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 INTRODUÇÃO
 
Nunca na história humana houve 
uma necessidade tão grande de ver 
a família com tanta importância e 
tanto valor como em nossos dias.
A família é uma coluna estabele-
cida por Deus com o propósito de 
avançar e crescer a nível pessoal e 
como grupo, sendo consciente que 
cada um deve assumir sua respon-
sabilidade na execução dos valores 
e princípios estabelecidos por Deus 
como meio de proteção e felicida-
de. Hoje vemos como a família se 
há tornado alvo de Satanás, crian-
do ideais antibíblicas, culturas que 
afetam o desenvolvimento de pro-
teção. Deus necessita com urgência 
que as famílias se unam em uma 
mesma fé, um mesmo espírito, 
sendo guiados pelos princípios do 
amor baseados em I Coríntios. 13. 
O amor deve ser a base da constru-
ção de todo lar, deve ser a força in-
terior que conduz aos grandes de-
safios que esta exige, são muitas as 
famílias que se encontram fratura-
das pela carência do amor e perdão. 
Deus necessita hoje mais que nun-
ca, famílias unidas, necessitamos 
estar em paz e harmonia com nos-
sos seres amados, amanhã poderá 
ser tarde! O amanhã não nos per-

tence; é hoje o tempo de reconstruir 
nossos lares , é hoje o tempo de sal-
var a nossos filhos, porque quando 
amamos na graça de Deus, tudo é 
possível, amar na graça nos leva a 
experimentar grandes milagres na 
restauração de famílias que consi-
derávamos perdidas, amar na graça 
é o amor mais sublime que nos leva 
a compreender que este princípio 
divino é um princípios incondicio-
nal onde nos permite participar do 
perdão e a restauração das muitas 
feridas que sofremos durante toda 
a nossas vidas. 
 “A restauração e reerguimento da 
humanidade começam no lar... A 
sociedade compõe-se de famílias, e 
é o que a façam os chefes de família. 
Do coração ‘procedem as saídas da 
vida’ (Pv 4:23); e o coração da comu-
nidade, da igreja e da nação é o lar. 
A felicidade da sociedade, o êxito 
da igreja e a prosperidade da nação 
dependem das influências domés-
ticas.” A Ciência do Bom Viver, 349. 
O departamento de família da Con-
ferência Geral deseja que estas lei-
turas sejam de grande benção para 
vossos lares e vossas igrejas.
 
Departamento de família 
da Conferência Geral

“O lar é uma instituição de Deus. 
Deus desenhou que o círculo fami-
liar, pai, mãe, e filhos, existissem 
neste mundo como uma empresa.” 
Manuscrito 36. 1899. (Traduzido)

Destruição e desintegração 
da família

Satanás começou seu ataque desde 
o jardim do Éden porque o lar era 
uma instituição de Deus e o ataque 
está tendo êxito. Podemos ver o re-
sultado, e é o mesmo em Corea.
Muitas famílias da sociedade co-
reana enfrentam destruição e a 
desintegração. Os jovens evitam o 

matrimônio, de acordo com as ten-
dências sociais, e são relutantes a 
ter filhos depois do matrimônio. A 
taxa de divórcio dos casais que co-
meçaram com as bênçãos de fami-
liares e amigos também está alcan-
çando um nível alto. Para piorar as 
coisas, como resultado, mais e mais 
crianças são feridas e abandonadas.
Dentro da própria família aconte-
cem coisas que afetam a humanida-
de como assassinatos, infidelidades, 
violência até mesmo descrimina-
ção. Além disso, está aumentando 
o número de idosos que vivem sozi-
nhos sem a companhia e os cuida-
dos de parentes. Reconhecendo que 
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a família é a unidade de construção 
social e a base do Estado, este fenô-
meno se torna mais grave a crise. 
Inclusive dentro da igreja de Deus, 
essa destruição familiar está ocor-
rendo sem exceção.

 A necessidade de 
reconstruir a família

Qualquer tentativa de destruir a 
família é um desafio à ordem que 
Deus tem estabelecido. Satanás 
está fazendo todo o possível para 
destruía a família e o sábado.
Segundo os valores mundanos, as 
pessoas minimizam a santidade do 
casamento e são incapazes de esca-
par do egocentrismo. Como resul-
tado, o casamento e o divórcio são 
considerados como opções huma-
nas que não tem nada que ver com 
Deus. O processo de destruição da 
família humana está tomando uma 
velocidade ainda mais nos tempos 
modernos. Solteiros, mas vivem 
juntos, as famílias monoparentais, 
o aumento do número de idosos 
que vivem sozinhos devidos ao di-
vórcio são alguns dos resultados. O 
surgimento de famílias modernas 
longe da concepção tradicional de 
família, está se transformando em 
uma forma muito diversa e séria. 
Os membros desta família desor-
ganizada estão se distanciando in-
clusive da igreja. Uma crise familiar 
é também uma crise da igreja. 
As consequências da destruição da 
família não se limitam às famílias 
solteiras e que vivem juntas, aos 
pais solteiros por causa do divór-
cio e o aumento do número de ido-

sos que vivem sozinho. Também se 
manifesta pela indiferença entre os 
membros da família, a indiferença 
para com a igreja e seus membros e 
uma diminuição da confiança.
A irmã White nos adverte como se-
guidores; “As liberdades tomadas 
nesta época de corrupção não de-
vem servir de norma para os segui-
dores de Cristo. Essas exibições co-
muns de familiaridade não devem 
existir entre cristãos que se estão 
preparando para a imortalidade. Se 
a lascívia, a impureza, o adultério, o 
crime e o assassínio constituem a 
ordem do dia entre os que não co-
nhecem a verdade e que recusam 
ser regidos pelos princípios da Pa-
lavra de Deus, quão importante é 
que a classe dos que professam ser 
seguidores de Cristo, intimamente 
ligados a Deus e aos anjos, indique-
-lhes um caminho melhor e mais 
nobre! Quão importante que por 
sua pureza e virtude permaneçam 
eles em acentuado contraste com 
aquela classe que é controla-
da pelas paixões sensuais!”  II 
Test. P Igreja, 459.

Começo da 
reconstrução 

familiar 

A reconstrução da fa-
mília começa com 
a reconstrução de 
nossa relação com 
Cristo. A razão para 
usar a palavra re-
construção em 
lugar da palavra 

recuperação, é que não se trata de 
uma simples recuperação, se não 
uma relação sólida que não se pode 
romper. A reconstrução do lar é uma 
aproximação de todos os membros 
da família de Cristo, em outras pala-
vras, cada membro da família deve 
estar unido pessoalmente a Cristo.
“A causa da divisão e discórdia na 
família e na igreja é a separação 
de Cristo. Aproximar-se de Cristo 
é aproximarem-se uns dos outros. 
O segredo da verdadeira união na 
igreja e na família não é a diploma-
cia, o trato habilidoso, o sobre-hu-
mano esforço para vencer dificul-
dades — embora haja muito disto a 
ser feito — mas a união com Cristo. 
Figurai um grande círculo, de cuja 
periferia saiam linhas que se di-
rigem todas para o centro. Quan-
to mais próximo do centro mais 
próximas estão estas linhas umas 
das outras. Assim é na vida cristã. 
Quanto mais perto nos achegamos 
de Cristo, mais perto estaremos 
uns dos outros. Deus é glorificado 
quando Seu povo se une em ação 
harmoniosa. O Lar Adv., 179.
O grande perigo do homem é enga-
nar-se a si mesmo, dar-se o gosto 
de ser autossuficiente, e por tanto, 
separar-se de Deus a fonte de sua 
força. Nossas tendências naturais, 
a menos que seja corrigida pelo Es-
pírito Santo de Deus, tem nelas se-
mentes da morte moral. A menos 
que nos conectamos vitalmente 
com Deus, não poderemos resistir 
os efeitos profanos da complacência 
própria, o amor próprio e a tentação 
de pecar.” MH, 455. (traduzido)

O inimigo oculto da 
reconstrução familiar

COVID-19 é um vírus. O vírus é in-
visível, porém, a mudado muitos 
no mundo nestes dois anos. Se hão 
perdido muitos seres queridos e o 
dano econômico é enorme.
Inclusive na reconstrução da famí-
lia, há inimigos que estão ocultos 
e obstruídos sem serem vistos. Há 
uma palavra na Bíblia que nos ins-
trui a estar atentos aos inimigos que 
esperam e se escondem como vírus. 
“Porque ímpios se acham entre o 
meu povo; andam espiando, como 
quem arma laços; põem armadi-
lhas, com que prendem os homens.” 
“Uma flecha mortífera é a língua 
deles; fala engano; com a sua boca 
fala cada um de paz com o seu pró-
ximo mas no seu coração arma-lhe 
ciladas.”(Jer. 5:26,  9:8.)
O inimigo invisível se esconde e es-
pera, e finalmente revela quem é 
na verdade. É como COVID-19, que 
passa por um período de incubação 
de até duas semanas e logo causa 
sintomas de pneumonia, que amea-
ça inclusive a vida. O inimigo oculto 
da reconstrução familiar é um vírus 
que é mais aterrador que um vírus 
físico, é um vírus espiritual. Assim 
como os vermes devoram o corpo de 
uma pessoa, o corpo e o espírito da 
pessoa ficam tão esgotado que faz 
com que seja fundamentalmente 
impossível reconstruir uma família. 

Queixas entre familiares

Cristo ensina a não fofocar, signifi-
ca que está nos dizendo que não re-
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clamemos. “Respondeu, pois, Jesus, 
e disse-lhes: Não murmureis entre 
vós.” João 6:43.
Mais especialmente a irmã Ellen 
White disse: “Muitos que professam 
ajuntar com Cristo, estão espalhan-
do. Este é o motivo de a igreja ser 
tão fraca. Muitos tomam a liberda-
de de criticar e acusar. Expressando 
suspeita, inveja e descontentamen-
to, entregam-se a Satanás como 
instrumentos.”  Mente, C. Persona-
lidade II, 637.
Este princípio se aplica entre famí-
lias. Quando as queixas familiares 
começam, é necessário o diálogo 
direto para resolvê-las, porém em 
alguns casos não é assim. Os resul-
tados disto não aparecem tão rapi-
damente, no entanto, uma vez que 
os resultados são ouvidos, é difícil 
recuperar-se.
Quero te contar minha experiência. 
Tive uma relação muito difícil com 
minha esposa faz muito tempo. De 
fato, nossa família quase colapsa. O 
maior erro que cometi nesta oca-
sião, foi não falar diretamente. Se se 
você falar através de alguém próxi-
mo a ti, como um amigo, sem falar 
diretamente com a pessoa com que 
tem que falar, quase sempre falha. 
No entanto, quando nos encontra-
mos pessoalmente e tratamos de 
entender a posição um do outro, 
nossos problemas se resolveram, 
e milagrosamente minha esposa 
aceitou o Movimento de Reforma 
(SMI) por ela mesma, e agora se 
tornou minha maior colaboradora. 
Devemos recordar que com cada 
palavra de queixas e repreensão, 
nossos lares se vão para o túmulo.  

Desobediência

o segundo inimigo invisível, é a de-
sobediência. Esta é a coisa invisível 
mais contagiosa. Quando atrasa-
mos a oração e os cultos matutinos e 
vespertinos, se espalha rapidamen-
te a toda família. E quando alguns 
dos membros da família quebram e 
desobedecem aos princípios dados 
por Deus, incrivelmente mais rápi-
do se espalha. É possível descobrir 
que nossos filhos desobedecem aos 
princípios e os ensinos de Deus por 
causa da escola e o trabalho. Neste 
momento, a família deve exortá-los 
claramente para obedecer, mesmo 
que isso signifique a morte.
Assim dize a experiência de Israel 
por desobedecer aos mandamen-
tos de Deus. Como as tribos de Ben-
jamim não expulsaram aos Jebu-
seus, as tribos de Manassés, Efraim, 
Zebulom, Aser e Naftali foram con-
taminadas e podemos encontrar na 
Bíblia que desobedeceram ao man-
dato de Deus. 
“Porém os filhos de Benjamim não 
expulsaram os jebuseus que habi-
tavam em Jerusalém; antes os je-
buseus ficaram habitando com os 
filhos de Benjamim em Jerusalém, 
até ao dia de hoje.” Juízes 1:21.
Deve ficar claro que a desobediên-
cia é o inimigo invisível de nossa 
eleição. Inclusive às crianças mais 
pequenas deve ser ensinada a obe-
decer para que a família glorifique 
a Deus. Aqui estão as palavras do 
profeta. “Não sabemos que gran-
des interesses podem estar em jogo 
em provarmos a Deus. Não há se-
gurança alguma a não ser na obe-

diência estrita à Palavra de Deus. 
Todas as Suas promessas são feitas 
sob condição de fé e obediência, e 
uma falta de conformação com as 
Suas ordens elimina de nós a plena 
utilização dos abundantes recur-
sos providos nas Escrituras. Não 
devemos seguir nossos impulsos, 
tampouco confiar nos juízos dos 
homens; devemos olhar para a von-
tade revelada de Deus, e andar em 
conformidade com o Seu definido 
mandamento, sejam quais forem 
as circunstâncias que nos rodeiem. 
Deus cuidará dos resultados.” Pa-
triarca e Profeta, 458.

