medo aprisiona, a fé liberta, o medo paralisa, a fé dá poder, o medo desanima, a fé encoraja, o medo debilita, a fé cura. ” Harry Emerson Fosdick
Você conhece alguém que tem medo de elevador? Ou de escada rolante? Medo
de dirigir? Enfim, todos esses medos não são razoáveis, não são lógicos, nem correntes. Mas, então, por que o medo? Não tem nada a ver com o elevador, a escada
rolante ou o carro, tem a ver com o espaço, o meio em que se constitui a situação.
Outro ponto muito importante que não podemos ignorar é a relação com algum
outro medo da história psicológica dessa pessoa, do seu desenvolvimento psíquico, como o se sentir fechada, desamparada, sozinha. Qualquer fobia é sempre
assim, um medo que está inserido em sua história, nas angústias que passamos
durante o curso de nossas vidas, que a nossa mente não conseguiu elaborar. Sendo
assim, ela responsabiliza um objeto ou uma situação para esse medo. Características são notadas em todos os indivíduos que apresentam fobias:
• Sentimento de pânico incontrolável, terror ou temor em relação a uma situação de pouco ou nenhum perigo real;
• Sensação de que você deve fazer todo o possível para evitar uma situação,
algo ou alguém que você teme;
Pequenos Grupos

55

• Incapacidade de levar sua vida normalmente por causa de um medo ilógico;
• Presença e aparecimento de algumas reações físicas e psicológicas, como sudorese, taquicardia, dificuldade para respirar, sensação de pânico e ansiedade intensos;
• Saber que o medo que sente é irracional e exagerado, mas, mesmo assim,
não ter capacidade para controlá-lo.
Mas você pode então está se perguntando, qualquer medo que eu sinta de alguma coisa é uma fobia? Existe diferença entre medo e fobia? O medo é uma reação
natural do ser humano. Na realidade, o medo atua como um aliado, um mecanismo de
defesa, serve como um sinalizador para precauções contra perigos reais. Podemos dizer que o medo é o resultado de uma ameaça à rotina da existência. Já a fobia, como
falamos anteriormente, é uma reação excessiva causando uma ansiedade incontrolável, consequentemente, ela atrapalha o curso da vida de qualquer pessoa que a
tenha. Há quem diga que muito desses problemas psicológicos são causados por
traumas. Você concorda? Na realidade não existe bem um trauma. O importante não
é pensar em um fato que aconteceu, mas na dificuldade que podemos ter adquirido
em nosso desenvolvimento para se construir com sujeito. Essas dificuldades que vão
gerando angústias. Então não podemos pensar em um trauma, mas em uma sucessão
de acontecimentos, questões ou problemas. Vejamos alguns tipos:
1. Medo intenso de situações sociais (Fobia Social)
2. Medo de lugares cheios de pessoas (Agorafobia)
3. Medo de lugares Fechados (Claustrofobia)
Você conhece alguém que tem alguma fobia estranha que poderia compartilhar
com o grupo?
Quando e como se deve tratar a fobia? Quando percebemos que nossa vida
está ficando limitada a essa dificuldade, está interferindo em outras áreas comuns
da vida, como trabalhar, se relacionar, comer, dormir ou sair.
Em casos mais graves, uma consulta a um psiquiatra será necessária para a
utilização de medicamento para amenizar os sintomas. No entanto, uma terapia,
como um bom profissional da área psicológica, pode ser bem mais eficaz, levando
a pessoa a desaprender o medo.
Parte do tratamento pode levar a pessoa a ter contato com a fobia de maneira
repetitiva para que o medo seja desafiado e enfraquecido acabando com o ciclo
vicioso de reforço negativo que mantém os sintomas.
Na Bíblia, podemos encontrar um tratamento como esse sendo executado pelo
próprio Deus a um profeta. Em I Reis capítulo 19, Elias foge de Jezabel com medo
da morte e se esconde em uma caverna. Depois de sucessivas manifestações do
poder de Deus, o Senhor fala com Elias por duas vezes com a seguinte pergunta:
“Que fazes aqui Elias? ” (v.9 e 13); depois o desafia a vencer seu medo/fobia – pois
ele está isolado e pedindo a morte e não simplesmente protegendo a sua vida –
enfrentado o que anteriormente o fizera fugir : “Vai, volta ao teu caminho...” (v.15).
Como Deus tem lhe chamado a desafiar seus medos?
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Em meio de todas as nossas provações, temos um infalível
Ajudador. Não nos deixa lutar sozinhos com a tentação,
combater o mal, e ser afinal esmagados ao peso dos fardos e
das dores. Conquanto se ache agora oculto aos olhos mortais,
o ouvido da fé pode-Lhe ouvir a voz, dizendo: Não temas; Eu
estou contigo. “Eu sou [...] o que vivo e fui morto, mas eis aqui
estou vivo para todo o sempre.
DTN, p. 340

DISCUTIR:
1. Como, de maneira prática, minha vida espiritual pode me ajudar a
vender os medos/fobias da vida moderna?
2. Como a vida em comunidade pode me ajudar a desenvolver minha fé
em Deus ao ponto de lançar sobre ela todas as minhas necessidades”?
3. O que nosso pequeno grupo pode fazer para ajudar a pessoas
que sofrem de fobias patológicas?
4. É possível viver uma vida cristã saudável e desenvolver fobias?

Conclusão - Apelo
Temos que entender que nossas emoções negativas causadas por esse mundo
de pecado, acumulam-se em nossos corações, devido a um passado sofrido, a traumas, abusos, perdas, rejeições, injustiças, dor, raiva, sentimentos de vingança, baixa
autoestima, enfim, todos esses sentimentos e emoções trazem consequências que
influenciam o nosso desenvolvimento, causando um desequilíbrio emocional em nossas vidas, fazendo-nos desenvolver fobias. Mas temos um Deus maravilhoso que se
compadece de nós e nos tem provido meios de sermos vitoriosos em nossos temores.
“Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós.
” (I Ped. 5:7)
VERSOS BÍBLICOS USADOS NA LIÇÃO
João 16:33; Isaías 41:10; 3I Reis 19:9, 13 e 15; I Pedro 5:7
Notas bibliográficas
(1) MAGALHÃES, Dr. Fernando Lima. Disponível em:
http://www.fernandomagalhaes.pt/fobias.html
Acesso em 26/05/2016.
(2) WHITE, Ellen. Desejados de Todas Nações. 16 ed. Tatuí, SP: Casa Publicadora Brasileira, 2007.
(3) MELGOSA, Julián. Mente Positiva. Tatuí, SP: Casa Publicadora Brasileira, 2010.
Nara Lima – Gerente de Rh Missão Piauiense
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Culpa:

Sexta-feira, 28 de abril

Como conviver com este
sentimento?
Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é
perdoada, cujo pecado é coberto (Sl. 32:1).

“A

culpa pode motivar e estimular uma revisão completa de erros, aumentar a vigilância e cautela no futuro, dar uma sensação de ser responsável
e promover a aceitação social e de estima” (1).
Seja a nosso favor ou contra, em algum momento da nossa vida é possível
apoderar-se de nós um sentimento de culpa. Culpa é o termo usado para descrever
os sentimentos negativos que repetidamente se apresentam quando se comete
um erro considerado grave, ou quando se faz algo que não deveria fazer, em geral,
acarretando em prejuízos, principalmente a outros (1). Muitos, porém, sentem-se
culpados com bastante frequência, trilhando caminhos autodepreciativos e destrutivos. O sentimento de culpa é um dos mais nocivos sentimentos que podemos
ter e está necessariamente relacionado ao passado. Apesar da grande percepção
negativa, por incrível que pareça, o sentimento de culpa tem víéis positivo (2).
Muitas pessoas convivem com sentimento de culpa infundado, isto é, uma culpa falsa ou duvidosa. Isso contribui para o desenvolvimento de conflitos e tendências prejudiciais. As principais são:
• Complexo de inferioridade;
• Perfeccionismo;
• Autoacusação constante;
• Medo do fracasso;
• Exigência demasiada com os outros.
Porém, o sentimento de culpa real é sintoma de alerta, servindo de autocensura,
prevenindo os delitos e a falta de moral (algo muito desejável). Nesse sentido, o sentimento de culpa é um recurso útil e positivo, pois estimula a conduta correta e respeitosa, contribuindo grandemente para uma boa convivência (3). A culpa pode ser
saudável, porém, se não for observada devidamente, ela é igualmente destrutiva (2).
Na Bíblia, encontramos alguns exemplos de pessoas que agiram indevidamente,
causando graves prejuízos a outros e consequentemente conviveram boa parte de suas
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vidas angustiados pelo sentimento de culpa. Destacamos aqui a história envolvendo José
e seus irmãos (Gn. 44). Com os corações cheios de ódio e inveja, os irmãos de José conspiraram contra ele, decididos a darem fim a sua vida. Eles foram impedidos do objetivo
principal pela ação divina. Indiferentes diante do clamor de seu irmão e da angústia que
passaria seu pai, venderam o jovem para os mercadores midianitas. Anos depois, agora
não mais diante de um jovem sonhador e indefesso, mas na presença do governador
do Egito, “seus irmãos ficaram imóveis, mudos de temor e espanto. Era “aquele irmão a
quem invejavam e teriam morto, e que finalmente venderam como escravo” (4). Tiveram,
então, que reconhecer que durante anos haviam sido incomodados por um intenso sentimento de culpa (Gn. 44:16). Judá, porta-voz do grupo, “não fez nenhuma tentativa de se
justificar ou justificar os irmãos, mas reconheceu livremente que eram culpados” (5). Sem
dúvidas, se referia “ao crime cometido contra seu irmão José, um crime que lhes atormentava a consciência desde que fora cometido” (Gn. 42:21,22).