Indiferença

Um dos maiores inimigos invisíveis 
da família é a indiferença. Deve-
ríamos cuidarmos uns dos outros. 
Mesmo se há problemas na família 
ainda assim a família pode ser feliz 
e pode se recuperar somente quan-
do estiver interessada um no outro.
“Inclinai os ouvidos, e ouvi a minha 
voz; atendei bem e ouvi o meu dis-
curso.” Isaías 28:23
Devemos perceber o medo da in-
diferença. A Bíblia no diz que Davi 
amava muito a Absalão e que nunca 
se zangou com ele. Porém, a indife-
rença de Davi para Absalão, resul-
tou na desobediência de seu filho, a 
maior desonra em um mundo onde 
o filho e o pai foram à guerra com 
espadas. Teremos que reconside-
rar quanta influência o interesse 
pode ter. Se mostrar um interesse 
evidente, a relação afetada se re-
solverá com naturalidade. Quando 
me preocupo e dou amor, a pessoa 

afetada não irá mais me evitar. Se 
mostra interesse, tua alma pode 
estar curada e tua família pode ser 
reconstruída de uma maneira sau-
dável e feliz.
Devemos escutar nossas famílias, 
da mesma maneira que devemos 
ouvir a Deus, desta maneira poder 
liberar-se da indiferença. Por esta 
razão, devemos dedicar tempo in-
tencionalmente a nossas famílias 
e assegurarmos de que nos cuida-
mos uns dos outros.
“Os pais devem abandonar sua fal-
sa dignidade, negar-se a si mesmo 
em uma rápida autocomplacência 
no tempo e no lazer, misturar-se 
com os filhos, simpatizar-se com 
eles em seus pequenos problemas, 
uni-los a seus corações com fortes 
laços de amor, e estabelecendo tal 
influência sobre suas mentes em 
expansão que seus conselhos serão 
considerado sagrado.” ST 6 de de-
zembro de 1887.

Como ganhar o inimigo 
invisível

Todos necessitamos despertar. É 
como usar uma máscara para pre-
venir-se da COVID-19, devemos ser 
conscientes do invisível e devemos 
estar alerta. Devemos ter presente 
a ideia de que meu esposo, minha 
esposa e meus filhos podem permi-
tir que um inimigo invisível invada. 
“Sede sóbrios; vigiai; porque o dia-
bo, vosso adversário, anda em der-
redor, bramando como leão, bus-
cando a quem possa tragar.” 1 Pedro 
5:8.
Devemos lutar pela reconstrução 
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da família. O trabalho missionário é 
importante para nós, porém deve-
mos dedicar mais tempo e esforço 
com nossas próprias famílias. Os 
princípios de Deus devem ser estu-
dados em casa com os esposos, as 
esposas e os filhos. O aprendizado 
deve ocorrer em casa, não apenas 
por líderes da igreja na igreja.
Os membros da família devem orar. 
Pela manhã e pela noite, e de vez em 
quando devemos reunirmos para 
orar. O Senhor nos há dado todos os 
ensinamentos para a reconstrução 
da família, só que estamos ignoran-
do. Talvez seja, mais que urgente, 
que toda família se reúna pela ma-
nhã e pela noite para orar em lugar 
de um seminário, em lugar de um 
sermão. O profeta nos exorta a orar.
“O Santo nos há dado regras para 
servi de guia a todos. Estas regras 
formam o padrão de que não pode 
haver mudança. Os princípios da 
santidade ainda precisam ser prati-
cados diariamente, e então a vonta-
de de Deus se tornará Suprema. Em 
Deus podes estar em pé, em Deus 
podes fazer uma guerra agressiva, 
apresentando a verdade como é em 
Jesus. ...Faça de Deus toda tua con-
fiança. Orai, orai, orai, orai com fé. 
Confie então a custódia de sua alma 
a Deus. Ele guardará o que lhe há 
sido encomendado para esse dia. 

...Confie plena e inquebrantavel-
mente em Deus.” (carta126, 1895). 
(traduzido)
O lar deve ser o lugar de maior po-
der de luta contra Satanás. Então a 
igreja naturalmente se manterá fir-
me. Devemos superar as queixas, a 
desobediência e a indiferença que 
agora prevalecem na igreja rema-
nescente de Deus. através disto, se 
deve estabelecer a ordem no lar. A 
ordem de amarmos uns aos outros 
e pôr a Deus e a igreja em primeiro 
lugar deve ser estabelecida desde 
crianças até os adultos.
“Deus Se desagrada com a desor-
dem, o relaxamento e a falta de es-
mero em quem quer que seja. Essas 
deficiências são males sérios, e ten-
dem a alienar as afeições do mari-
do para com a mulher quando ele 
aprecia a ordem, filhos bem disci-
plinados e uma casa bem governa-
da. A mãe e esposa não pode tornar 
o lar aprazível e feliz a menos que 
ame a ordem, mantenha sua dig-
nidade e governe bem; portanto, 
todos quantos falham nesse ponto 
devem começar imediatamente a 
educar-se nessa direção, e cultivar 
as próprias coisas em que maior é 
a sua falta.” Test. Para Igreja vol. II, 
298.
Amém.

Como estão? Me alegra es-
tar junto de vocês nesta 
hora, hoje abordaremos 
a mensagem, “O AMOR 
NÃO SE IMPÕE SE GA-

NHA”, quebom é estar em família, 
não é mesmo? Espero que juntos 
possamos desfrutar desta mensa-
gem.

INTRODUÇÃO:

Um dia pude contemplar a mãe de 
um de meus netos, abraçar e beijar 
a meu neto, nesse momento o pe-
queno abraçou e beijou sua mãe, foi 
ali quando pense que o amor se ga-

nha, não se impõe.
     O Rei de Prússia Federico, reinou 
no século XVIII, já de idade, com 
frequência caminhava sozinho pe-
las ruas de Berlin. Seus súditos fu-
giam dele.
Conta-se que, em um destas cami-
nhadas, um cidadão o viu se aproxi-
mando e tentou escapar do monar-
ca através de um portal.
- Ei você! Aonde pensa que vai?   
- Para minha casa, Vossa majestade 
– respondeu assustado o homem.
- Esta é a tua casa? Perguntou Fede-
rico.
- Não, é Sua Majestade!
- Então, porque está tentando en-
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trar ai?
- Bom sua Majestade! (admitiu o 
homem), preocupado de que o inti-
tulasse de ladrão, é que não queria 
encontra-me com você.
- E por que? Perguntou o Rei.
- Porque tenho medo de Sua Majes-
tade!
Federico levantou a bengala que 
usava para caminhar e apontando 
para o homem lhe disse: 
-“Você não deveria me temer, seu 
infeliz. Você deveria me amar, isso 
sim”
- Não podes obrigar a ninguém a 
amar. O amor se ganha e não se im-
põe. Disse o homem.
Raramente as pessoas seguem a 
alguém com quem não se dão bem.

I. CONCEITOS DO AMOR:

O amor é poder. Temos uma de-
claração inspirada sobre o amor. 
“O amor é poder. Neste princípio 
acha-se envolvida força intelectual 
e moral, ...a excelência e o valor do 
amor puro, porém, consistem em 
sua eficiência para fazer bem, e 
nada senão bem. Tudo quanto é fei-
to por puro amor, por mais peque-
nino ou desprezível que seja aos 
olhos dos homens, é inteiramente 
frutífero.” Test. Sel. Vol. I, 209.

     Então podemos entender que o 
conceito do amor é um “princípio 
que encerra uma força intelectual 
e moral”; se é um princípio é a base 
que move ao homem a unir-se com 
Deus e com seu próximo, e que co-
nhecendo cada dia melhor esse 
princípio, através da relação com o 

autor desse amor, o homem chega-
rá a ser uma pessoa com qualida-
des morais.

Sim amigos e irmãos! Nascemos 
com a necessidade de ser amados, 
amamos para ser protegidos e ser 
reconhecidos, amamos porque 
amar da felicidade. O amor sempre 
será uma busca, em que as vezes 
sentimos que é muito difícil de en-
contrar, é como estar em um labi-
rinto.
Por que é tão difícil encontrar o 
amor? Porque o amor se busca so-
mente por necessidade pessoal, se 
busca o amor para nos sentirmos 
bem e não para sentir bem a pes-
soa que se ama, se busca o amor 
por um dever social mas não como 
um ato de entrega, se busca o amor 
para sair de uma crise emocional, 
porém, não para servir e proteger a 
quem se ama.

II. O AMOR NÃO SE IMPÕE

Todos queremos amar, mas são 
muito poucos os que sabem como 
fazê-lo, o amor é o princípio mais 
sublime e reverente que o ser hu-
mano deve experimentar e quan-
do sentimos que não somos ama-
dos, então buscamos métodos de 
manipulações, ameaças e outros 
usam a força para serem ama-
dos, são muitas as comunicações 
ameaçadoras que se escutam nos 
conflitos familiares; se me aban-
donar eu tiro minha vida, se não 
me amas não vai amar mais nin-
guém, se me abandonas eu vou 
com outra pessoa, se não me amas 

taria obrigados a amá-lo, e com o 
tempo se percebeu frustrado, não 
conseguindo nada positivo, ao 
contrário seus filhos se tornaram 
rebeldes a seus pais. Pais, o amor 
de teus filhos não se ganha com 
dinheiro ou com força, se assim 
tenta conseguir, estais tentando o 
impossível.
Tenho conhecido a um marido 
que queria impor o amor de sua 
esposa a força, se sacrificava por-
que ela tinha muitas coisas e apa-
rentemente não tinha necessida-
de de nada, porém um dia, quando 
falei com ela, me disse estar muito 
preocupada, não porque lhe falta-

eu abandono a fé e me entrego ao 
mundo, se não me amas eu mor-
ro; essas palavras e muito mais 
ainda, são expressões que se es-
cutam diariamente em cada con-
flito familiar, pois sentimos que o 
amor é um pagamento ao Ego e ao 
orgulho que predomina em nossa 
natureza carnal, sentimos que de-
vemos ser amados porque somos 
a autoridade da casa, por meus 
bens materiais, por minha bele-
za ou talvez porque me sinto bom 
por merecer ser amado.

“Onde quer que seja empregado o 
poder do intelecto, da autoridade 

ou da força, e não se achar 
manifestamente presente o 
amor, as afeições e a vontade da-
queles a quem buscamos alcançar 
tomam uma atitude defensiva ou 
de repulsa, e acresce-lhes a força 
de resistência. Jesus era o Príncipe 
da Paz. Veio a este mundo a fim de 
sujeitar a Si a resistência e a au-
toridade. Era senhor da sabedoria 
e da força, mas os meios que em-
pregou para vencer o mal foram 
a sabedoria e a força do amor.” T. 
Sel. Vol. I, 210.
Conheço bem próximo, a um pai, 
que queria alcançar o amor de 
seus filhos, satisfazendo seus de-
sejos caprichosos, comprando-
-lhes coisas e presente com o fim 
de impor que por essas ações es-

vam coisas, se não porque 
lhe faltava o amor de seu es-

poso. Maridos, tenham cuidados! 
Podem estar a ponto de perder 
suas famílias. Com relação a isto, 
aconselha o apóstolo Paulo em  
Colossenses 3:19: “Vós, maridos, 
amai a vossas mulheres, e não vos 
irriteis contra elas”.
São muitos os conceitos que in-
terferem incorretamente no cam-
po do amor. Usar a força, a mani-
pulação, as ameaças, a chantagem 
e o maltrato para ser amados, são 
graves pecados ante os olhos de 
Deus. É um terrível mal que acar-
retamos, quando nossos filhos, vê 
que buscamos o amor através dos 
golpes, dos gritos, e a imposição, 
esta é a forma como Satanás de-
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seja que nos amemos. Homens e 
mulheres vem feridos do passado 
por haver recebido humilhações 
e golpes de seus pais e hão con-
tinuado com este padrão familiar 
até prejudicar a seu cônjuge e fi-
lho e segue este proceder de famí-
lia em família.
Deus vê o amor de outra manei-
ra, a inspiração divina expressa: 
“Deus poderia haver destruído Sa-
tanás e seus adeptos tão facilmen-
te, como se pode atirar um seixo à 
terra; assim não fez, porém. A re-
belião não seria vencida pela for-
ça. Poder compulsor só se encon-
tra sob o governo de Satanás. Os 
princípios do Senhor não são des-
sa ordem. Sua autoridade baseia-
-se na bondade, na misericórdia e 
no amor; e a apresentação desses 
princípios é o meio a ser empre-
gado. O governo de Deus é moral, e 
verdade e amor devem ser o poder 
predominante.” D.T.N., 537.
Como governas a tua família? Qual 
a força que usamos para sermos 
amados? A força da língua? A for-
ça física? Como pastor das ove-
lhas, tenho visto lares governados 
com a força satânica e se apresen-
tam diante da igreja, como ove-
lhas mansas e amáveis. O amor se 
tem revestido de hipocrisia e de 
mentira. Quando usamos a fer-
ramenta do inimigo para sermos 
amados, somos rejeitado pelo 
céu, porque esta não é a forma de 
amar. Quando amamos e prejudi-
camos a mente da família, é um 
poder estranho ao de Deus, quan-
do amamos e fazemos sofrer é um 
falso amor, quando amamos e não 

usamos misericórdia e a bondade 
é um pode estranho ao Deus que 
te possui.
O amor não se obriga nem se im-
põe, mas pelo contrário, o amor é 
livre, e justamente aí é onde resi-
de o fundamento deste dom
Estas qualidades compulsivas im-
pedem a pessoa de amar, existem 
situações desconcertantes que 
não se sabe como atuar ou res-
ponder frente a esta imposição, 
os homens devem entender que o 
sexo feminino se machuca muito 
rápido e se pode distanciar pro-
fundamente do amor verdadeiro e 
pior, é quando machucamos e não 
somos capazes de dizer “Perdão”. 
Preferimos o sofrimento, o cho-
ro, assim agravar uma relação até 
que se torna irreparável.
Amigo o amor não se exige, não 
se manda, não se impõe... O amor, 
entendido em sua real dimensão, 
é uma decisão, é transcendente e 
não um “eu o amarei ao longo do 
tempo”. Deus nos ama ao longo do 
tempo?
Quando o amor se torna uma exi-
gência não é verdadeiro, o resul-
tado é desconfortável e injusto 
para ambos, está sendo construí-
do nas sombras, que a mentira, 
sobre a que se constrói, cedo ou 
tarde será demolido, pois sua base 
é de areia. O fundamento do amor 
é “ser para o outro” e não “ser para 
mim mesmo”, é um abandono fe-
liz, comprometido e não um sa-
crifício doloroso que “tenho que 
fazer para agradar”.
Meu querido e querida irmã, cui-
dado com fingir amar com o fim 

de obrigar a amar, ninguém pode 
exigir amar a um homem ou a 
uma mulher, e nem temos o di-
reito de fazer que esse homem ou 
mulher nos ame.
Amigo, o amor não é um “hoje sim, 
amanhã não”.  É amar dia a dia, é 
ser feliz porque o outro também 
é, é renúncia, abandono, entrega. 
É, antes de tudo, um compromis-
so de dignidade consigo mesmo, 
olhando o amor de Cristo.
Pense nisto que vou dizer, por 
mais que tentamos amar a al-
guém, ao coração não se pode en-
ganar.

III. O AMOR SE GANHA.

Escutemos o conselho de um con-
selheiro familiar, o apóstolo Pedro, 
“Igualmente vós, maridos, coabi-
tai com elas com entendimento, 
dando honra à mulher, como vaso 
mais fraco; como sendo vós os seus 
co-herdeiros da graça da vida; para 
que não sejam impedidas as vossas 
orações.” 1 Pedro 3:7.
Aqui o Apóstolo se refere que os ma-
ridos devem ser sábios para viver 
com a esposa e Jesus como excelen-
te mestre para toda a humanidade 
nos dá esta instrução, “’Tudo quan-
to, pois, quereis que os homens vos 
façam, assim fazei-o vós também 
a eles.’ Mateus 7:12. Benditos resul-
tados apareceriam como fruto de 
semelhante procedimento. ‘Com a 
medida com que tiverdes medido 
vos medirão também.’ Verso 2. Eis 
aí fortes motivos que nos deveriam 
constranger a amar uns aos outros 

com coração puro, cálido. Cristo é 
nosso exemplo. Ele andava fazendo 
o bem. Vivia para ser uma bênção 
aos outros. O amor aformoseava e 
enobrecia todas as Suas ações.” I M.
C.P., 207.
Quando existe amor, a vida é cheia 
de graça que se verá nas ações: os 
maridos terão um rosto iluminado 
de alegria, falando palavras suaves 
de carinho e apreço, ele sempre lhe 
dirá minha esposa te amo, sempre 
quero estar a teu lado, ela de onde 
estiver o chamará para dizer-lhe 
um eu te amo e estarei contigo 
quando te sentires só, te recordas 
que sou sua esposa, oh esposo es-
tou para levar contigo nossos pesa-
res e tristezas ou quando haja ale-
gria compartir e desfrutar juntos. 
Sempre surpreenda a tua espo-
sa, traga-lhe um lindo ramalhete 
de flores, ela se sente muito feliz 
quando existem estes gestos, saiam 
os dois juntos a contemplar a natu-
reza ou somente a passear tomado 
das mãos. O Apóstolo Pedro nos diz 
se sábio, sempre deves estar atento 
quando ela está estressada, ajude-
-a, se esforce por aliviar a carga da 
casa; toma a vassoura para varrer, 
ajude-a a cozinhar, dedique tempo 
para estar com ela.
Me recordo quando um dia com 
minha esposa, saiamos de mãos 
dadas para irmos a igreja e cami-
nhamos  por uma avenida e uma 
senhora que tinha sua bodega e es-
tava na porta nos olhando fixamen-
te e quando nos aproximamos de 
sua porta ela disse: -é de admirar se 
ver que, sim se pode, e quando fa-
lamos com ela nos mencionou que 
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tinha problemas em seu lar. Porém 
somente em vernos de mãos dadas, 
lhe demos esperança para seu lar. 
Existem muitas famílias e lares que 
esperam ver para crer.
Pais, se tens a seus filhos ao teu 
lado diga-lhes que os amas, e se 
estão distante chame-os, todos os 
dias eles querem sempre escutar 
tua voz e nunca deixe de dizer-lhe 
essa palavra mágica meu filho, 
para mim é estranho não chamar 
a meus 5 filhos, sempre quero lhes 
escutar e eles com certeza também 
me querem escutar.
“Esse amor, acariciado na alma, 
dulcifica a vida toda e projeta sua 
enobrecedora influência sobre to-
dos em volta. Possuindo-o, não po-
demos deixar de ser felizes, quer a 
sorte sorria, quer desagrade.” I M.
C.P., 209. 
Se pensas talvez, que o amor se des-
vaneceu ou já se perdeu, basta so-
mente agir, e se percebe que falta, 
peça ao autor do amor que é Deus 
e Ele vai dar a sabedoria necessária 
para que ponhas em ação a prática 
do amor manifestado nas ações de 
carinho e afeto.
Jesus foi convidado para as Bodas 
de Caná da Galiléa  e justo ali fal-
tou o vinho, e por recomendação de 
Maria, foi a que supriu essa necessi-
dade do vinho e Jesus ordenou que 
se levassem os cântaros de água 
e em seguida foi o milagre a água 
transformada no melhor vinho e a 
festa continuou com alegria. Tal-
vez também já esteja terminando 
a felicidade e a alegria do teu lar e 
pensas que já não há mais solução, 
se isso estiver passando, convide a 

Jesus a teu lar e conta-lhe que é o 
que está ocorrendo e Ele te dirá tão 
somente ‘ponha água’ e o que quer 
dizer isso?  Somente queres que 
tomes atitude e o milagre virá em 
seguida; porém, se não existe ação 
não haverá milagre. Jesus ama teu 
lar, e está disposto fazer os maiores 
milagres com o fim de que tenhas 
um matrimônio feliz!
Minha esposa tem uma página de 
ajuda para os lares. Um dia uma 
irmã a chama do Equador e lhe 
conta que seu lar está irremedia-
velmente destruído. Quando escu-
tamos e pude falar com seu marido, 
foi dado o conselho que eles se sur-
preenderam com o presente e que 
se deem um tempo para caminha-
rem a sós. Talvez a solução era tão 
simples , porém foi grande a alegria 
ao ver-lhes seus rostos de felicida-
de e de querer viver felizes. Para nós 
foi tão fácil a saída que foi lhes dado, 
porém, com extraordinário resulta-
do. Sim meus queridos, o amor se 
ganha não se
 impõe.
“Amor, o princípio da ação. amor 
não pode viver sem ação, e cada ato 
o aumenta, fortalece e amplia. O 
amor alcança a vitória quando são 
impotentes o argumento e a autori-
dade. O amor opera, não por amor 
do lucro ou recompensa; entretan-
to Deus proveu que grande ganho 
seja o resultado certo de todo traba-
lho de amor. É de natureza difusiva 
e opera silenciosamente, todavia é 
forte e poderoso em seu propósito 
de vencer grandes males. É enter-
necedor e transformativo em sua 
influência e se apodera da vida de 

criaturas cheias de pecado, afetan-
do-lhes o coração, mesmo quando 
todos os outros recursos tenham 
falhado.” I M.C.P., 210.

CONCLUSÃO

“O amor é uma planta de origem 
celeste, e precisa ser cultivada e 
nutrida. Corações afetivos, pala-
vras verdadeiras e amáveis farão 
famílias felizes e exercerão elevada 
influência sobre todos quantos en-
tram na esfera dessa influência.” T. 
Ig. Vol. 4, 548.

Amar meus queridos irmãos, é 
um aprendizado na cruz de Cristo. 
Amar é a essência do cristianismo, 
poderás saber muitas profecias, ser 
um excelente expositor, podes ter 
uma boa reputação na igreja, po-
rém se não sabes amar, é vã a vossa 
fé, em vão são as tuas obras em tua 
comunidade cristã, se não sabes 
amar estais vazio, ferido ressenti-
do, amargurado, se não sabes amar 
sempre estarás fazendo feridas 
em quem te ama. Se não sabemos 
amar, como homem e como mu-
lher, não temos conhecido o puro 
evangelho de Jesus Cristo, porque 
Deus é amor, e tudo o que se faz 
sem amor não tem sentido.

Amar, usando o poder impositivo 
da força física ou a força religiosa, 
é um maltrato psicológico e físico 
que se fossem estes casos levados 
aos tribunais da terra seriamos jul-
gado duramente. 

“Os testemunhos nunca devem ser 

usados como uma clava para obri-
gar algum irmão ou irmã a ver as 
coisas justamente como os outros 
as vêem. Há assuntos que precisam 
ser deixados para o indivíduo resol-
ver a sós com Deus.” Conselho para 
Igreja, 30.

São muitos os maridos e filhos que 
se terão uma grande surpresa no 
dia do juízo final, porque os filhos 
serão julgado para condenação por 
haver usado a força, a rebeldia e as 
ameaças e assim chamar a atenção 
a seu coração egoísta, onde Deus 
lhes mostrará que nunca amaram a 
seus pais, somente o interesse ma-
terial os fazia estarem próximo a 
eles. Há muitos maridos que acos-
tumam mostrar à igreja que existe 
amor em sua família, porém, quan-
do o Senhor abra seus livros, dará 
a conhecer que tudo era uma fa-
chada, que escondiam sob o man-
to de sua religiosidade, ai se verão 
quantos cônjuges usaram a força 
para serem amados, ali estarão os 
que golpearam seus cônjuges para 
mostrar autoridade, ali estarão as 
humilhações de palavras que des-
truíram a dignidade de um cônju-
ge. Que triste condição o panorama 
que presenciaremos ante o Rei dos 
Reis e Senhor dos Senhores. 

Meus queridos irmão, falo-vos de 
todo coração, e posso expressar, 
que são muitos os que buscam 
aprender amar através da leitura de 
livros românticos, cheia de passos e 
regras para encontrar o amor, po-
rém nada e nem ninguém nos ensi-
nará o verdadeiro sentido do amor 



1918

como Jesus, quem não conhece ver-
dadeiramente a Jesus nunca, nunca 
aprenderá a amar, quem não ama 
para ser entregue em sacrifício, 
não aprendeu a amar, quem amam 
e não serve ao outro, não conheceu 
o amor, quem não perdoa 70 vezes 
7, não aprendeu a amar, e quem 
ama sem bondade nem misericór-
dia não conhece o amor, e quem 
não conhece o amor não há conhe-
cido a Deus, e quem não conhece a 
Deus não conhecerá a eternidade. 
Ser um bom religioso não signifi-
ca que é um bom cristão, só a força 
compulsória te identifica de quem 
és filhos.
Hoje te convido a cairmos de joelho 
e nos humilhemos diante de Deus e 
digamos: Senhor, perdoa-me por-
que tenho amado segundo meu 
coração carnal onde exigia pela for-
ça atenção para mim. Perdoa-me 
Senhor, porque tenho buscado que 
minha família tenha medo de mim; 
já que meus atos em todo os tempo 
tem sido ameaçadores, Senhor, en-
sina-me amar, como tu me amas. 
Amém

CHAMADO

Por isso, convido hoje aos repre-
sentante de cada matrimônio, a 
renovar seus votos matrimoniais 
neste momento. Você e seu cônju-
ge. Juntos lhe diremos a Deus: “Se-
nhor obrigado por teu plano para 
nossa vida e nossa família”. Sei que 
alguém está pensando. “Na teoria 
tudo é lindo, porém isto não fun-
ciona em nosso matrimônio. Aqui 
finalizou nosso amor! Talvez pen-
se que sua relação está totalmen-
te quebrada, que o amor acabou, 
quero te dizer que Deus é experto 
em milagres. Deus é experto em 
reparação e em fazer novo tudo na 
vida, Deus quer colocar o amor sem 
forçar. Convido a todos os que que-
rem ter desse amor que somente 
Deus dá e que neste momento Deus 
derrame as bençãos sobre teu ma-
trimônio. Deus te Abençoe.

Amém 
“O lábio da verdade permanece para 
sempre, mas a língua da falsidade, 
dura por um só momento.” Provér-
bios 12:19.

“Por favor não mintas para mim!” 
é mais que uma petição, é um rogo 
que surge do coração de uma pes-
soa que não deseja ser ferida. A 
mentira fere, ofende, quebra a con-
fiança e destrói a paz e a harmonia. 
Tem efeito nocivo nas relações de 
negócios, amizades, porém de uma 
forma muito especial e destrutiva 
nas relações de noivado e matri-
mônio. 
Quão prazenteiro é olhar as pessoas 

em seus olhos, sem incômodos por 
haver-lhes mentido. Se a veracida-
de e honestidade te reportam um 
ambiente grato e prazenteiro entre 
teus amigos, companheiros de tra-
balho, quanto mais, essas virtudes 
poderiam garantir felicidade, paz e 
harmonia em tua vida matrimonial 
e em teu lar?

Falta de credibilidade.

Salomão nos adverte que a pessoa 
verdadeira, conserva a sua reputa-
ção de confiança para sempre, en-
quanto que o mentiroso somente 
por um momento.