Como conviver com o Sentimento de Culpa
Se a culpa é real e comprovada, o caminho é fazer os acertos e pedir perdão.
Então, José “vira em seus irmãos, os frutos do verdadeiro arrependimento”. Após
o reconhecimento da culpa, o pedido de perdão e a libertação do sentimento de
culpa que lhes atormenta a consciência.
Sendo, porém, infundada ou exagerada, o processo é o seguinte:
• Controlar os pensamentos;
• Amenizar as culpas (não existe perfeição neste mundo, pois os erros são
ferramentas de aprendizagem);
• Praticar o perdão (compartilhar o sentimento de culpa com um (a) amigo (a)
de confiança);
• Recorrer a Deus (Deus sempre está disposto a perdoar até as maiores faltas. Is. 1:18.
A graça de Deus pode transformar e libertar pessoas escravizadas pela culpa,
concedendo plena liberdade e uma nova vida.

Se Cristo habita no coração, Ele estará em todos os
nossos pensamentos. Nossos pensamentos mais
profundos serão a Seu respeito, Seu amor, Sua pureza.
Ele preencherá todas as câmaras do espírito.
(MCP vol. 1 pg. 238).

... os sentimentos não devem ser nosso critério, pois as
emoções são mutáveis como as nuvens. Deveis ter coisa
sólida como fundamento da vossa fé.”
(MCP vol. 1 pg. 126).
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DISCUTIR:
1. Qual a importância da comunhão com Deus para alguém que está
se sentindo culpado por erros graves?
2. Pense em alguém que lhe magoou (Exemplo de José e seus irmãos), embora as cicatrizes ainda permaneçam, como você faria
para perdoar?
3. De que maneira você como cristão pode contribuir para ajudar
pessoas que vivem aprisionadas pela culpa a vencer seus desafios
e viver melhor?

Conclusão - Apelo
O apóstolo João nos diz que mesmo diante das incertezas devemos confiar em
Deus que é maior que nossos sentimentos. “pois, se o nosso coração nos acusar, certamente, Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas”. 1Jo. 3:20.
Seja o sentimento de culpa real ou infundado, o convite de Deus é para nos
achegarmos a Ele para que possamos desfrutar da felicidade que só Ele pode proporcionar. “Vinde a mim, todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu
vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e
humilde de coração; e achareis descanso para vossa alma”. Mt. 11:28,29.
Hoje é o dia de você receber plena libertação do sentimento de culpa e viver
em novidade de vida na presença do Senhor. “Bem-aventurado o homem a quem o
Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo”. Sl. 32:2.

VERSOS BÍBLICOS USADOS NA LIÇÃO
1João 3:20; Mateus 11:28,29; Isaias 1:18; Salmos 32:1; Salmos 32:2; Gênesis 44:16; Gênesis
42:21,22
Notas bibliográficas
(1) LUCAS, Miguel. Disponível em:
http://www.escolapsicologia.com/como-lidar-com-o-sentimento-de-culpa/
Acesso em 25/05/2016.
(2) ELÓI , Jorge, disponível em:
http://www.psicologiafree.com/areas-da-psicologia/psicologia_clinica/sentimento-de-culpa-origem-e-consequencias/
Acesso em 25/05/2016.
(1) DORNELES, Vanderlei. Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia. Vol. 1. Tatuí, SP: Casa Publicadora Brasileira, 2011.
(2) WHITE, Ellen. Patriarcas e Profetas. 16 ed. Tatuí, SP: Casa Publicadora Brasileira, 2007.
(3) MELGOSA, Julián. Mente Positiva. Tatuí, SP: Casa Publicadora Brasileira, 2010.
Pr. Selemias Santos - Distrital na Missão Piauiense
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18

Sexta-feira, 5 de maio

Ninguém
muda ninguém!
"Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria
e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos
e compassivos uns para com os outros, perdoando-se
mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo."
Efésios 4:31-32

T

odo relacionamento tem seus lindos momentos. Porém, toda relação também tem
seus momentos de tensão, desentendimentos, discussões e até mesmo crises. A intensidade de cada momento pode ser controlada? Podemos desfrutar ao máximo
os bons momentos e amenizar as tensões de situações conflitantes? A vida a dois exige
aprendizado, compreensão, abnegação, entrega e, o principal, uma forte comunhão com
Aquele que pode nos moldar para à medida necessária para um casamento feliz.
O ser humano tem uma forte tendência à crítica e condenação. Queremos assumir o controle daquilo que não nos cabe ter o controle. Queremos determinar a
forma de pensar ou de agir dos outros quando o próprio Criador nos concedeu o
livre arbítrio. Usamos estratégias desastrosas, achando, que assim, estaremos assumindo o mando da situação. A lei do mais forte surge mais uma vez e acabamos
por “destruir” aqueles que prometemos cuidar e amar.
Sucesso no casamento é mais do que encontrar a pessoa certa; é ser a pessoa certa.
Aprenderemos nessa lição como ter relacionamentos felizes aceitando as vontades dAquele que deve ser sempre o centro: Jesus Cristo!
“E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável,
e perfeita vontade de Deus. ” (Romanos 12:2)