AMOR SEM MENTIRAS

Pastor Juan Quezada / Chile

13 DE MAIO

Leitura

- 3 -
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Para sustentar uma mentira, deve 
se recorrer a mais mentira, o que te 
converterá em uma pessoa carente 
de credibilidade e ainda que, esteja 
sustentando a verdade, terá quem 
não confiarão em você. Neste caso 
não fique chateado com aqueles 
que não acreditam em você, e sim, 
fique triste por ter se convertido 
em uma pessoa sem credibilidade, 
e com muita oração sincera, peça a 
Deus que te ajude a tornar-se nova-
mente em uma pessoa de confiança

Já não acredito

Existe muitas razões pelas quais se 
pode romper uma relação de namo-
ro ou de matrimônio, porém muitos 
desses motivos, tem sua origem na 
mentira. Talvez no princípio era 
aparentemente uma mentira insig-
nificantes ou considera pequena, 
no entanto foram minando a con-
fiança. Recorda, queridos amigos e 
amigas, que da mais amarga ver-
dades sempre será o melhor que 
as doces mentiras. O conselho de 
Deus é, “De palavras de falsidade te 
afastarás...”. Êxodo 23:7, pp.

Empatia é a regra de ouro

Apreciados amigos e amigas, se tens 
feito da mentira e o engano uma 
prática habitual ou te sentes tentado 
em praticá-las, com carinho e afe-
to cristão te convido a realizar um 
exercício que te ajudará a entender 
que não é uma boa prática.
Deverias te perguntar: E se fosse eu 
quem está sendo enganado ou so-
frendo a mentira? Qual seria a mi-

nha reação? Quão grande seria mi-
nha dor e decepção?... seguramente 
não desejas nem se quer pensar 
nessa possibilidade, pois ninguém 
gostaria de passar por essa expe-
riência. Estes é então o momen-
to de praticar a empatia, que nada 
mais é do que ter a habilidade e ca-
pacidade de entender e compartir 
os sentimentos e as experiências de 
outras pessoas.
Quantas pessoas retrocederiam 
antes de mentir ou enganar, se tão 
somente fizesse esse exercício de 
se colocar no lugar da outra pessoa 
a quem vamos trair ou enganar.
Nosso Senhor Jesus Cristo, quem 
demonstrou seu grande amor por 
toda a humanidade ao dar a Sua 
vida para salvar ao ser humano, no 
sermão do monte nos ensinou a re-
gra de ouro que jamais deveríamos 
esquecer, “Portanto, tudo o que vós 
quereis que os homens vos façam, 
fazei-lho também vós, ...”. Mateus 
7:12.
Como tudo seria diferente se tão 
somente praticássemos este sim-
ples, porém valioso conselho, que 
contém sabedoria, prudência, res-
peito e empatia. Quantas feridas, 
dor e divórcios se evitaria, quanta 
paz e felicidade se multiplicariam, 
quantos filhos cresceriam em la-
res felizes, sob a direção saudável 
e estáveis de seus pais. Oh! Se tão 
somente atendesse a esta regra de 
ouro, quão diferente seria nosso 
mundo.” 

A origem da mentira

Esta não tem origem no coração 

humano, embora seja praticada 
frequentemente. O Senhor Jesus 
desmascarou a Satanás como o pai 
da mentira, “Vós tendes por pai ao 
diabo, e quereis satisfazer os dese-
jos de vosso pai. Ele foi homicida 
desde o princípio, e não se firmou 
na verdade, porque não há verdade 
nele. Quando ele profere mentira, 
fala do que lhe é próprio, porque é 
mentiroso, e pai da mentira”. João 
8:44.
Desta afirmação, podemos afirmar 
que quando se pratica a mentira, 
quem faz, se constitui em filho e 
seguidor de Satanás, a quem Jesus 
indica como o pai da mentira. 

As mentiras e suas 
consequências

O incidente de Gleiwitz. A noite de 31 
de agosto de 1939, os líderes nazis-
tas levaram a cabo o que se conhece 
como a montagem, ”a bandeira fal-
sa”, simulando um ataque polonês à  
estação de rádio alemã de Gleiwitz, 
utilizando prisões e inocentes, assas-
sinados por eles mesmos, fazendo se 
passar por soldados poloneses que 

atacavam a estação de rádio alemã. 
Ao dia seguinte se desata uma san-
grenta segunda guerra mundial com 
um custo de mais de setenta milhões 
de vidas humanas.  O ataque à esta-
ção de rádio em Gleiwitz, havia sido 
uma mentira com um custo muito 
alto. *
Geralmente não se dimensiona as 
consequências que uma mentira 
produz, porém, por pequena que 
seja, sempre serão lamentáveis os 
seus resultados. Quantos matrimô-
nios poderiam ser felizes e acabam 
em divórcios por causa de uma men-
tira ou engano? Quantas pessoas 
terminaram com suas vidas, porque 
não souberam ou não puderam su-
portar a dor de uma traição ou men-
tira? Quantos filhos tem se lamenta-
do a desgraça e a dor de não poder 
crescer e viver junto aos seus pais 
por causa de uma mentira? Quantas 
pessoas viveram anos de tristeza e 
dor, mergulhados em depressão por 
causa de uma mentira? Sem con-
tar que o efeito triste e destrutivo da 
mentira não atinge somente quem 
foi vítima dela. 
Quantas pessoas hoje, vivem sob o 
peso esmagador da consciência por 
uma mentira que não puderam ou 
não quiseram confessar. Muitas des-
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tas pessoas descem a sepultura ten-
do vivido uma vida triste e sombria. 
“O que usa de engano não ficará den-
tro da minha casa; o que fala menti-
ras não estará firme perante os meus 
olhos”. Salmos 101:7.

A recomendação de Deus

“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. 
Deus nos aconselha que sejamos 
pessoas verazes e confiáveis, evi-
tando desta forma provocar dor e 
angústia aos demais, que resultará 
em paz para nossos corações.

Quando a mentira nos 
atingiu

Seguramente, em algum momen-
to de sua vida, tens sido golpeado 
pela mentira ou o engano de algu-
ma forma. Não foi uma experiência 
gratificante e provavelmente você 
teve que lutar com a dor e a tristeza 
ou talvez tem sido tentado a prati-
car a mentira ou o engano e hoje 
sofres as consequências. Não te de-
sesperes, em Deus há solução.
O Senhor Jesus, na oração modelo, 
que nos há ensinado, nos mostra 
como superar a dor e tristeza por 
uma mentira ou engano e como 
corrigir e recuperar a paz perdida 
pelos erros e mentiras praticadas. 
Com quanta dedicação e fervor de-
veríamos buscar a reconciliação 

com nossos semelhantes, de ma-
neira especial com Deus e com nos-
so cônjuge. 
Jesus nos recomenda incluir em 
nossas orações e prática, a seguinte 
frase que inclui paz e reconciliação, 
“e perdoa-nos as nossas dívidas, as-
sim como nós perdoamos aos nos-
sos devedores”. Mateus 6:12. Quanta 
paz se pode alcançar, quanta re-
conciliações se poderia conseguir, 
quantos lares se poderiam recons-
truir, quantos filhos poderiam ex-
perimentar a alegria de voltar a ver 
seus pais juntos em harmonia, se 
atendêssemos a este conselho dado 
por Aquele que é amor e bondade. 
Em primeiro lugar, Jesus nos en-
sina que devemos ter a atitude de 
reconhecer nossas faltas e peca-
dos, “perdoa as nossas dívidas”, se-
guramente considerarás que não é 
simples, porém, necessário. A ca-
pacidade de pedir perdão e ter uma 
atitude humilde não é típica do co-
ração humano, porém Deus pode e 
deseja concedê-lo a você, se assim 
tu pedes. No entanto, não somente 
devemos ter a capacidade de pedir 
perdão quando temos mentido ou 
traído, também Jesus nos ensina 
que devemos estar dispostos a per-
doa a quem nos ofendem ou nos 
há causado dor e tristeza por uma 
mentira ou traição. A capacida-
de de perdoar num sentido amplo 
da palavra, tampouco é algo típico 
do coração humano, a tendência e 
abrigar ressentimento, raiva e es-
pírito de vingança que nos faz mais 
dano ainda; em lugar de solucionar 
os problemas nos afundamos em 
maiores angústias e sofrimento 

que seguramente desencadeará 
enfermidades físicas e psicológicas. 
“O coração alegre é como o bom re-
médio, mas o espírito abatido seca 
até os ossos”. Provérbios 17:22.
Devemos pedir a Deus que nos con-
ceda a capacidade de perdoar, as-
sim como Ele nos perdoa, e de pe-
dir perdão, quando temos causado 
dor e sofrimento a nosso próximo, 
em especial a quem amamos e com 
quem temos decidido unir nossa 
vida. Isto será o início de uma vida 

em paz e harmonia, os efeitos serão 
maravilhosos em tua vida e em teu 
lar. 
É o meu desejo e a minha oração 
que Deus abençoe tua vida, que te 
ajude a ser uma pessoa verdadeira 
e que vivas em paz com Deus e com 
teus semelhantes em especial em 
teu lar. 
*Dennis Whitehead “The Gleiwitz 
Incident” after the Battle magazine 
number 142 (March 2009).
Amém.
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“Face a face o Senhor falou conosco 
no monte, do meio do fogo”. Deute-
ronômio 5:4.

Recordo a história de uma menina 
que sempre gostou de admirar um 
prado cheio de flores, com abun-
dantes e ricos perfumes, um pa-
norama maravilhoso e natural. Um 
dia a menina recebeu a notícia que 
este terreno havia sido vendido e 
que se construiria uma urbaniza-
ção. Logo chegaram os caminhões, 
as escavadeiras e toda esta beleza 
natural desapareceu. Quando o 
pai percebeu a decepção da meni-
na, lhe fez uma proposta: Que você 
acha se buscamos um terreno, 

mesmo que seja pequeno, e o en-
chemos de flores e seguimos nos 
alegrando com a beleza de Deus? 
A menina ficou animada e juntos 
buscaram um terreno apropriado. 
Quando receberam os direitos para 
usá-los, começaram a trabalhar, e 
logo estava tudo pronto, plantado 
com grama e as flores começaram 
a ficar lindas. Planejaram realizar 
uma festa de “Abertura do Jardim”, 
convidaram aos vizinhos para esse 
evento especial que se realizaria 
no jardim de flores. Porém suce-
deu algo inesperado. De repente 
caiu uma chuva de vários dias que 
inundou e danificou todo o jardim. 
Quando foram ver os estragos, a 

CARA A CARA

Pastor Pablo M. Hunger / Estados Unidos
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menina preocupada perguntou 
a seu pai: Que vamos fazer com a 
festa de “Abertura do Jardim”? O pai 
respondeu: “Não se preocupes, va-
mos buscar uma solução, repare-
mos os estragos, e depois faremos 
a festa de “Abertura do Jardim”. 
E assim foi, juntos começaram a 
trabalhar, substituindo as plantas 
danificadas, e ademais agregaram 
detalhes que antes não havia. Ao 
final ficou um jardim mais lindo 
que antes e com uma bela fonte 
de água. Todos os que visitaram a 
festa de “Abertura do Jardim”, se 
maravilharam da beleza natural, e 
ficaram muito contentes.
Nossos lares e nossos matrimô-
nios são como esta história. Pas-
samos belos e lindo dias, meses e 
anos, porém vem os desafios, ou 
problemas inesperados que pare-
ce que vão afetar a nossa felicida-
de. Este pai confrontou a situação 
com uma visão bem positiva e com 
grande fé. Sempre dando a sua fi-
lha uma esperança. Se preocupou 
em buscar uma solução, deixan-
do a sua comodidade fez esforços 
para alcançar a meta elevada que 
contribuiria para a felicidade de 
sua filha. Embora as dificuldades 
parecessem impor, não se rendeu, 
e o jardim ficou mais bonito ainda 
do que antes.

As flores do lar

Quais são as flores ou decorações 
que mais agradam aos integran-
tes de nosso lar? Não são as pala-
vras de afeto, os atos de carinhos 
e o perfume do amor de Cristo, 

quando Ele reina em nosso lar? 
Quando foi a última vez que, em 
vez de crítica e broncas, você deu 
um sorriso e uma palavra afetuo-
sa, ou um tempo especial com teu 
filho ou seu cônjuge? Observemos 
as necessidades e desejos de nos-
sos filhos ou cônjuge. Quando eles 
expressam uma necessidade ou 
um desejo, quer dizer que já tem 
pensado e avaliado no coração há 
muito tempo. Quando o expressa-
rem, leve-o a sério e não ignore. 
Claro que não podemos realizar 
cada desejo ou vaidade, no entanto 
procuremos ter esta visão de amor 
para com os integrantes de nos-
sas= família, e pensemos em como 
contribuir para sua felicidade e a 
seu crescimento espiritual, emo-
cional, mental e físico.

Competentes em Cristo

O Apóstolo Paulo menciona em II 
cor. 3 que somos uma carta aberta. 
Esta carta está aberta para que ou-
tros possam encontrar esperança, 
ler a Cristo e a mensagem de boas 
novas do evangelho em nós. “...e es-
crita, não com tinta, mas com o Es-
pírito do Deus vivo, não em tábuas 
de pedra, mas nas tábuas de carne 
do coração”. Verso 3. “O qual nos fez 
também capazes de ser ministros 
de um novo testamento, não da le-
tra, mas do espírito; porque a letra 
mata e o espírito vivifica”. Verso 6.
Deus é o único que pode fazer de 
nós, pais e mães, competentes 
para viver o evangelho em nos-
sos lares! Necessitamos de ajuda 
do Deus vivo! Não estamos sujei-
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tos aos planos de Satanás. Muito 
menos estamos sujeitos a nossas 
próprias inclinações e pecados. Je-
sus tem poder para ajudar-nos a 
manter uma atitude que embeleze 
a nossa vida, nossos lares e glorifi-
quem a Deus. 
“E graças a Deus, que sempre nos 
faz triunfar em Cristo... Porque 
para Deus somos o bom perfu-
me de Cristo, nos que se salvam ... 
cheiro de vida para vida”. 2 Corín-
tios 2:14-16.