1. Estratégias desastrosas
1.1. Aumentando o tom da voz - “A resposta branda desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a violência. ” (Prov. 15:1)
Desde quando nos exaltar e até mesmo gritar soluciona conflitos? Normalmente, aumentamos o tom de voz quando percebemos que os nossos argumentos não são o suficiente para convencermos as pessoas daquilo que estamos propondo. Provavelmente
nossos pais fizeram assim conosco; provavelmente não funcionou muito e, mesmo assim,
é uma das estratégias mais aplicadas por nós. Além de ser extremamente deselegante,
aumentar o tom de voz só demonstra que estamos ainda mais perdendo o controle das
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nossas emoções e da situação como um todo. As palavras de Jesus sempre foram brandas e sábias mesmo quando fora pressionado e agredido. Ele nos deixou uma promessa:
“Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. ” (Mateus 5:5).
Muitos casais, no início dos seus relacionamentos, são um exemplo de docilidade e compreensão. Infelizmente, após alguns anos, as diferenças que deveriam ser
superadas se tornam em focos de brigas e discussões. Tais atitudes não refletem
o desejo de contribuir com quem amamos, mas sim de diminuí-lo, não desejam
libertá-los, mas querem dominá-los; não desejam ensiná-los a pensar, mas querem
adestrá-los para obedecer às ordens.
Reflitam juntos sobre as razões que têm levado cada um a esse estado de
descontrole. Pensem no quanto estão perdendo um do outro ao permitirem isso.
Retomem os gestos de amor e companheirismo que os uniram. Sejam felizes na
caminhada de tornar o outro feliz!
1.2. Sermões e críticas excessivas - “Melhor é morar num canto do eirado, do
que com a mulher rixosa numa casa ampla. ” (Prov. 21:9)
Apesar do versículo acima se referir ao sexo feminino, ele se encaixa perfeitamente aos homens também. Muitas vezes repetimos as mesmas palavras, as mesmas justificativas e até ameaças diante das situações conflituosas. Talvez pensemos
que pelo excesso de palavras podemos mudar o outro, transformá-lo ou melhorá-lo. Não percebemos que esses argumentos fixos irritam o parceiro gerando uma
verdadeira aversão ao convívio.
Por favor, economize as palavras. Evite situações repetitivas e desgastantes.
Busque novas estratégias, novos diálogos, novos exemplos. No momento adequado, sugira uma nova leitura, uma nova forma de fazer as coisas dando um “drible”
na situação conflitante. Criem atalhos de felicidade e compreensão.
1.3. Chantagens e punições - “Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração; e depois ajuntai-vos
outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência.” 1 Coríntios 7:5
De todas as estratégias que os casais usam para tentarem mudar um ao outro,
as chantagens e punições são as mais “infantis” e prejudiciais ao relacionamento. É
comum alguns ficarem dias sem se falar; outros cessam os momentos íntimos; dormem afastados; não terá isso ou aquilo enquanto não cumprir o que o chantageador
deseja. Tudo isso parece até relato de filmes ou novelas, mas representam o dia a dia
de muitos casais. O diálogo é a base para qualquer relação. Quanto mais diálogo,
melhor se entenderão as partes envolvidas. Quanto mais oramos e conversamos com
Deus, mais próximos e íntimos ficamos dEle e, assim, entendemos melhor Sua vontade em nossas vidas. Quanto mais conversarmos com nosso cônjuge e filhos, mais fácil
nos entenderemos e cresceremos juntos. Há sempre momentos que devemos calar.
Porém, até mesmo nesses momentos, devemos fazê-lo como um diálogo sem sons,
comunicando o amor que temos pelos nossos. É assim que Deus faz conosco! É assim
que devemos aprender com Ele.
Pequenos Grupos
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Ao enfrentar o recém-casado par a vida com sua carga de
perplexidade e cuidado, desaparece o romance com o qual tantas
vezes a imaginação reveste o casamento. Marido e mulher ficam
conhecendo mutuamente o caráter, como não lhes era possível
conhecê-lo em sua associação anterior. É este um período assaz
crítico de sua vida. A felicidade e utilidade de toda a sua vida futura
depende de seguirem agora o devido procedimento. Muitas vezes
descobrem no outro fraquezas e defeitos insuspeitados: mas os
corações que o amor uniu descobrirão também excelências até
então desconhecidas. Que todos procurem descobrir as virtudes e
não os defeitos. Muitas vezes é nossa própria atitude, a atmosfera
que nos rodeia, o que determina aquilo que o outro nos revelará.

PARA

(A Ciência do Bom Viver, 132)

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

Como está a sua comunhão pessoal?
Vocês costumam vivenciar tudo, juntos?
Qual foi a última vez que saíram a sós?
Quais razões os aproximaram no passado? Quais as razões hoje?
Minha família serve ao Senhor Jesus?

Conclusão - apelo
Queridos casais e famílias de Deus, é o Espírito Santo de Deus quem convence os
homens do pecado e os traz ao arrependimento. Sejamos apenas canais para essa luz.
Invistam em seus lares com tudo que puderem, leiam, estudem, orem, sorriam; tudo
sempre juntos! Algumas arestas serão ajustadas por Deus. Outros espinhos teremos
que suportar até o dia em que estivermos plenamente curados. O que Deus uniu não
separe o homem! Que cada um busque um relacionamento mais próximo com Jesus e
que o nosso Criador seja também o aperfeiçoador dos nossos relacionamentos.

VERSOS BÍBLICOS USADOS NA LIÇÃO
Efésios 4:31-32; Romanos 12:2; Prov. 15:1; Mateus 5:5; Prov. 21:9; 1 Coríntios 7:5
Pr. Anderson Souza - Diretor de Educação da Missão Alagoas
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Sexta-feira, 12 de maio

O poder da graça

de Deus

“...A minha graça te basta, pois o meu poder se
aperfeiçoa na fraqueza...” 2 Coríntios 12:9.

N

inguém, em sã consciência, casa para não ser feliz, nem para se divorciar. A
grande falácia do casamento é que iniciamos esta experiência como se fosse uma chegada. É muita festa para o primeiro passo. No entanto, percebe-se que quando o casal chega ao altar, ele não chega, porém inicia e larga para uma
corrida. Deve-se alimentar a consciência que o casamento é como um jardim, que
precisa ser cuidado diariamente.
A conquista deve ser constante e efetiva, diária e momentânea. Por isso, o casamento é uma grande aliança milagrosa. Cada casal deve contar com o poder de Deus
para cumprir e manter os seus votos matrimoniais, e se manter com olhos um para o
outro. Diante de todos os aspectos, destaca-se a conduta sexual, que hoje tem sido
desvirtuada em todos os níveis e nas diferentes etapas da vida. Esse poder é a graça
que nos foi disponibilizada para vencermos como casal e como pessoa.
Não há no universo um poder tão completo e suficiente, que não seja capaz de
destruir ou derrubar qualquer barreira ou vício que venha a destruir nossa felicidade planejada, do que a graça de Deus.
Aqueles que conheceram somente a dispensação da graça devem enfrentar continuamente a tentação de negligenciar o sistema judiciário de Deus em nossa vida. "Isso
não se aplica mais para nós", alguém poderia dizer: "Não estamos debaixo da Lei".
Sim, é verdade. Não obstante, Paulo nos diz: A lei nos serviu de aio, para nos conduzir
a Cristo (Gl 3.24a). Em outras palavras, chegar a uma compreensão de como Deus vê o
pecado, irá levar-nos a uma revelação de Jesus Cristo. O fato de Deus ter enviado Seu
Filho para ter uma morte cruel, horrível, na cruz, não significa que Ele não repudia mais
o pecado e negligenciou seu sistema judiciário. Significa, simplesmente, que a morte
do Seu Filho proveu uma expiação pelo nosso pecado. A definição e compreensão total
de um assunto, muitas vezes, pode ser descoberta pelo que ele não é. A graça não é
uma desculpa para pecar, nem uma dispensa da obediência. Pelo contrário, a definição
que mais me empolga da graça é que ela é um favor imerecido. É não receber o que
merecemos. Vivendo esta experiência, Paulo afirmou: “Tudo posso, nAquele que me
fortalece”. (Fil. 4:13). Não precisamos mais pagar o castigo completo por nossas transgressões. Deus agora só exige que confessemos os nossos pecados e nos arrependaPequenos Grupos
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mos deles. Sua graça significa que nós, que tivemos vidas pervertidas, devemos agora
viver de maneira agradecida, cientes de que somos criminosos, mas fomos perdoados.

Graça não é sinônimo de licenciosidade
Jesus compeliu, continuamente, Seus seguidores a responderem às Suas palavras
(isto é, tomar uma decisão). Ele não se satisfazia em permitir que eles O seguissem
aparentemente, enquanto não fizessem uma entrega real interiormente. O Senhor viu
diretamente o âmago do coração dos homens e os questionou sobre suas atitudes. A
graça barata é o inimigo mortal de nossa igreja. Lutamos hoje pela graça de grande
valor. Graça barata significa a vendida no mercado como mercadoria de mascate. Os
sacramentos, o perdão do pecado e as consolações da religião são atirados a preços
reduzidos. A graça é representada como um tesouro inesgotável da igreja, do qual
chove bênçãos com mãos generosas, sem fazer perguntas ou fixar limites. Graça sem
preço, sem custo! A essência da graça é, assim supomos, que a conta foi paga antecipadamente e, porque ela foi paga, pode-se ter tudo de graça. Uma vez que o custo foi infinito, as possibilidades de usá-la e gastá-la são infinitas. O que seria a graça se ela fosse
barata? A graça barata é a pregação do perdão sem exigir arrependimento, batismo
sem disciplina da igreja, comunhão sem confissão, absolvição sem confissão pessoal. A
graça barata é graça sem discipulado, sem a cruz, sem Jesus Cristo, vivo e encarnado...
A graça de grande valor é o tesouro escondido no campo, pelo qual o homem
vai alegremente e vende tudo o que tem. É a pérola de grande valor que, para
comprá-la, o negociante vendeu tudo o que tinha [...].
Tal graça é de grande valor, porque ela nos chama para seguir, e é graça porque
nos chama para seguir Jesus Cristo. É de grande valor, pois custa ao homem sua
vida e é graça, visto que dá ao homem a única vida verdadeira.
Por esta razão, nenhuma casa ou lar podem ser plenamente edificados sem a
graça de Cristo. O Salmista afirma: “Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam.” Salmos 127:1. Aqui ressalta total incapacidade, e dependência. Conselhos de especialistas, tratamento de terapeutas e psicólogos não
substituem a graça que edifica o casal e seu Lar. Porque o que destrói o homem
está nele mesmo. “Porque as obras da carne são manifestas, as quais são: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras,
pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas
semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os
que cometem tais coisas não herdarão o Reino de Deus”. Gálatas 5.19-21. William
Barclay disse o seguinte: A graça não é somente um dom, é uma séria responsabilidade. Um homem não pode continuar levando a vida que tinha antes de encontrar
Jesus Cristo. Ele deve ser vestido com uma nova pureza, com uma nova santidade e
com uma nova bondade. A porta está aberta ao pecador, mas não para vir e permanecer um pecador, mas para vir e tornar- se um santo. Creia, que nenhum vício na
área sexual, emocional e social pode te derrotar. Erga um altar diariamente em seu
lar e a graça será entronizada e ao ser possuída te dará a vitória.
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PARA