Não desfalecemos!

 As vezes os sacrifícios que o bem 
nosso lar requer, parece demasia-
do difícil de realizar, e parece como 
que vamos desmaiar diante das ta-
refas. Deus nos diz “não desfaleça-
mos”! “Por isso, tendo este minis-
tério, segundo a misericórdia que 
nos foi feita, não desfalecemos;” 2 
Coríntios 4:1. O pacto que você fez 
com Deus no casamento, os filhos 
que você trouxe ao mundo, e que 
Deus lhe deu, são uma obra de 
perseverança e uma responsabi-
lidade que devemos levar adiante. 
Não cansemos de brindar nos-
sos melhores esforços e o melhor 
perfume para trazer felicidade a 
nosso lar. Se levantam desafios, 
problemas, grandes e pequenas 
irritações, insignificantes e enor-
mes, porém temos que enfrenta-
-las cara a cara. O desafio é buscar 
uma solução mantendo um objeti-
vo elevado que glorifiquem a Deus, 
em vez de nos deixar levar por um 
desânimo ou ceder ao pecado. Se o 
ladrão está dando volta ao lado de 

sua casa, o que você faz como ca-
beça do lar? Se esconde ou o con-
fronta cara a cara? Assim também 
tem que enfrentar os desafios com 
toda a sabedoria e prudência. Cris-
to está ao seu lado; enfrenta aos la-
drões do lar cara a cara e não per-
mita que entrem. 
“Orem a Deus os componentes do 
círculo da família, para que Ele 
lhes santifique a língua, os olhos e 
os ouvidos, e cada membro de seu 
corpo. Quando postos em contato 
com o mal, não é necessário ser 
vencidos pelo mal. Cristo tornou 
possível ao caráter ser perfumado 
com o bem. ... 

“Quantos desonram a Cristo e dEle 
fazem uma falsa representação no 
lar! Quantos deixam de manifestar 
paciência, longanimidade, perdão, 
verdadeiro amor! Muitos têm seus 
gostos e desgostos e sentem-se em 
liberdade de manifestar sua dispo-
sição perversa em vez de revelar 
a vontade, as obras, o caráter de 
Cristo. A vida de Jesus está repleta 
de bondade e amor. Estamos nós 
nos desenvolvendo segundo Sua 
divina natureza? Façam os pais 
e mães solene promessa a Deus, 
a quem professam amar e obe-
decer, de que por Sua graça não 
contenderão entre si, mas que em 
sua própria vida e temperamento 
manifestarão o espírito que dese-
jam os filhos acariciem.” Lar Adv. 
177,178.
São a língua, os ouvidos, os olhos 
com os quais podemos trazer ben-
çãos a nosso cônjuge a nossos fi-
lhos! Porém, também através delas 

podemos ser enganados e preju-
dicar aos demais, sem contar que 
nossa mente fica irritado com Sa-
tanás que nos leva ao pecado.

Cara a cara com o pecado

A palavra de Deus nos 
recomenda dizendo: 
“Por isso, tendo este 
ministério, segun-
do a misericórdia 
que nos foi feita, 
não desfalece-
mos;
Antes, rejeita-
mos as coisas 
que por vergonha 
se ocultam, não 
andando com astú-
cia nem falsificando a 
palavra de Deus; e assim 
nos recomendamos à consciência 
de todo o homem, na presença de 
Deus, pela manifestação da verda-
de.” 2 Coríntios 4:1,2.
O rei Davi se deixou levar pelo im-
pulso, e cometeu uma cadeia de 
erros graves quando olhou para 
uma mulher de sua janela. Final-
mente teve que enfrentar a situa-
ção cara a cara. Ele esperou até o 
último momento quando lhe des-
cobriram, mas de qualquer forma, 
a prisão de seus pensamentos já 
lhe havia avisado que teria que en-
frentar a situação em algum mo-
mento.
“Então disse Natã a Davi: Tu és este 
homem. Assim diz o Senhor Deus 
de Israel... Porque tu o fizeste em 
oculto, mas eu farei este negócio 
perante todo o Israel e perante o 

sol. 2 Samuel 12:7, 12.  Deus conhe-
cia muito bem a atitude errada 
de Davi e deveria enfrentar cara 
a cara seu pecado. Uma esposa, 
depois de uma decepção com seu 
marido, disse: “As mentiras podem 
romper amizades, matrimonio e 

famílias. Disse que mentiu 
porque tinha medo de 

me perder, porém 
é por ter mentido 

que me perdeu. 
Parece mais fácil 
varrer as coisas 
para debaixo do 
tapete, ocultar 
nosso verdadei-

ro eu para não 
ter que aceitar, 

confrontar ou en-
frentar verdades du-

ras. Uma vez escutei que 
é mais fácil ser honesto 100% 

do tempo do que manter o 98% do 
tempo, e isso me parece verdade, 
porém sei que a verdadeira ho-
nestidade nem sempre é fácil, se 
necessita muita coragem para ser 
vulnerável, transparente, autenti-
co e para descobrir teu verdadeiro 
eu.
A verdade foi devastadora, me sen-
ti despeitada, me senti sem amor, 
sem apoio e sem cuidado; me senti 
como uma tonta, porém a verdade 
trouxe clareza ao caos e a confusão 
que me vem provocando durante 
tanto tempo. Foi um alívio.
Senti compaixão por ele e isso foi 
aterrador. Não queria confiar nele 
porque isso seria demasiado arris-
cado. Apesar de que havia confiado 
em minha intuição, suas mentiras 
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me haviam roubado a liberdade de 
tomar decisões bem informadas e 
havia uma sensação de indignação 
que não me deixava em paz porque 
parecia que tinha um conceito fal-
so de quem era eu e minha pessoa. 
Valorizo a verdade, inclusive quan-
do, e especialmente, quando é do-
lorosa.”
A Bíblia nos diz: “renunciemos as 
coisas ocultas e vergonhosa.” Se 
não aprendemos a renunciar ao 
oculto e vergonhoso quando o es-
tamos acariciando, Deus terá que 
revelar diante de todos a pleno sól. 
Existem pecados nos lares que se 
tratam de esconder, e existem as-
suntos vergonhosos que não de-
vem existir nos lares. Deus faz um 
chamado a todas as famílias aos 
casais e aos jovens! Conhecemos 
quanto sofreu Davi por seu peca-
do, e quanto sofreu todo o povo 
de Israel por este motivo. O peca-
do sempre nos alcançará. Por isto, 
quão importante é que hoje renun-
ciemos as coisas ocultas e vergo-
nhosas, enfrentando este inimigo, 
renunciando a aliança que lhe ofe-
recemos! Quantas misérias surgi-
ram por pecados ocultos, seja ele 
de vícios, de imoralidades, menti-
ras abusos verbais que foram aca-
riciados e agora não podem se des-
ligar! Deus está a seu lado, amigo, 
e te convida a que tomes a decisão 
de renunciar ao que destrói o seu 
lar, tua relação, tua família. Isto re-
quer um diálogo com Deus, porém, 
talvez, um diálogo entre casais, en-
tre filhos e pais. “Confessai as vos-
sas culpas uns aos outros, e orai 
uns pelos outros, para que sareis. 

A oração feita por um justo pode 
muito em seus efeitos.” Tiago 5:16. 
Este mundo se tem transformado 
em um hospital de enfermos, não 
de COVID, e sim de pessoas que 
não conhecem realmente a Deus e 
suas verdades. Manter a verdade é 
a única forma que alcançamos ter 
verdadeira liberdade. Os lares es-
tão destruídos. As mentes dos jo-
vens em sua tenra idade estão des-
truídas pelo pecado das coisas que 
veem na televisão ou nas redes so-
ciais. Necessitados do remédio que 
é Jesus. Somente Cristo pode dar o 
remédio contra o pecado e lhe dar 
a reconciliação. Não importa quão 
pequena ou grande seja tua culpa, 
e não importa quanto já tem afe-
tado teu lar, hoje é o momento em 
que Deus te diz: “Vinde a mim, to-
dos os que estais cansados e opri-
midos, e eu vos aliviarei.” Mateus 
11:28. 

Cara a cara na felicidade

Que linda são as fotos dos recém 
casados quando se olham cara a 
cara. Expressão uma atração, um 
amor profundo, não há nada en-
tre eles que os separe. Expressão 
amizade. Quando podes olhar nos 
olhos de teu cônjuge, fortaleces a 
confiança e deixas ver a transpa-
rência cristalina de tua vida. Ao 
compartir um com o outro na con-
versação, se dissolve as pedras dos 
obstáculos. Quanto mais cultivar-
mos uma comunicação cara a cara, 
com maior rapidez desaparecerão 
os mal-entendidos, e nos senti-
remos à vontade para servir uns 

aos outros. Ambos buscarão novas 
ideias de como fazer mais agradá-
veis o caminho na vida conjugal. Se 
constantemente contemplamos a 
Deus cara a cara, estaremos um dia 
alegres de receber suas bençãos, 
em vez de escutar palavras de con-
denação. Procuremos crescer com 
nosso cônjuge em bençãos e em 
harmonia com Deus. Olhar cara a 
cara expressa honestidade, sin-
ceridade e uma consciência pura. 
Se não se comunica com honesti-
dade, damos lugar a tentação, e se 
buscarão outras fontes para comu-
nicar-se e o Diabo nos põe outras 
caras.
Em um artigo sobre “o poder da 
comunicação cara a cara no am-
biente de trabalho” se escreveu o 
seguinte: “Com a proliferação de 
canais digitais e o auge do traba-
lho remoto, a comunicação cara a 
cara se tem tornado mais impor-
tante do que nunca. As empresas 
reconhecem cada vez mais isto e 
empresas como a Google, Apple e 
IBM tem começado a trazer traba-
lhadores de volta aos escritórios. 
Inumeráveis estudos de investiga-
ções hão demonstrado o valor das 
comunicações cara a cara. Cons-
trói relações, inspiram emoções e 
geram confiança. A psicóloga Su-
zan Pinker, autora de ‘The Village 
Effect’, inclusive sustem que o con-
tacto cara a cara nos torna mais 
saudáveis, felizes e inteligentes”. 
“Há muitas formas de agradecer: 
um cartão, um correio eletrônico 
ou inclusive uma nota adesiva no 
escritório de alguém. Porém o me-
lhor é dizer pessoalmente.” 

“Quando as emoções são tão in-
tensas, falar pessoalmente é im-
portante para mostrar compaixão 
e evitar mal-entendido. O tom, a 
linguagem corporal e as palavras 
são mal interpretadas quando não 
se veem pessoalmente. Um dos si-
nais de um líder eficaz e empático 
é ter a coragem de ser visível quan-
do se compartem noticias difíceis.” 
O mundo da tecnologia e das em-
presas aprenderam o que Deus 
vem praticando desde o início com 
seus filhos e seu povo. “E falava o 
Senhor a Moisés face a face, como 
qualquer fala com o seu amigo.” 
Êxodo 33:11.
“E nunca mais se levantou em Is-
rael profeta algum como Moisés, 
a quem o Senhor conhecera face a 
face.” Deuteronômio 34:10.
“Face a face o Senhor falou co-
nosco no monte, do meio do fogo.” 
Deuteronômio 5:4.
Para alcançar êxito e harmonia na 
amizade devemos manter uma co-
municação honesta, transparente 
e cara a cara.
Adão e Eva viveram a comunicação 
cara a cara com Deus. Aprendamos 
de Deus quem deseja ser teu ami-
go e deseja comunicar-se contigo. 
Aprendamos com Deus a comuni-
carmos desta maneira com nosso 
cônjuge, com nossos filhos e com 
nossos pais, em forma pessoal, 
com carinho, com paciência, com 
esperança e prazer. 
Vamos dar sorrisos e atos de amor 
aos membros de nossa família. 
Não nos detenhamos, por causa do 
orgulho ou por algum outro peca-
do, deixando de expressar carinho, 
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ou apoio, e de seguir o caminho 
do Senhor. As palavras “eu admiro 
você”, “eu te amo” podem mudar 
um coração mais do que qualquer 
outra correção.

Deus nos permita ter o privilégio 
de ver um dia, não tão distante, a 
nosso Salvador cara a cara!
Amém!

Fui criado como agricul-
tor em uma das cidades 
de Filipinas. E como sou 
agricultor desde peque-
no criamos diferentes ti-

pos de animais. Temos galinhas, 
cabras, cachorros, cavalos e búfa-
los asiáticos. Criar esses animais 
me deu muitas lições de respeito. 
Quando nossa mãe búfalo asiático 
ficou prenha e deu à luz a um bebê 
búfalo asiático, meu pai colocou o 
nome de “PULPO”. Eu era num dos 
irmãos que mais cuidava de PULPO 
quando crescia. O levava com a mãe 
búfalo asiático aos pastos todas as 
manhãs e as tardes para dar-lhes 
de comer, e os levava ao rio para 

que banhassem, sobre todo quan-
do fazia calor e para que bebessem 
água. Ao fazê-lo como uma rotina 
diária, me aproximei aos búfalos 
asiáticos, especialmente a PULPO, 
que parecia ser meu amigo todo 
os dias. Desfrutei alimentando-o, 
brincando com ele e repreenden-
do todas as vezes até que se tornou 
rude. Inclusive montei-me muitas 
vezes em suas costas quando era o 
suficientemente grande como para 
levar-me, e enquanto comia ervas, 
eu acostumava deitar-me em suas 
costas e as vezes até dormia. Todos 
os dias quando ia a seu pasto e o 
chamava por seu nome, corria para 
mim e colocava seu pescoço sobre 

RESPEITO NÃO 
SE EXIGE, SE DÁ

Pastor Joseph Suganob / Filipinas

15 DE MAIO
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meus ombros e gritava...maaaaa.... 
como se me saudasse cada vez que 
o chamava. Quando PULPO cresceu 
e meu pai o viu com idade suficien-
te para ser treinado no arado da 
fazenda, meu pai acostumava trei-
ná-lo para arar nosso campo de mi-
lho, porém meu pai teve dificuldade 
no treinamento de PULPO, porque 
não seguia as ordens de meu pai. 
Devido a dificuldade de meu pai no 
treinamento de PULPO para arar o 
campo, meu pai decidiu vender a 
PULPO para comprar outro búfalo 
asiático que pudesse ser treinado 
para arar. Eu estava na escola pri-
mária nesse momento, e ao che-
gar da escola, em casa, meu pai me 
contou seu plano de vender a PUL-
PO. Me surpreendeu escutar o pla-
no de meu pai e senti uma dor sem 
medida em meu coração, porque 
PULPO chegou a seu muito querido 
para mim e não podia imaginar-me 
perdendo-o um dia. Assim que falei 
com meu pai e pedi que me desse 
a oportunidade de treinar a PUL-
PO para arar o campo e assegurei 
ao meu pai que PULPO seria uma 
grande ajuda para arar nosso cam-
po. E meu pai esteve de acordo com 
meu pedido, e ao dia seguinte não 
fui à escola somente para treinar 
a meu querido amigo PULPO para 
arar o campo de milho para que 
meu pai não o vendesse. 
No dia em que treinei a PULPO para 
arar o campo de milho, meu pai es-
tava ali observando o que acontece-
ria comigo e com PULPO no milha-
ral, e ambos nos surpreendemos ao 
ver a PULPO obedecendo todas as 
ordens que tinha para ele no mes-

mo momento que coloquei sobre 
ele o arado, não fez como fazia com 
meu pai, me escutou e executou to-
das as minhas ordens e assim nesse 
mesmo dia PULPO aprendeu a arar 
o campo seguindo todas os meus 
comandos sem nenhuma resistên-
cia. Meu pai decidiu não o vender 
porque ele estava sendo amado por 
mim, meu pai e toda família. Meu 
pai me perguntou como havia trei-
nado a PULPO para que me seguis-
se e obedecesse às minhas ordens. 
Eu disse-lhe, “costumávamos ser 
amigos todos os dias, brincava com 
ele quando estavam nos pastos, não 
lhe espancava quando era rude, 
apenas lhe falava com voz forte 
para que soubesse que o que fazia 
não estava correto, por isso me res-
peitava, porque lhe mostrava que 
queria seu bem e lhe respeitava”.  
Meu pai me abraçou pela alegria 
que sentia, porque cuidava bem 
de PULPO. O tempo passa rápido e 
terminei a escola secundária. In-
corporei-me rápido no trabalho da 
colportagem e me destinaram a lu-
gares bem longe, porém conseguia 
ir a casa uma vez ao ano e cada vez 
que ia à casa, seguia vendo PULPO e 
chamava por seu nome e ele tinha o 
mesmo carinho e respeito comigo, 
continuava colocar seu pescoço em 
meu ombro e dizendo “maaaaaa” 
para saudar-me. Todavia brincava 
com ele e me subia em seu lombo 
e até adormecia em suas costas, e 
o vi quão feliz ficava quando estava 
junto dele. Quando me casei e tive 
filhos, vivi bem longe da casa de 
meus pais, apenas pude ver PULPO 
algumas vezes, cinco anos ou mais 

para poder vê-lo. Pensei que já ha-
via me esquecido por tanto tempo 
sem nos vermos, porém, fui visitar 
meus pais, e nesse momento que 
minha família e eu chegamos na 
casa de meu pai, ele estava aran-
do o campo com PULPO, e quando 
PULPO escutou minha voz, todavia 
me reconheceu e disse, “maaaaa” 
para saudar-me a mim e a minha 
família. Me aproximei dele e o abra-
cei e comecei a manejá-lo para arar 
o milharal, e para surpresa de meu 
pai e de meu irmão, pude guiar a 
PULPO para arar essa parte mais 
difícil da fazenda por causa do ter-
reno. Meu pai me disse: se não for 
com você, PULPO não vai ai e nem 
obedecerá nossa ordem para arar 
essa parte difícil da fazenda. Me 
alegrei muito ver que o amor e o 
respeito de PULPO por mim ainda 
seguia da mesma maneira apesar 
de passar tanto tempo. O dia que 
PULPO morreu, todos choramos 
muito pelas lembranças que tinha 
em nossas vidas. Meus pais e meus 
irmãos, o enterraram em uma fossa 
profunda, porém sua memória per-
manece em meu coração até agora.
Essa lição de amor e respeito que 
teve PULPO comigo, me fizeram 
pensar no maravilhoso que poderia 
ser nosso mundo se existisse muito 
amor e respeito entre as pessoas, 
as famílias e amigos na sociedade. 
E me fez chegar a conclusão de que 
essa atmosfera em que o amor e o 
respeito estão em toda parte, pode 
ser alcançada pelos seres humano 
criados por Deus com uma inteli-
gência superior ao que os animais 
podem fazer para com seu dono. 

Vejamos o importante que é o res-
peito em diferentes aspectos da so-
ciedade.

RESPEITO NA COMUNIDADE

A situação atual de nossa sociedade 
nos dá uma imagem clara do resul-
tado seguro quando se perde o res-
peito na comunidade. Os políticos 
utilizam a força e a influência para 
infundir a paz e a ordem nas distin-
tas comunidades, porém, seguem 
sem consegui-lo. Vemos guerras, 
assassinatos, violência contra as 
mulheres e as crianças, insurgência 
e diferentes formas de crimes que 
se cometem diariamente apesar da 
presença das forças policiais e mi-
litares em diferentes áreas da so-
ciedade. Podemos perguntar-nos, 
por que ocorre isto em diferentes 
comunidades quando a maioria da 
gente em diferentes países crê que 
a paz pode ser alcançada quando os 
líderes de diferentes, que tem uma 
forte vontade política e contam com 
o apoio dos militares e a política po-
dem ter êxito nessa área? A respos-
ta está na falta de respeito das pes-
soas para com os diferentes líderes 
da comunidade ou do país. Os polí-
ticos, militares e policiais utilizam 
suas posições de influências para 
forçar as consciências das pessoas 
e de seus subordinados para que si-
gam as suas ordens através de cas-
tigo ou penalidade se resistirem as 
autoridades. Isto funciona um pou-
co, porém há uma diferença quan-
do a submissão se rege pela força 
e uma submissão que se faz por 
respeito. A Bíblia nos dá o segredo 
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de uma comuni-
dade pacífica. I Pedro 
5:2,3,5, diz: “Apas-
centai o rebanho de 
Deus, que está en-
tre vós, tendo cuidado 
dele, não por força, mas volunta-
riamente; nem por torpe ganância, 
mas de ânimo pronto; Nem como 
tendo domínio sobre a herança de 
Deus, mas servindo de exemplo ao 
rebanho... Semelhantemente vós 
jovens, sede sujeitos aos anciãos; e 
sede todos sujeitos uns aos outros, 
e revesti-vos de humildade, porque 
Deus resiste aos soberbos, mas dá 
graça aos humildes.” Aqui está re-
sumida a palavra “respeito” que é 
muito necessária na sociedade, e 
aqui está o alicerce da paz que es-
tas sociedades caóticas necessi-
tam. Ao estar em uma comunidade 
composta por muitos indivíduos 
com diferentes etnias, culturas, 
temperamentos, tipos de vida e an-
tecedentes educativos, o respeito 
é muito mais necessário que qual-
quer outra coisa, para inculcar a paz 
na comunidade. A força, o poder e a 
influência podem, em um pequeno 
grau, trazer a paz temporal, porém 
o respeito pode trazer a paz em um 
grau maior que a força, o poder e a 
influência não poder alcançar.

RESPEITO NO LUGAR DE 
TRABALHO

Quando você trabalha em uma em-
presa como funcionário do serviço 
público, você é considerado em seu 
local de trabalho como o nível mais 
baixo e que não merece respeito. 

Os gerentes e os diretores gerais 
(ainda que nem todos) tendem a 
faltar ao respeito a seus trabalha-
dores, pensando que os que traba-
lham para eles não tem direito de 
receber o mesmo trato que os que 
ocupam os postos mais altos. Em 
muitas ocasiões, aos trabalhadores 
dos serviços públicos se lhe impõe 
pesadas cargas de trabalho e as 
vezes, esses pobres trabalhadores 
nem sequer tem tempo para comer 
adequadamente só para cumprir a 
ordem de seus patrões.
Durante o tempo do ministério de 
Jesus, Ele repreendeu aos que fa-
zem esse tipo de trato a outros se-
res. Em Mateus 23:4, Jesus disse: 
“Pois atam fardos pesados e difíceis 
de suportar, e os põem aos ombros 
dos homens; eles, porém, nem com 
seu dedo querem movê-los;”. Jesus 
condenou esse tipo de trato que 
alguém dava a seus semelhantes. 
Seja trabalhadores de serviços pú-
blicos ou diretivos de certas empre-
sas, todos merecem ser respeita-
dos pelos demais porque são uma 
criação de Deus. tenho um amigo 
que tinha um pequeno negócio de 
alimentação. Tratava a todos seus 
trabalhadores de igual maneira, os 
respeitava e os compreendia em 
seus deslizes e erros, e o resultado 
é notável, seus trabalhadores lhes 

encantava trabalhar para ele e fazer 
seu trabalho corretamente. Seus 
trabalhadores lhe respeitaram e se 
tornaram honestos com ele, e seu 
negócio segue crescendo.

RESPEITO NA FAMÍLIA

Em muitas famílias, os filhos são 
tratados como uma posse de seus 
pais. Quase igual as coisas e não 
como uma parte do núcleo. Os pais 
fazem planos, tomam decisões sem 
envolver a seus filhos em seus pla-
nos e decisões, e isso resulta em 
que seus filhos desonrem a seus 
pais, inclusive se rebelam contra 
eles. Em muitos casos, os filhos 
não encontram a paz e a felicidade 
em seus lares e buscam encontrar 
essa felicidade no mundo exterior 
ou nos amigos, levando assim a ob-
ter influência que podem arruinar 
suas vidas. A palavra de Deus dá 
instruções aos pais de como devem 
educar a seus filhos. Em Efésio 6:4, 
diz” E vós, pais, não provoqueis à ira 
a vossos filhos, mas criai-os na dou-
trina e admoestação do Senhor.” 
Apesar de que os filhos devem 
amar e respeitar a seus pais seus 
pais também devem mostrar res-
peito a seus filhos. O pensamento 
de que os filhos não tem o direito de 
ser respeitado em um círculo fami-
liar, faz que muitas crianças sejam 
um problema na sociedade. Façam 
com que os filhos tomem parte nos 
planos e nas decisões da família e 
aprenderam a confiar, amar e res-
peitar a seus pais de forma notável. 
Se no círculo familiar se praticasse 
o amor e o respeito, tanto pelos pais 

como pelos filhos, poderíamos ter 
uma sociedade feliz e pacífica por-
que a família e a unidade básica da 
sociedade. 