Não querereis... confiar sempre em Jesus que é vossa justiça?
O amor de Deus é derramado em vosso coração pelo Espírito
Santo, que vos é dado graciosamente. Sois um com Cristo. Ele vos
dará graça para serdes paciente, Ele vos dará graça para serdes
confiante, Ele vos dará graça para vencerdes o desassossego,
ele vos aquecerá o coração com o Seu próprio suave Espírito,
Ele reavivará vossa alma em sua fraqueza. Apenas alguns dias
mais, para sermos como peregrinos e estrangeiros neste mundo,
buscando uma pátria melhor, a celestial. Nosso lar está no Céu.
Portanto, firmai vossa alma, confiantemente, em Deus. Sobre Ele
depositai todos os vossos fardos. – {RC 273.5} Refletindo a Cristo,
RC, Reflecting Christ, RC.

DISCUTIR:
1. Por que a maioria dos casais iniciam a vida juntos, com a atitude
equivocada, achando que já cumpriram a etapa?
2. Como alimentarmos a certeza de que a graça de Cristo é suficiente para vencer qualquer pecado e desajuste familiar?
3. Como deveríamos ensinar essa fonte transformadora do poder da
graça de Deus aos nossos filhos?

Conclusão – Apelo
Existe um oceano de graça esperando por nós, convidando-nos para mergulharmos e nadarmos. Não existe fim para sua profundidade ou duração, e mesmo
ao longo de eras infinitas de eternidade, reverenciaremos a maravilha disso tudo. A
tragédia é que muitos pregadores e mestres de hoje involuntariamente distorceram
a graça de Deus, transformando-a praticamente em uma licença para pecar. E, ao
fazer isso, eles rebaixaram seu poder e aviltaram seu valor. Eles poluíram as águas
santas que fluem do trono de Deus.
Hoje o Senhor te convida a estender a mão e se apropriar dessa graça que te
trará vitória e plena felicidade.
VERSOS BÍBLICOS USADOS NA LIÇÃO
1. 2 Corintios 12:9.; 2. Galatas 3.24.; 3. Salmos 127:1; 4. Gálatas 5.19-21; 5. Filipenses 4:13
Pr. José Orlando Silva - Ministério Pessoal e Lar e Família - Missão Alagoas
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20

Sexta-feira, 19 de maio

As CINCO

linguagens do amor
“O amor é sofredor, é benigno; o amor não é invejoso; o
amor não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta
inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses,
não se irrita, não suspeita mal; não se regozija com a
injustiça, mas se regozija com a verdade.” I Cor. 13: 4-6

E

m I João 4:8, encontramos a declaração que diz: “Aquele que não ama, não
conhece a Deus, pois Deus é amor”. Esse vocábulo, amor, permeia a sociedade humana em todos os tempos. Essa palavra, tão comum e ao mesmo
tempo complexa, é utilizada de diversas maneiras. Algumas vezes pode até mesmo
ser usada de forma equivocada, como desculpas, a fim de explicar determinados
comportamentos, como por exemplo, o adultério.
Mas, o princípio para compreender o que significa amor está em sua base. Deus
é o próprio amor. À medida que o conhecemos e estamos ligados a Ele, não apenas
entenderemos sobre o amor, como também amaremos melhor ao nosso próximo.
E quando se trata de família, o amor precisa ser demonstrado todos os dias.
Sendo assim, é necessário identificar como cada membro da família percebe a linguagem do amor.
O objetivo do amor não é você conseguir algo que deseje, mas fazer alguma
coisa pelo bem-estar daquele a quem ama. (Chapman, 1997)

All You Need is Love
Esse é o título de uma das músicas dos Beatles que tem sido divulgada até hoje
pela indústria cultural que influencia a vida da sociedade cada vez mais carente de
amor. De fato, tudo o que precisamos é amor. Sentir-se amado é uma necessidade
implícita no ser humano. De acordo com Chapman, autor do livro As Cinco Linguagens do Amor, cada pessoa tem uma linguagem mais acentuada, ou seja, uma
forma mais latente de entender o amor.

A 1ª linguagem é denominada de Palavra de Afirmação.
As pessoas que percebem o amor através dessa linguagem demonstram amar
com palavras de elogio de forma constante. Elas também precisam de palavras que
edificam o tempo todo.
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Salomão deixou o sábio conselho em Provérbios 18:21: “A morte e a vida estão
no poder da língua; o que bem a utiliza come do seu fruto”. Quando encorajamos
nossos filhos e cônjuge por meio de palavras, inspiramos nossa família a se sentir
mais segura e estimulada em muitas áreas da vida.

Qualidade de Tempo é a 2ª linguagem do amor apresentada por
Chapman.
O aspecto fundamental nessa linguagem é estar sempre juntos. Estar junto não
é ocupar o mesmo espaço físico, mas tem a ver com focalizar a atenção. Quando a
família realiza algo junto, precisa dar completa atenção um para o outro. Essa conduta tem a importância emocional que proporciona uma interação essencial para o
relacionamento conjugal e também entre pais e filhos.

A 3ª linguagem do amor é receber presentes.
Quando você recebe um presente, tem a certeza de que a pessoa pensou em
você. O presente se torna apenas símbolo daquele pensamento. Não apenas a intenção importa, mas o presente acaba se tornando uma expressão de amor. Esses
símbolos visuais do amor ganham significados especiais. Existem pessoas que necessitam receber presentes como demonstração do amor de forma mais constante.
No entanto, a presença física da pessoa amada em momentos de crise é o maior
presente que se pode oferecer a quem se ama.

Formas de Servir é a 4ª linguagem do amor.
Algumas pessoas percebem que são amadas quando alguém realiza algo por
elas. As formas de servir são bastante variadas e, quando realizadas com o espírito
certo e positivo, tornam-se expressões de amor sem nenhuma dúvida. O próprio
Jesus demonstrou esse amor quando serviu aos discípulos lavando seus pés.
O apóstolo Paulo diz: “sirvam uns aos outros, em amor” Gal. 5:13. Esse tipo de
linguagem do amor causa um impacto profundo na vida da pessoa. No entanto, não
se deve manipular a pessoa que tem
essa linguagem do amor mais acentuada, para que ela sirva de forma inesO verdadeiro amor é um
crupulosa a seus próprios interesses.
princípio elevado e santo,

Por último, está a 5ª linguagem, o Toque Físico.
As escrituras apresentam um Jesus
que sabia da necessidade humana em
relação ao toque. “Deixai vir a mim os
pequeninos... Então, tomando-os nos
braços e impondo-lhes as mãos, as
abençoava” Marcos 10:14-16. Tanto
os filhos quanto o cônjuge precisam

inteiramente diferente
em seu caráter daquele
amor que se desperta
por um impulso e que
subitamente morre quando
severamente provado.
(Lar Adventista, p. 50)
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PARA

receber esse tipo de amor. Essa comunicação, através do toque, ajuda no desenvolvimento emocional mais saudável do indivíduo.

DISCUTIR:
1. Como posso identificar a linguagem do amor que cada membro
da minha família possui para se sentir amado?
2. Quais as atitudes que precisam ser reavaliadas no meu comportamento quando se trata de expressar meu amor pelo meu cônjuge?
3. Qual a importância de descobrir e compartilhar o conceito das
linguagens do amor com seus filhos?