COMO ESTABELECER 
RESPEITO

O respeito se define como “a devi-
da consideração aos sentimentos, 
desejos, direitos ou tradições dos 
demais”. Os psicólogos dizem: “O 
respeito não é algo que se pede à al-
guém, e sim que se dá livremente a 
quem o merece”.  Os oficiais de po-
lícias e militares, os políticos, os di-
retores gerais e os gerentes pedem 
respeitos a seus subordinados e aos 
pobres trabalhadores, porém não 
estão dispostos a dar-lhes respei-
to, e essa é a razão pela qual temos 
muitos problemas e caos em nossa 
sociedade. A Bíblia nos ensina a “Re-
gra de Ouro”; “Faça aos demais o que 
quereis que façam a ti.” Isto significa 
que ninguém pode ter respeito sem 
mostrar primeiro aos demais. Em 
minha experiência com nosso búfa-
lo asiático PULPO, e com meus ami-
gos donos de um negócio, podemos 
concluir que o respeito absoluto se 
dar quando se aprende a dar respei-
to aos demais inclusive aos animais 
tontos. Agora, deixemos de pedir 
respeito aos demais, ao contrário, 
mostremos-lhes respeito para eles a 
sua vez no respeitará a nós também. 
Isto é o que o mundo inteiro neces-
sita agora, e temos que começar por 
nós mesmo. Que o bom Deus nos 
abençoe e dê paz ao mundo através 
do respeito de todos.
Amém!
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lou a Josué um plano para cercar 
e derrubar as muralhas de Jericó, 
estabelecendo assim, um sistema 
de ação  para eliminar muros de 
separação entre indivíduos, casais, 
famílias,  instituições e  inclusive 
nações, causadas por  preconceito, 
temor, ódio, ignorância, negativi-
dade e toda uma série de emoções 
sentidas, formuladas em pensa-
mentos, expressadas em palavras e  
demonstradas em atitudes de rejei-
ção, desprezo e  dor.
Conta-se que um certo imperador 
chines, quando lhe avisaram que 
em uma das províncias de seu im-
pério havia uma revolução, disse 
aos ministros de seu governo e aos 

DERRUBANDO 
BARREIRA

Hermana Raquel Orce / Estados Unidos

21 DE MAIO

chefes militares que estavam ao seu 
lado; “Venham, segue-me. Em breve 
destruirei meus inimigos”.  Quando 
o imperador e suas tropas chega-
ram onde estavam os rebeldes, ele 
tratou-os amavelmente a estes, que 
por gratidão se submeteram a ele 
novamente. Todos os que forma-
vam as tropas do imperador, pen-
saram que ele ordenaria a imediata 
execução de todos aqueles que se 
haviam rebelado contra ele; porém, 
se surpreenderam grandemente ao 
ver que o imperador tratava com 
humanidade e até carinhosamente 
a quem havia sido rebelde. Então o 
primeiro ministro perguntou com 
raiva ao imperador: “É desta ma-
neira que vossa excelência cumpre 
suas promessas? Você disse que vie-
mos para destruir vossos inimigos. 
Tem perdoado a todos, e a muitos 
tratou com carinho”. Então o impe-
rador com atitude generosa disse: 
“Prometi destruir a meus inimigos; e 
todos vocês podem ver que nenhum 
deles é meu inimigo, todos eles se 
tornaram meus amigos”.
(https://www.sigueme.net/anecdotas-ilus-
traciones/perdon/enemigos-destruidos-
-por-medio-del-perdón).

1. OBSESRVAÇÃO E ANÁLISE

“Ora Jericó estava rigorosamente 
fechada por causa dos filhos de Is-
rael; ninguém saía nem entrava.” 
Josué 6:1. Dois grupos humanos se 
encontravam frente a frente, po-
rém, isolado entre si. A população 
da cidade estava confinada dentro 
dos muros e os Israelitas se estabe-
leceram nas proximidades. O muro 

que os separavam evidenciava as 
suas diferenças e potenciavam seu 
distanciamento, tal como expres-
sa no verso de Josué 2:9 “... todos os 
moradores da terra estão desfale-
cidos...”. O medo a insegurança e a 
desconfiança são os principais mo-
tivos para se levantar muros, como 
mecanismo de defesa, mesmo en-
tre os indivíduos. A análise situa-
cional, a observação de comporta-
mentos, seja passivos ou agressivos, 
as declarações e expressões ofensi-
vas, permite a constatação de uma 
separação entre o casal, entre pais 
e filhos, e em todo o nível social, 
cultural, racial e nacional. A cons-
ciência da realidade descrita deve 
promover um segundo passo para 
a eliminação dos muros, de acordo 
ao plano de Deus a ser seguido por 
cada pessoa que deseja favorecer 
intercambio, igualdade, confiança 
e respeito.

2. APROXIMAÇÃO E 
CONSISTÊNCIA

A aproximação e o sentido de con-
sistência, são valores vitais na se-
gunda fase bíblica para desmante-
lar barreiras. “Rodeareis a cidade, 
cercando-a uma vez; assim fareis 
por seis dias.’’ Josué 6:3. A proativi-
dade de Israel frente a dificuldade 
é notável, porque se tornariam visí-
veis e atuariam sistematicamente, 
durante um tempo predetermina-
do.
A iniciativa de marcha diária de-
monstrava interesse na conquista 
da cidade; a regularidade na ação 
confirmou a certeza da vitória e 
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A peregrinação de Israel 
durante 40 anos pelo 
deserto havia termi-
nado e no objetivo de 
tomar posse da terra se 

depararam com uma barreira natu-
ral, assim como foi no rio onde cru-
zaram milagrosamente e outra hu-
manamente estabelecida.  A cidade 
de Jericó foi o início da conquista e 
um obstáculo colossal para o povo 
avançar e cumprir o assentamento 
prometido a Abraão e aos sucessi-
vos patriarcas e agora também às 12 
tribos.
Considerando os inconvenientes  
como desafio e  os impedimentos 
como  oportunidade, Deus reve-
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a eficiência do processo em cro-
nograma firme. As três variáveis 
mencionadas deviam promover 
nos habitantes da cidade: reflexão, 
admiração e oportunidade. Tempo, 
espaço e ocasião devem ser conce-
didos para a remoção voluntária de 
barreiras por indivíduos, antes da 
ação divina.

3. ESTRATÉGIA E RECURSOS

“Em primeiro lugar iam os guer-
reiros, uma corporação de homens 
escolhidos, não para fazer agora a 
conquista pela sua própria habili-
dade e proeza, mas pela obediên-
cia às orientações a eles dadas por 
Deus. Seguiam-se sete sacerdotes 
com trombetas. Então a arca de 
Deus, rodeada de uma auréola de 
glória divina, era levada pelos sa-
cerdotes vestidos nos trajes que 
denotavam seu sagrado ofício. Se-
guia-se o exército de Israel, estando 
cada tribo sob a sua bandeira. Tal 
foi o cortejo que circundou a cidade 
condenada. Nenhum som se ouvia 
a não ser o tropel daquela grande 
hoste e o estrondo solene das trom-
betas, ecoando pelas colinas, e res-
soando através das ruas de Jericó. 
Concluído o circuito, o exército vol-
tou em silêncio às suas tendas, e a 
arca foi de novo posta em seu lugar 
no tabernáculo.” Patriarcas e profe-
tas, 357. A estratégia aplicada pelos 
Israelitas, havia sido comunicada a 
Josué pelo próprio Deus e deveria 
ser um modelo a ser seguido por 
cada um de nós. Devemos vestir a 
armadura das virtudes celestiais: 
verdade, justiça, evangelho da paz, 

fé, salvação, palavra de Deus, ora-
ção, vigília perseverança e súplica, 
de acordo a efésio 6:10-18. Cada um 
dos elementos mencionados, são 
imprescindíveis para proteção na 
luta contra o mal, o muro a derru-
bar, e todos se encontram a dispo-
sição do povo de Deus e cada um de 
seus membros.

4.  DINÂMICA E SISTEMA

A ação combinada entre a fortale-
za exemplificado pelos soldados, a 
presença dos sacerdotes eviden-
ciando a espiritualidade da marcha, 
a arca como selo divino de apro-
vação e identidade assim como o 
exército de Israel na retaguarda 
revelava a combinação divina – hu-
mana da procissão. 
“Pela fé caíram os muros de Jericó, 
...” Hebreus 11:30. A unidade de pro-
pósito entre os Israelitas, a obediên-
cia incondicional e a precisão na 
execução do plano de Deus garan-
tiram a intervenção divina e a que-
da dos muros. A mesma sequencia 
sistemática deve implementar-se a 
qualquer nível humano na resolu-
ção de conflitos, o restabelecimen-
to comunicativo e a eliminação de 
barreiras.

5. PERSISTÊNCIA E EFICÁCIA

O plano implementado durante seis 
dias estava por terminar e o sétimo o 
dia final incluía certas diferenças: “E 
no sétimo dia rodeareis a cidade sete 
vezes, e os sacerdotes tocarão as bu-
zinas. E será que, tocando-se prolon-
gadamente a buzina de carneiro...” 

Josué 6:4,5. Cada dia haviam rodea-
do apenas uma vez, porém, o último 
dia dariam sete volta e os sacerdotes 
tocariam extensamente os chifres. 
Deus havia estabelecido dois perío-
dos de tempo para a queda dos mu-
ros de Jericó. Primeiro um período de 
seis dias de graça e um dia de Juízo. É 
muito importante compreender que 
a eliminação de barreira diferenciais, 
de defesa, de ataque ou de rejeição 
deve ser tratado em duas fases, o 
qual requer paciência, perseverança 
e determinação.

6. SIMULTANEIDADE E 
IMPACTO

O desejo de derrubar muros dever 
ser dado a conhecer e ser expres-
sado com claridade, assim o tempo 
de espera e de finalização em uma 
forma firme e coerente, tal como se 
descreve em Josué 6:5 “...  ouvindo 
vós o seu sonido, todo o povo gri-
tará com grande brado...”. Escutar 
como dar o sonido certo é de gran-
de importância para transmitir 
uma mensagem clara e impactante 
de maneira conjunta. “Porque, se a 
trombeta der sonido incerto, quem 
se preparará para a batalha?’ 1 Cor. 
14:8. É fundamental agir, decidir 
e comunicar em harmonia com a 
palavra de Deus tudo o que em um 
relacionamento humano seja per-
turbador, doloroso, prejudicial e 
que distancia indivíduo se conside-
ra como barreira. 

7. VITÓRIA E AVANÇO

“E o muro da cidade cairá abaixo, e 

o povo subirá por ele, cada um em 
frente.” Josué 6:5. As promessas 
do Senhor são certas e segura e ao 
implementar os diferentes pas-
sos mencionados, a vitória é certa. 
“Colaborando a vontade do homem 
com a de Deus, ela se torna onipo-
tente. Tudo que deve ser feito a Seu 
mando pode ser cumprido por Seu 
poder. Todas as Suas ordens são 
promessas habilitadoras. Parábola 
de Jesus, 176.
Uma vitória não garante o sucesso, 
mas ratifica-se continuando fiel e 
obedientemente, avançando “para 
a frente”. A vida as circunstâncias, 
as situações e as relações, apresen-
tam muros, barreiras, separações, 
porém o plano de Jericó torna pos-
sível a queda dos obstáculos. 
A Muralha da China é um conjun-
to de seções muradas que foram 
erguidas para proteger os estados 
chineses das invasões dos grupos 
nômades que habitavam na estepa 
(caatinga) euroasiática. Sua cons-
trução começou entre os séculos 
VIII e V a.C., embora as secções mais 
reconhecidas sejam as correspon-
dentes à dinastia Ming, no século 
XIV da nossa era. Se estima que a 
distância total da Grande Muralha 
é de 21,196 Km,  o que equivale um 
pouco mais da metade da circun-
ferência da Terra (https://www.milenio.
com/cultura/estos-son-los-muros-mas-fa-
mosos-de-la-historia). É interessante 
constatar que o objetivo principal  
da muralha era evitar a entrada de 
outros povos, enquanto que os ou-
tros muros, mais contemporâneo é 
o muro de Berlin que não foi cons-
truído para impedir  o  acesso  aos 
forasteiros, e sim para impedir que 
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as pessoas abandonassem a Repú-
blica Democrática Alemã  durante 
o regime comunista. Construído 
em 1961, esta parede dividiu a Ber-
lin em duas até novembro de 1989. 
Spurgeon esteve em certa ocasião 
visitando a um amigo no campo.  
Ele viu que em um dos celeiros ele 
havia colocado um cata-vento com 
a inscrição “Deus é Amor”. Alguém 
lhe perguntou (https://www.milenio.
com/cultura/estos-son-los-muros-mas-fa-
mosos-de-la-historia).

Qualquer impedimento para o bem 
procede do interior e ou do exterior. 
Seja simbolicamente como o muro 
de Berlin que nos impede a liber-
dade o gozo e a paz em Cristo desde 
o próprio parapeito construído ao 
longo da vida, como resultado de de-
cepções, enganos, traumas, abuso, 
assim como defeitos e práticas vis 
ou  como a grande muralha da china 
que impede a conexão com outras 
opções, formas e valores estabele-
cendo um isolamento voluntário 
de preservação, que broqueia a in-
fluência divina na vida do indivíduo 
de acordo a descrição de Isaias 59:2, 
“Mas as vossas iniquidades fazem 
separação entre vós e o vosso Deus; 
e os vossos pecados encobrem o seu 
rosto de vós, para que não vos ouça”. 
No entanto o Senhor deseja derru-
bar “...a parede de separação que es-
tava no meio”. Ef. 2:14.
Spurgeon esteve em certa ocasião 
visitando a um amigo no campo. Ele 
viu que em um dos celeiros havia 
colocado um cata-vento com a ins-
crição “Deus é Amor”. E lhe pergun-
tou se com esse texto estava queren-
do dizer que o amor de Deus era tão 

instável como o vento. Seu amigo 
respondeu que não, o que queria di-
zer é que Deus é sempre Amor, não 
importa de onde o vento sopra. 
(https://www.sigueme.net/anecdotas-ilus-
traciones/amor/dios-es-amor-en-todos-
-los-vientos).
A experiência de Jericó nos ensina 
a não iniciar guerras, já que rodear 
a cidade foi uma procissão religio-
sa. Não foram os soldados os que 
derrubaram os muros e sim o soar 
das trombetas e as vozes do povo 
sob o comando e o poder de Deus. 
nenhum som de guerra se deixou 
ouvir durante seis dias, tal como 
o Senhor havia estipulado. Como 
a arca do pacto que continha os 
Dez Mandamento representava a 
presença, assim como o caráter 
de Deus que se revelava em todo o 
tempo de graça como o juízo. A obe-
diência e a fidelidade à palavra de 
Deus era um pré-requisito impres-
cindível no processo de eliminação 
do muro, por meio da “...fé que ope-
ra pelo amor”. Gálatas 5:6. Sete é um 
número que expressa plenitude e 
nos ensina a considerar o elemento 
paciência na eliminação de barrei-
ras, já que sete dias deviam rodear 
a cidade uma vez e sete vezes no úl-
timo dia, pois, “...na vossa paciência 
possuí as vossas almas”, Lucas 21:19, 
assim como a dos demais. Os filhos 
de Israel cumpriram, avançaram 
e obtiveram a vitória, de acordo ao 
tempo, a ação e o modelo de Deus, 
“Mas graças a Deus que nos dá a vi-
tória por nosso Senhor Jesus Cris-
to”. 1 Coríntios 15:57.
Amen. 