CONCLUSÃO - APELO
Descobrir a linguagem do amor do cônjuge, dos filhos e até mesmo a sua própria linguagem é essencial para aprofundar os relacionamentos. O amor não é capaz de alterar o passado, mas pode trazer uma nova perspectiva para o futuro.
Quando escolhemos expressar o amor, essa ação pode ajudar a curar feridas e
transformar os fracassos em novas oportunidades.
O convite de Deus para cada família é que essa seja uma unidade fundamentada no amor. Compreender a linguagem do amor deixa cada membro da família
mais seguro e com suas necessidades emocionais preenchidas, e esse sentimento
ajudará a cada um fazer escolhas mais sábias em direção desse objetivo.

VERSOS BÍBLICOS USADOS NA LIÇÃO
1. I Coríntios 13:4-6
2. I João 4:8
3. Provérbios 18:21
4. Galátas 5:13
5. Marcos 10:14-16
Iara Fontes
Assessora de Comunicação da Missão Alagoas
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21
Três é
demais!

Sexta-feira, 26 de maio

"Então o Senhor Deus declarou: “Não é bom que o
homem esteja só; farei para ele alguém que o auxilie
e lhe corresponda." Gênesis 2:18

A

solidão é um problema que afeta muitas pessoas no mundo. Não fomos
criados para vivermos isolados como uma ilha. O abandono é a pior coisa
que pode acontecer a alguém e, quando acontece, a história daquela vida
termina ali, pois não há mais ninguém por perto para ouvi-la.
Deus criou homem e mulher para que, unidos, virassem uma só carne. Algo
inseparável! Se um sente, o outro sente também. Não há como nada se colocar ao
meio, porque eles não estão mais um a direita do outro, eles são um só em Cristo.
O outro lado desse tema é que muitos casais parecem não estar satisfeitos com
a vida a dois. Por heranças advindas de seus hábitos familiares e particulares, dois
parece não ser o suficiente, sentem a necessidade do convívio com mais pessoas,
mais atenção, mais público, mais companhias.
Nesta lição, vamos refletir sobre a dinâmica da vida a dois no que diz respeito
às amizades do casal e seu círculo social. Os passeios, os filhos, a privacidade, as
confidências e tudo que os cerca.

1. O casamento
Ao se casar, alguns vínculos terão que ser quebrados. O vínculo da dependência emocional de um filho terá que ser rompido. O homem agora não é mais
“…o filhinho da mamãe ou do papai…”. Agora ele está deixando de depender em
alguns aspectos de seu pai e mãe, para construir uma nova família.
Quando a Bíblia diz que o homem deve deixar a seu pai e sua mãe, não devemos entender esse conselho como uma atitude de um filho que deve abandonar
os seus pais, mas como um processo em que o homem passa a assumir a direção
de uma nova família. Ele não mais será dirigido por seu pai, mas passará a ser o
cabeça de sua própria família. Porém, o cabeça não é um personagem autoritário.
Ao contrário, é alguém que age com a mente de Cristo.
É fato que alguns casais, por necessidades maiores que a vontade de cada um,
necessitam morar com os sogros. Às vezes por questões financeiras, por motivo de
doença. Porém, não há como essa junção de famílias não interferir, principalmente,
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na vida do casal mais novo. O ideal é que esse momento seja breve e planejado,
pois a ruptura tardia desses laços poderá trazer sequelas para o casamento.

2. Vida social do casal
“Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado que um irmão. ” (Provérbios 18:24)
Conheço casais que se conheceram quando ainda eram adolescentes e hoje celebram anos de casamento e já com a presença de filhos. É muito bonito presenciarmos
histórias assim. Imagino essas histórias sendo contadas aos filhos e quem sabe depois
até aos netos. Os amigos de um também são os amigos do outro. Cresceram no mesmo
bairro, estudaram na mesma escola e frequentaram a mesma igreja. Porém, existe um
perigo que, muitas vezes, passa e não é notado pelos casais. Quando assumimos um
relacionamento mais sério com alguém, a vida muda. É comum que alguns hábitos da
época de solteiro permaneçam e isso é saudável para os dois, contudo é necessário
que o casal converse e estabeleçam limites para proteção da sua relação. Amigas confidentes, melhores amigos, passeios individuais, tudo isso pode trazer problemas ao
casamento. No início, parecerá
algo sem problema, pois já era
cultivado anteriormente pelos
Em vossos negócios, nas
dois, mas, em pouco tempo, peramizades das horas de lazer, e no
ceberão que já não existe lugar
casamento, que todas as relações
para determinadas coisas.

3. A concorrência virtual
Já não bastasse a concorrência que, muitas vezes, enfrentamos na vida social para
termos momentos a sós para o
casal, surgem com muita força,
inúmeras opções de distanciamento do casal mesmo estando dentro do mesmo quarto e
deitados numa mesma cama.
Jogos, redes sociais, navegação na internet, tudo isso tem
tirado horas preciosas do casal.
Momentos de diálogo, atenção,
carinho e cuidado são desperdiçados a troco de conversas
fúteis e vícios que contaminam o casamento. É difícil para
aqueles que já estão viciados
nesses recursos reconhecerem
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sociais que tiverdes sejam
empreendidas com fervorosa
e humilde oração. Mostrareis
assim que honrais a Deus e Deus
vos honrará a vós. Orai quando
estiverdes abatidos. Em ocasiões
de desânimo, nada digais aos
outros; não espalheis sombra
no caminho do próximo; mas
contai tudo a Jesus. Levantai as
mãos em demanda de auxílio.
Em vossa fraqueza apegai-vos à
força infinita. Suplicai humildade,
sabedoria, coragem, aumento de
fé, para que possais ver luz na
luz de Deus e rejubilar no Seu
amor.
CBV, 232

PARA

o mal que tal hábito traz, justificando-se, muitas vezes, por necessidade de relaxamento, lazer ou até mesmo conhecimento e informação. A Palavra do Senhor nos
diz: “Portanto, vede prudentemente como andais, não como néscios, mas como
sábios, remindo o tempo; porquanto os dias são maus.” Efésios 5:15,16

DISCUTIR:
1. Quem são nossos melhores amigos?
2. Por que esses são nossos melhores amigos?
3. Qual interferência nossas amizades trazem ao nosso relacionamento?
4. Tenho segredos para meu cônjuge?
5. Somos realmente uma dupla a serviço do Senhor?

Conclusão – Apelo
Marido e esposa devem ser os melhores amigos um do outro. Assim como é a
relação entre Cristo e sua igreja, que assim seja entre os casais. Sem mácula, sem
segredos, sem interferências. Ter bons amigos é maravilhoso! Pessoas sinceras que
nos apoiam, fortalecem-nos e nos amam. Mas, que Cristo seja o melhor amigo dos
dois e que cresçamos no companheirismo, cumplicidade e amor diante Dele.

VERSOS BÍBLICOS USADOS NA LIÇÃO
Gênesis 2:18
Efésios 5:31
Provérbios 18:24
Efésios 5:15,16
Anderson Souza
Departamental de Educação da Missão Alagoas
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Sexta-feira, 2 de junho

Sem presente

não há futuro!
"Qual de vocês, se quiser construir uma
torre, primeiro não se assenta e calcula o
preço, para ver se tem dinheiro suficiente
para completá-la?" Lucas 14:28

G

rande parte dos problemas de relacionamento entre marido e mulher começa
no dinheiro seja o excesso ou a falta dele. O interessante é que o grande
charme do dinheiro está no fato de ele raramente se mostrar como o vilão da
história. Se não há dinheiro para um jantar romântico, o problema é percebido como
falta de romantismo; se não há dinheiro para renovar o guarda-roupas, o problema
é percebido como desleixo; se não há dinheiro para levar as crianças ao parque, o
problema é percebido como falta de carinho... Essas situações encobrem um erro
comum: A inabilidade de lidar com dinheiro ou em torná-lo eficiente. Administrar
bem as finanças e o amor, pode parecer um grande desafio para o casal; porém, os
resultados valem a pena uma vez que – quando a cabeça erra, o bolso padece.
O grande charme do dinheiro está no fato de ele raramente se mostrar como
o vilão da história.

Falar sobre finanças não é tudo!
Não há dúvidas de que a falta de diálogo sobre finanças entre o casal é ruim
para a família, contribuindo, inclusive, para o fim da relação. Mas, conversar não
resolve o problema, se o tema dinheiro não estiver ligado ao assunto objetivos. Se
ambos não conhecerem os objetivos um do outro, haverá sempre um sentimento
de frustração junto a cada conquista.
A falta de planos faz com que os sonhos de um tornem-se empecilhos para a
conquista das aspirações de outro. Entra aqui a necessidade de casais que deem
as mãos e discutam os meios para alcançar os objetivos comuns e pessoais, respeitando sempre as metas de prazo mais longo. Dessa forma, o diálogo vai além
das palavras e se transforma em atitudes e os sonhos tornam-se realidade a curto,
médio e longo prazo.

Conheça seu perfil Financeiro
No livro Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, o autor Gustavo Cerbasi aprePequenos Grupos
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senta um estudo interessante sobre os 5 estilos de como lidar com o dinheiro. Em
qual desses você se enquadra?
• 1º POUPADORES – Sabem que é importante guardar e por isso não se importam em restringir ao máximo os gastos atuais e poupar o máximo para garantir
independência financeira.
• 2º GASTADORES – Para estes o importante é viver o hoje pois o amanhã
pode não existir. Gastam toda renda e um pouco mais. Gostam de exibir roupas
caras e não se incomodam em encarar um financiamento.
• 3º DESCONTROLADOS – Não sabem quanto dinheiro entre ou sai de suas
contas. Estão sempre cortando gastos mas nunca é o suficiente. Usam com frequência o cheque especial ou pagam a conta do cartão parcialmente por falta de fundos
• 4º DESLIGADOS – Gastam menos do que ganham, mas não sabem exatamente quanto. Poupam o que sobra, quando sobra. Se não tem dinheiro na conta,
parcelam a compra. A fatura do cartão de crédito é uma surpresa todo mês.
• 5º FINANCISTAS – São rigorosos com o controle de gastos, com o propósito
de economizar. Gostam de poder comprar mais pagando menos. Entendem de investimentos, juros e inflação e são procurados por amigos e parentes para orientações.
Conhecer sua postura diante das finanças auxiliará na tomada de decisões futuras do casal e especialmente alinhará o pensamento que ambos tem sobre dinheiro,
dívidas e planos.

O dinheiro não é necessariamente uma maldição; ele é de grande
valor porque se corretamente usado, pode fazer bem na salvação
de almas, em bênçãos a outros que são mais pobres que nós
mesmos. Mediante o uso inadequado ou desviado, o dinheiro
se tornará um laço para seu possuidor. Aquele que emprega
dinheiro na satisfação do orgulho e ambição o torna uma
maldição em vez de bênção. O dinheiro é uma prova constante
das afeiçoes. Quando amamos a Deus acima de tudo, as coisas
temporais ocuparão seu lugar certo em nossas afeições.
Conselhos Sobre Administração Financeira, 53
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PARA

DISCUTIR:
1. Você acha que a desorganização financeira afeta o relacionamento familiar?
2. Em sua opinião: “A desorganização financeira afeta o relacionamento com Deus”?
3. Uma vez identificados os perfis financeiros do casal que atitude
deve ser tomada imediatamente?
4. É possível dar bom testemunho cristão com a vida financeira irregular?
5. Discuta a importância de falar sobre finanças abertamente com a família.

Conclusão
Em Lucas 14:28 e 29, encontramos a orientação bíblica que pode ser aplicada
à sua vida financeira. Note que há grande vergonha para os construtores de uma
torre caso o valor estimado para a conclusão da obra seja insuficiente. A questão
aqui não é a falta de dinheiro, mas a falta de planejamento. Entenda essa torre
como os sonhos que sua família alimenta para o presente e para o futuro. Estude
todos os pontos, desde os menores até os maiores. Faça ajustes, corte despesas.
Celebre cada conquista como família e compartilhe com seu cônjuge e filhos sobre
a importância de conhecer seu perfil financeiro e especialmente os sonhos e objetivos pessoais e da família.
Tome a decisão de iniciar a mudança hoje! Pois, sem presente... não haverá
futuro!

VERSOS BÍBLICOS USADOS NA LIÇÃO
Lucas 14:28-29
Pr. Fabiano M. Capeletti - Ministério Jovem Associação Cearense
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Sexta-feira, 9 de junho

Um problema

de quase todos

“Contudo no verão prepara o seu pão, e na sega
ajunta o seu mantimento.” Provérbios 6:8

O

sucesso financeiro não ocorre por acaso, ele é fruto do planejamento, foco, disciplina e determinação. Salomão, em provérbios 6:8, faz referência a formiga.
Um ser tão insignificante, mas que nos ensina grandes lições sobre diligência,
disciplina, determinação e foco. Elas se preparam, e porque não dizer, planejam e agem
de maneira organizada para manterem o formigueiro. Elas nos ensinam lições tremendas.
Bil e Stefane, um jovem casal, ambos trabalham e têm boa renda. Ele é administrador de uma grande empresa e ela trabalha como secretária em um escritório de
advocacia. Mesmo tendo um bom rendimento, eles vivem apertados, pagam juros
do cartão, não conseguem ter uma reserva, e todo fim de mês é o mesmo dilema:
faltam recursos. Isso tem sido a causa de desentendimentos.
João e Anastácia são casados há cinco anos, têm três filhos. Ele é o único que
trabalha, apesar de não terem uma renda muito alta, pagam o aluguel em dia, conseguem honrar os compromissos. A família está juntando um valor para futuramente saírem do aluguel, eles planejam juntos e estão focados neste objetivo.
Analisando essas duas famílias, o que faz a diferença entre elas?
Planejamento é necessário em todas as áreas de vida. Dwight Eisenhower afirmou: “Antes da batalha, o planejamento é tudo. Assim que começa o tiroteio, planos são inúteis”.
Jesus, o Mestre por excelência, nos fez essa solene advertência, “pois qual de
vós pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para construir?” Lucas 14:28.
Para tanto, torna-se necessário planejar e fazer orçamento dos sonhos e projetos que queremos executar. Os solteiros e os chefes de família precisam estar
conscientes dessas necessidades, antes de tomarem qualquer decisão.
Tanto a falta de recursos, como a má administração deles podem ser o pivô de
intrigas, brigas e separação de casais e famílias. “Muitas famílias são pobres porque
gastam o dinheiro logo que o recebem”. EGW L.A 392
Na Bíblia vemos líderes como Noé, Davi, Neemias, entre outros, que executaram o mandato do Senhor construindo a arca, organizando o material para construir o templo e na reconstrução dos muros de Jerusalém, ações que demandaram
planejamento material, pessoal e financeiro.
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Qual a vantagem do planejamento financeiro?
a)
b)
c)
d)

Ajuda distinguir entre o necessário e o supérfluo.
Dá um “senso de pertencer ao time”, ou seja, todos estão envolvidos.
Cria metas para as despesas da família.
Mapeia as despesas da família.

“Sem sonhos, a vida não tem brilho. Sem metas, os sonhos não têm alcance.
Sem prioridades os sonhos não se tornam reais.” Augusto Cury

Mude de atitude. Escolhas ruins, atitudes apressadas, padrão elevado demais,
consumismo, compulsão para ter tudo que a mídia impõe são causas das crises
pessoais e familiares. Nesses momentos a tendência é colocar a culpa nos outros,
no cônjuge, no governo, nos juros altos. É preciso reconhecer onde está a causa
deste desajuste.
O melhor caminho para evitar males é planejar. Essa não é uma decisão que deve
se tomar sozinho. O sábio Salomão afirma: “Onde não há conselhos fracassam os
projetos, mas com os muitos conselhos há bom êxito”. Pv. 15:22. “Na multidão dos
conselhos está a vitória”. Pv. 24:6
O casal ou a família devem planejar juntos quais serão os sonhos, as metas, os
investimentos que farão a curto, médio e a longo prazo. “Não há tempo para idear
maneiras de gastar o dinheiro. Empregai as vossas faculdades inventivas para tratar de economizá-lo”. EWG TS, v. 3 p. 73
Torna-se necessário sempre fazer uma avaliação para ver se estão dentro do que
foi estabelecido no planejamento e no orçamento. Também é preciso que haja humildade, altruísmo e generosidade de todas as partes, todos devem visar o bem comum.
O refrão: “Um por todos e todos por um” se encaixa muito bem, devemos estar conscientes que essa é uma questão que envolve todos os membros da família.

Deveis considerar que uma pessoa não deve dirigir seus negócios
de molde a incorrer em dúvida... Quando alguém envolve com
dúvidas, caiu na rede que Satanás prepara para as almas.
EGW L.A. 329

Toda semana deveis pôr em lugar seguro alguma quantia e não
ser trocada salvo em casa de enfermidade. Com economia podes
pôr alguma coisa a render manejando com sabedoria poder
economizar alguma coisa depois de haveres pago as contas.
EGW L.A. 396
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PARA

DISCUTIR:
1.
2.
3.
4.

Vocês conversam sobre dinheiro com a família?
Quem faz algum planejamento financeiro?
Conhece alguém que enfrentou crise financeira e superou?
Quem na sua casa administra os recursos? Quem na sua opinião
deveria controlar o dinheiro? O homem ou a mulher?

Versos bíblicos utilizados na lição:
Provérbios 6:8
Lucas 14:28

Pr. Israel Messias Rodrigues
Ministério Pessoal - Associação Cearense
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Sexta-feira, 16 de junho

Investir é multiplicar
“Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada,
produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação
completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada
deficientes.” Tiago 1:3-4

“P

or mais longa que seja a caminhada, o mais importante é dar o primeiro
passo”. Vinícius de Morais.
Muitos dizem que ganham pouco e por isso não investem, acham
que quem tem algo, começou grande. Não pense assim se você deseja realmente
ter sucesso como investidor. Seja perseverante fazendo e investindo naquilo que
você tem prazer em executar.
Para tanto é preciso ter objetivos claramente definidos, seguindo, na ordem,
quatro passos para assumir o controle de sua vida financeira:
1º Passo: Diagnosticar - É preciso cair na real, aceitar e avaliar se realmente não
está com problemas. É só observar, se está conseguindo pagar as contas sem usar
o crédito rotativo do cartão, o cheque especial e etc. e ter feito uma reserva de no
mínimo 20% de sua renda. Quem tem prestações tem dívidas, quem tem dívidas
paga juros, quem paga juros realiza menos sonhos.
2º Passo: Sonhar – Para realizar algo, é necessário ter sonhos, com isso você vai
se planejar para gastar menos do que ganha fazendo uma reserva. Tenha planos
de curto prazo: até 1 ano; médio prazo: até os 10 anos e longo prazo: após os 10
anos. Perseveres e alcançarás tudo que sonhares. Muitos não alcançam, porque
fazem seus gastos diários antes de planejarem o que realmente querem investir em
suas vidas e o dinheiro sempre acaba e não sobra nada para os sonhos. Portanto
depois de diagnosticar, já coloque no seu planejamento financeiro os seus sonhos.
3º Passo: Orçar – “Todos devem aprender a tomar nota de suas despesas. Alguns o negligenciam como não sendo coisa essencial, é um erro, porém. Todas as
despesas devem ser anotadas com exatidão.” O lar adventista pág. 374.
Tenha organização e disciplina ao lidar com os recursos através do orçamento
que é a ferramenta mais poderosa para o sucesso financeiro. Mas saiba que não será
fácil para muitos pela necessidade de crucificar os próprios desejos na caminhada.
“O problema mais difícil é o que requer a crucifixão do próprio eu, suportando
contratempos na vida espiritual e educando a alma por severa disciplina. Isto talvez
Pequenos Grupos
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a princípio não traga satisfação plena, mas o efeito posterior será paz e felicidade.
” MCP Volume I, pág. 13.
4º Passo: Poupar – Esta fase poucos infelizmente chegam, muitos por medo de
perderem tudo, outros por não serem perseverantes na disciplina em busca dos
sonhos; e também aqueles que acham que a sua reserva seria tão pouco que não
valeria a pena se privar de realizar seus desejos do dia a dia.
Percam seus medos, acredite nos sonhos e, mesmo pouco, percebam que todos
de maneira simples podem com perseverança chegar ao topo.
Vejam como se comporta o saldo de um investimento mensal de R$ 100,00 a
juros de 1% ao mês:

Meses de aplicação

Total aplicado

Juros ganhos

Saldo final

1

100,00

1,00

101,00

2

200,00

3,01

203,01

3

300,00

6,04

306,04

4

400,00

10,10

410,10

5

500,00

15,20

515,20

6

600,00

21,35

621,35

É desanimador, pois muitos pensam da seguinte forma:
“Puxa, deixamos de aproveitar R$ 100,00 de nossa renda durante 6 meses
para, nesse tempo, ganhar apenas 21,35? ” Parece não valer o esforço, mas se
vocês continuarem a simulação durante alguns anos, terão os seguintes saldos lá
pelo décimo ano:

Meses de aplicação

Total aplicado

Juros ganhos

Saldo final

119

11.900,00

11.003,87

22.903,87

120

12.000,00

11.233,91

23.233,91

Para alguns melhorou, mas para outros ainda não, vejam o efeito após 20, 30
e 40 anos:

Meses de aplicação

Total aplicado

Juros ganhos

Saldo final

240

24.000,00

75.914,79

99.914,79

360

36.000,00

316.991,38

352.991,38

480

48.000,00

1.140.242,02

1.188.242,02

A rentabilidade de seus investimentos aumenta tanto em razão da maior massa
de recursos acumulada, quanto por sua maior experiência e capacidade para selecionar investimentos. Uma boa massa de recursos poupados ainda abre espaço
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para aproveitar oportunidades de investimento em imóveis ou em qualquer ativo
que possa ser adquirido a preço mais baixo que o de revenda. Quanto mais dinheiro vocês tiverem, mais rapidamente ele crescerá.

PARA

Muitas famílias são pobres porque gastam o dinheiro
logo que o recebem... Gastar e usar o dinheiro para
qualquer fim, antes que o mesmo seja ganho, é uma
armadilha.
O lar adventista, 392.

DISCUTIR:
1. Um investimento que está enriquecendo muitos de seus conhecidos servirá como trampolim para seu enriquecimento também?
2. Para ser um bom investidor você precisa ter um objetivo claro ou
somente basta querer estar entre os cem maiores acionistas da
Vale por exemplo?
3. Qual é o seu planejamento de curto, médio e longo prazos?

Verso estudado nesta lição:
Tiago 1:3 e 4
Fausto Carmo dos Santos
Tesoureiro Associação Cearense
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Sexta-feira, 23 de junho

Gastar bem, para ser feliz
“...Dai, pois, a César o que é de César e a Deus
o que é de Deus.” Mateus 22:21

A

felicidade é o objetivo de todos, principalmente de quem se casa, pois o
fazem para serem felizes ao lado de quem se ama. Um dos pontos que colabora para se alcançar esse objetivo é o dinheiro, pois apesar de a máxima
dizer que “dinheiro não traz felicidade”, sua falta, por outro lado, traz muita dor
de cabeça, que mina o relacionamento e produzem infindáveis desentendimentos,
através dos quais, o amor dificilmente resiste. Pesquisa feita pela Kansas State University coloca as finanças no topo das causas de separações. Essa realidade é também retratada no Brasil, segundo apurou A GAZETA com especialistas em Direito
da Família, economia e psicologia, no estado do Espírito Santo.
Uma vida mais simples é o caminho para o equilíbrio financeiro, e as realizações
da vida!
Seja porque está em falta ou em excesso, o dinheiro é capaz de motivar brigas
intensas, demoradas e com palavras mais duras do que quando o foco são outros
tipos de argumentos, a exemplo do sexo.
Diante disso, precisamos aprender a lidar com a questão das finanças no contexto matrimonial, pois disso dependem a realização, qualidade de vida e grau de
satisfação do casal.

Reflexão:
1. Minha experiência financeira matrimonial tem sido insatisfatória?
2. Minha experiência financeira matrimonial tem produzido algum nível de desentendimento na minha vida conjugal?
Se as respostas forem positivas é hora de amadurecimento na experiência financeira matrimonial.
Falando aos seus discípulos, Jesus mostrou a necessidade de uma avaliação e
controle que se devem ter diante de uma decisão a tomar: ”Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e
verificar se tem os meios para a concluir?” Lc 14:28. Não se deve tratar de finanças
sem a devida organização, porém com todo critério e cuidado.
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“Muitos, muitíssimos, não se têm educado o bastante para manter suas despesas nos limites de seus rendimentos. Não aprendem a ajustar-se a circunstâncias,
e tomam e tornam a tomar empréstimos, sobrecarregando-se de débitos, e consequentemente ficam desencorajados.” OL.A., pg. 374
Para se alcançar um grau satisfatório de realização financeira matrimonial, faz-se necessário o autoconhecimento, ou seja, o casal deve manter uma comunicação
franca e clara daquilo que realiza a cada uma das partes, para que cheguem a um
consenso de quais gastos devem ser mantidos e quais cortados, pois marido e
mulher podem ter opiniões diferentes sobre o mesmo tema e, nem sempre o que
realiza um, realiza o outro.
Um outro aspecto a ser considerado é a estrutura de despesas sobre a qual a
família está fincada: Moradia, automóvel, etc. Pois simplesmente cortar gastos que,
às vezes podem trazer satisfação e realização na vida à dois (lazer, jantar, etc), não
resolverá o problema se essa estrutura de despesas também não for alterada.Vale
a pena analisar a possibilidade de se mudar para uma casa menor, pois com isso
também diminuem os impostos; ao invés de ter um carro mais luxuoso, adquirir um
popular que consome menos combustível, tem manutenção mais barata, impostos
menores e desvaloriza menos. “A partir do momento que adotamos um estilo de
vida mais simples e econômico, uma interessante transformação ganha corpo. Ao
preservar verba para um consumo mais flexível, com maior participação de itens de
lazer e de qualidade de vida, obtemos mais do que um consumo mais prazeroso.
Com ele vem, também, a possibilidade do efeito substituição, para o caso de ocorrerem imprevistos. ”Os Segredos dos Casais Inteligentes, Gustavo Cerbasi, pg. 82.
Uma vida mais simples é o caminho para o equilíbrio financeiro, e as realizações
da vida!

Dicas:
1. Converse com seu cônjuge sobre seus sonhos e satisfações. Definam o que
é importante para os dois e cortem os gastos desnecessários;
2. Evite compras por impulso. Pergunte-se se você realmente precisa daquilo;
3. Analise sua base de despesas para saber onde diminuir os gastos;
4. Procure não gastar mais do que ganha;
5. Permita-se sobrar algum dinheiro, mesmo que pouco, para poupar.

O dinheiro não é necessariamente uma maldição; ele é
de grande valor porque se corretamente usado, pode
fazer bem na salvação de almas, em bênçãos a outros
que são mais pobres do que nós mesmos.
L.A. pg. 372
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PARA

DISCUTIR:
1. Como o domínio financeiro pode se tornar em benção para o lar?
2. De que forma outros podem ser alcançados através do controle
das finanças?
3. O controle financeiro pode ser encarado como uma questão
espiritual?

Versos estudados nesta lição:
1. Mateus 22:21
2. Lucas 14:28
Pr. Joel Silva Ferreira
Distrital Associação Cearense

86

Estudo Relacional da Bíblia

26

Sexta-feira, 30 de junho

Conversar sobre
dinheiro, não é brigar
“Minha é a prata e meu é o ouro” (Ag 2:8)

F

alar sobre finanças parece ser algo muito pouco espiritual. Sendo mais realista ainda, tenho a impressão que temos uma mente programada para associar
esse assunto a algo totalmente diabólico. Lembramos de Mamom, coisas
materiais e carnais. Acontece, entretanto, que, na prática, não podemos ignorar o
fato de que lidamos com esse assunto todos os dias.
Se o casal souber conversar, planejar, definir os objetivos e investir o dinheiro,
as brigas motivadas pelo dinheiro irão acabar de uma vez por todas.
Existem 1.565 versículos que falam em dinheiro. Curiosamente, dos 107 versículos do sermão do monte 28 se referem a dinheiro. Além disso, Jesus se referiu
ao dinheiro (ou riqueza) em 13 parábolas. Isso mostra como a Bíblia trata desse
assunto com expressividade.
O dinheiro está diretamente ligado as nossas obrigações e prazeres. Seja no
valor da viagem programada, da roupa nova, do apartamento dos sonhos, ou das
contas diárias a serem pagas.
E, é justamente por ser tão necessário no nosso dia a dia, que a maioria dos
conflitos de um relacionamento está intimamente ligada com o dinheiro, mesmo
que a gente não perceba.

"…é Ele que te dá força para adquirires riquezas…” (Deut. 8:18)
QUANDO O DINHEIRO ESTÁ CURTO: Se o dinheiro está pouco, começamos a cortar gastos. Com isso, qualquer proposta mais romântica, como um almoço especial
ou um presente surpresa, sumam do dia a dia do casal. Se por isso o casal brigar, o
motivo vai ser o fim do romantismo do início do relacionamento. Quando na verdade
o problema é a falta de dinheiro. Sem dinheiro, temos que economizar na hora de
renovar o guarda-roupa ou ir ao salão de beleza. Mas nesse caso, a motivação da
briga seria o fato do parceiro ou parceira não se preocupar mais com a aparência.
QUANDO O DINHEIRO NÃO FALTA: Por outro lado, quando o dinheiro não falta,
também existem brigas motivadas por ele. O marido não entende porque a mulher
compra tanto sapato. Já a esposa não concorda que o marido compre objetos tão
caros para sua coleção. Aí surge a briga porque um acha que o outro tem hábitos
que não são legais, ou que só quer saber de futilidades, sem ter qualquer consideração em agradar quem está com ele.
Pequenos Grupos
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Por isso, se você não quer que o dinheiro seja um problema no seu relacionamento, veja os 4 passos essenciais para parar de brigar por dinheiro de uma vez
por todas.

A) Converse sobre dinheiro:
I Tim.6:9-10 “Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação, e cilada, e em
muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores”.
Falar de dinheiro pode até ser complicado. Mas se você tem interesse em ter
um relacionamento saudável, é essencial dialogar com seu parceiro sobre isso. É
necessário que ambos saibam o que entra e o que sai da conta todo mês, até mesmo para evitar gastos desnecessários simplesmente por desconhecer a realidade.
Além disso, o hábito de conversar sobre o assunto nos ajuda conhecer as expectativas e planos que o nosso parceiro tem para o dinheiro e nos dá liberdade de
expor a nossa expectativa.

B) Faça o planejamento do orçamento:
Lucas 14:28 “Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? ”
Defina um dia, no início ou no fim do mês, para vocês analisarem as contas e
planejarem os próximos gastos. Saber para onde o dinheiro está indo é primordial
para conseguirem economizar. É importante, ainda, que fique claro, para o casal,
qual a responsabilidade financeira de cada um com as contas da casa, isso vai evitar
surpresas desagradáveis e possíveis brigas.

C) Defina objetivos comuns:
1 Tim.6:6-8 “De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento.
Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele.
Tendo sustento e com o que vestir, estejamos contentes”.
Além da sua utilidade para pagar as contas diárias, o dinheiro precisa ser visto
como uma ferramenta para realizar os nossos sonhos. Assim, é importante que o casal
defina, juntos, quais são os sonhos que desejam realizar a curto, médio e longo prazo.

D) Transforme o investimento em um hábito:
Is.55:2 “Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom e vos deleitareis
com finos manjares. ”
Ter uma reserva financeira evita muitas discussões. Quando surge um imprevisto financeiro e você não tem a quem recorrer, isso pode virar uma enorme dor de
cabeça e causar grandes brigas. Por isso, não deixe para investir apenas quando
sobrar dinheiro no fim do mês. Faça disso um hábito. Assim que vocês receberem
já separe a quantia destinada para esse fim.

88

Estudo Relacional da Bíblia

Antes de gastarmos uma só parcela de nossos rendimentos,
devemos separar e oferecer a Deus a parte que de nós
requer…Seja a porção do Senhor separada primeiro.

PARA

Lar Adventista 369

DISCUTIR:
1. Na sua opinião, por que é importante a família fazer um planejamento financeiro?
2. Existe diferença entre planejamento e orçamento financeiro? Explique.
3. De que maneira o casal pode influenciar os filhos nas questões relacionadas às finanças familiares?
4. Quem são as pessoas que devem participar do planejamento financeiro? Por quê?

Versos estudados nesta lição:
1. Ageu 2:8
2. Deuteronômio 8:15
3. I Timóteo 6:9-10
4. Lucas 14:28
5. I Timóteo 6:6-8
6. Isaías 55:2

Pr. Marcos Elias
Mordomia, Comunicação e Família
Associação Cearense
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Comunhão

Relacionamento
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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. Q
 uantos 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