Israel estava passando pela 
maior apostasia de sua histó-
ria. O abandono da verdadeira 
fé, a adoração de falsos deuses 
e a destruição do altar do Se-

nhor, haviam provado que a grande 
maioria das famílias derrubaram o 
altar de culto familiar e do coletivo. 
Já não se adorava a Jeová em Israel. 
Foi nestas condições que Deus cha-
mou a Elias para reconstruir o altar 
do Senhor.

“Então Elias disse a todo o povo: 
chegai-vos a mim. E todo o povo 
chegou a ele. E Elias reparou o altar 
do Senhor, que havia sido derru-

bado. Tomou doze pedras, confor-
me o número das tribos dos filhos 
de Jacó, ao qual viera a palavra do 
Senhor, dizendo: Israel será o teu 
nome.” (I Reis 18:30-31).
O altar é um símbolo da verdadeira 
adoração e sua reconstrução com 
as pedras desmoronada, espalha-
das, significa que cada membro da 
família é chamado a fazer parte do 
altar e tabernáculo da casa de Cris-
to.
Pedro escreveu à igreja: “Vós tam-
bém, quais pedras vivas, sois edi-
ficados como casa espiritual para 
serdes sacerdócio santo, a fim de 
oferecerdes sacrifícios espirituais, 
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aceitáveis a Deus por Jesus Cristo.” 
(I Pedro 2:5) O verdadeiro cristão é 
“pedra viva” no altar de Deus.
Malaquias profetizou que o profeta 
Elias viria em uma grande missão 
como o maior de todos os sinais. 
“Eis aqui eu vos enviarei o profeta 
Elias, antes que venha o grande e 
terrível dia do Senho; e ele conver-
terá o coração dos pais aos filhos, e 
o coração dos filhos aos pais; para 
que eu não venha, e fira a terra com 
maldição. (Malaquias 4:5,6).
Elias viria (João Batista) a preparar 
o povo para poder receber a Jesus. 
As mensagens sempre hão sido de 
decisão e reconstrução e também 
dirigidos a família. João Batista foi 
a Herodes e lhe disse: “estais que-
brando o sétimo mandamento e vi-
ves com a esposa de teu Irmão”. 
De igual maneira nesta relação ti-
pológica, o primeiro Elias chegou 
em um momento dramático da his-
tória de Israel, quando se requeria 
uma reforma que também estava 
relacionada com a família. Ainda 
que Jezabel vivia em um ambiente 
de total apostasia e rebelião na ado-
ração de Baal, Acabe não se preo-
cupou em unir-se em matrimônio 
com esta mulher que era inimiga 
de Deus e de seu povo. Foi então 
quando Deus chamou a Elias para 
reconstruir a verdadeira religião 
entre as famílias

As doze pedras para 
reconstruir o altar na família

“... E Elias reparou o altar do Senhor, 
que havia sido derrubado. Tomou 

doze pedras, conforme o núme-
ro das tribos dos filhos de Jacó, ... e 
com as pedras edificou o altar em 
nome do Senhor”. (I Reis 18:30-32)

Primeira pedra 
na reconstrução da família: 
UNIDADE - Mateus19:5.
“e ele disse: por isso deixará o ho-
mem pai e mãe, unir-se-á a sua 
mulher: e serão os dois uma só car-
ne?
Ninguém deve perder sua identi-
dade pessoal na nova relação que 
se estabelece. Não podes perder 
de vista nem o autor nem o mode-
lo porque quando muda o modelo, 
muda as bases, e a partir destas 
mudanças o resultado será a desu-
nião.
No modelo original da família, en-
contramos esta unidade da união 
do primeiro casal, Adão e Eva, “E 
disse o homem: Esta é agora osso 
dos meus ossos, e carne da minha 
carne; ela será chamada varoa, 
porquanto do varão foi tomada... e 
serão uma só carne” (Gên. 2:23,24). 
A Unidade familiar, por tanto, foi 
construída por Deus desde o prin-
cípio. Isto implica que o marido e 
a mulher, como pai e mãe, são os 
principais responsáveis de dar for-
ma a unidade familiar, e deve atuar 
como instrumento unificador. Os 
sinais que se emitem nas relações 
cotidianas, como as expressões de 
afeto e amor entre os esposos, são 
a referência e só Deus poderá pro-
ver este ambiente fraterno. Recor-
demos que nossa casa é a primeira 
escola e a primeira igreja onde Deus 
começa atuar em nossa formação 

como crentes e como cidadão. De-
vemos transformar nossa casa em 
uma casa que sirva ao Senhor. (Jo-
sué 24:15).

Segunda pedra: 
RESPONSABILIDADE – Mateus 19:6.
”... Portanto o que Deus ajuntou, não 
o separe o homem”.
No matrimônio existem três sócios: 
Deus e cada um dos cônjuges. Por 
tanto, somos responsáveis diante 
o mesmo Criador e diante do outro 
cônjuge por cada ato realizado na 
delicada relação matrimonial.
Devemos dar conta a Deus. Ele não 
aprovará nenhuma injusitiça ou 
violação da santidade em si do ma-
trimônio. Esta é nossa responsabi-
lidade.  

Terceira pedra:
PACIÊNCIA – Apocalipse14:12.
A paciência é a virtude que mantem 
unidas os casais e alivia a fricção 
que surge com a vida matrimonial. 
É através da paciência que uma 
pessoa pode suportar os grandes 
problemas e também as pequenas 
moléstias do dia a dia. Uma pessoa 
paciente “tudo sofre, tudo crê, tudo 
espera, tudo suporta.” (I Cor.13:7) A 
pessoa paciente tolera as faltas e os 
fracassos dos demais. E se acalma 
diante dos contratempos.  
“A família cujos membros amam a 
Deus e uns aos outros, que não se 
deixam provocar, são longânimos, 
pacientes, bondosos, é um símbolo 
da família mencionada acima. Os 
membros reconhecem ser parte da 
companhia do céu. São ensinados 
pelas leis da mútua dependência 

a firmar-se no grande Cabeça da 
igreja.” Olhando para o alto, 23.

Quarta pedra: 
CORTESIA – Provérbios 11:25.
A cortesia é uma virtude que abre o 
caminho à felicidade. Se manifesta 
nos atos de bondade, amor e corte-
sia. A cortesia é tratar aos demais 
como gostaríamos que nos tratas-
sem a nós mesmo. 
A pessoa descobre milhares de pe-
quenas formas de agradar ao outro. 
Ela não trata ao outro de manei-
ra tosca ou grosseira. A cortesia e 
a bondade são linguagens que os 
surdos podem ouvir e os mudos po-
dem falar.
“Os atos diários da vida revelam a 
medida e a forma de nossa dispo-
sição e caráter. Onde quer que falte 
a religião no lar, a profissão de fé é 
sem valor. Portanto, não saiam dos 
lábios dos que compõem o círcu-
lo familiar palavras grosseiras. ... A 
obra da santificação começa no lar. 
Os que são cristãos em casa será 
cristão na igreja e no mundo. Há 
muitos que não crescem na graça, 
porque deixam de cultivar a religião 
no lar.”  Orientação da Criança, 315, 
316.
“A menos que manifesteis man-
sidão, bondade e cortesia no lar. 
Vossa religião será vã. Se houvesse 
mais genuína religião doméstica, 
mais poder haveria na igreja.” Lar 
adventista, 319.

Quinta pedra: 
PUREZA – Mateus 5:8.
A pureza é a essência de um cris-
tianismo transparente e genuíno. 
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O puro de coração não é escravo de 
suas paixões. Está livre de malícia 
e pensamentos impuros. Não usa 
falsidade nem mentiras. É fiel a seu 
cônjuge ou sócio com quem fez o 
voto matrimonial diante do Senhor. 
Deus tem uma promessa para os 
puros em Mateus 5:8.” 

Sexta pedra: 
ORAÇÃO – Romanos 12:1.

“Toda manhã e tarde, um cordei-
ro de um ano era queimado sobre 
o altar, com sua apropriada oferta 
de manjares, simbolizando assim 
a consagração diária da nação a 
Jeová, e sua constante necessidade 
do sangue expiatório de Cristo...  As 
horas designadas para o sacrifício 
da manhã e da tardinha eram con-
sideradas sagradas, e, por toda a 
nação judaica, vieram a ser obser-
vadas como um tempo reservado 
para a adoração.” Patriarcas e Pro-
fetas, 251, 252
“Semelhante aos patriarcas da an-
tiguidade, os que professam amar 
a Deus devem construir um altar 
ao Senhor onde quer que armem 
sua tenda. Se houve um tempo em 
que cada casa deve ser uma casa 
de oração, é hoje. Pais e mães de-
vem muitas vezes erguer o coração 
a Deus em humilde súplica por si e 
por seus filhos. Que o pai, como o 
sacerdote da casa, deponha sobre 
o altar de Deus o sacrifício da ma-
nhã e da tarde, enquanto a esposa e 
filhos se unem em oração e louvor. 
Em uma casa como essa, Jesus gos-
tará de demorar-Se. “ Mensagens 
aos jovens pág. 325.

Sétima pedra: 
PRUDÊNCIA- Provérbios 19:11.
A prudência é a virtude que dá a co-
nhecer os perigos e evita as dificul-
dades. A prudência leva as pessoas 
a atuar com moderação diante de 
suas responsabilidades e direitos. O 
melhor sinônimo de prudência é o 
sentido comum. Isto significa apli-
car a sabedoria da maneira correta 
e no momento adequado. O pru-
dente é sensato e cauteloso. Não se 
expõe ao perigo. Pensa bem antes 
de falar e atuar.
Conselho da pluma inspirada: “Há 
um círculo sagrado em torno de 
cada família, que deve ser preser-
vado. Nenhuma outra pessoa tem 
o direito de entrar nesse círculo. 
Marido e esposa devem ser tudo 
um para o outro. A esposa não deve 
ter segredos que guarde do marido 
e permita que outros conheçam, 
e o marido não deve igualmente 
ter segredos para com a esposa e 
torná-los conhecidos de outros. O 
coração da esposa deve ser a sepul-
tura das faltas do marido, e o cora-
ção do marido a sepultura das fal-
tas da esposa. Nunca devem, nem 
um nem outro, permitir gracejos à 
custa dos sentimentos do parceiro. 
Não devem jamais, marido ou mu-
lher, quer por brincadeira ou por 
qualquer outro meio queixar-se 
um do outro para outras pessoas, 
pois da prática frequente desta im-
prudência, o que pode parecer uma 
brincadeira perfeitamente inocen-
te acabará em conflito entre ambos 
e talvez em afastamento. Tem-se-
-me mostrado que deve haver uma 
sagrada proteção em torno de toda 

família. “  Lar Adv. 177.

Oitava pedra: 
COMPREENSÃO – Filipenses 1:9.
Por que muitos encontram um 
muro de lamentação no matrimô-
nio? Porque não tentam compreen-
der-se. Lutem uns pelos outros e 
não uns contra os outros. 
A realidade em milhões de lares 
hoje em dia, são maridos que já não 
entendem a suas esposas, pais que 
não falam com seus filhos, irmãos 
em contendas que não se falam du-
rante anos, filhos que não aceitam 
as determinações de seus pais. São 
pessoas que, pouco a pouco ou de 
repente, decidiram viver sob um 
mesmo teto. Porém, sem cultivar 
nenhum tipo de relação afetiva ou 
compromisso com as atividades co-
letivas. Definitivamente romperam 
o vínculo familiar, e literalmente se 
separaram. O vínculo familiar, tão 
importante, parece que já não exis-
te e, o que é pior, a sensação é que 
é impossível reconstruí-lo. No en-
tanto, isso não é verdade.
Estamos treinados para evitar os 
conflitos a todo custo, pensando 
que isso é o que mantém a paz. Po-
rém, o que promove e mantém a 
paz é a resolução de conflitos. A Bí-
blia diz “Se for possível, quanto esti-
ver em vós, tende paz com todos os 
homens. (Romanos 12:18). 

Nona pedra: 
COMUNICAÇÃO
Que é comunicação? Não é nada 
mais que a arte do encontro.
Em Provérbios 18:21 diz: “ A morte 
e a vida estão no poder da língua; 

e aquele que a ama comerá do seu 
fruto.“. Seja morte ou vida, felicida-
de ou infelicidade, todo depende de 
como nos comuniquemos. 
 O silêncio é um instrumento que 
se utiliza em muitos matrimônios 
no momento equivocado.  A indife-
rença frequentemente para com os 
sentimentos da esposa e a negativa 
e o não dialogar com ela, podem le-
var ao fracasso do matrimônio.  O 
silêncio imposto pelo homem pode 
levar a quebra do matrimônio e 
mata-lo lentamente.
Uma das maiores preocupações de 
uma mulher, não é que seu marido 
resolva tudo, se não que a escute.
Por que muitos matrimônios não 
resistem a prova do tempo? Porque 
tolera o que molesta e não cria um 
clima de diálogo. Somos seres co-
municáveis e isto se aplica espe-
cialmente ao matrimônio.
 
Décima pedra: 
PERDÃO – Mateus 5:23-24.
O propósito de Deus ao criar a fa-
mília foi seu louvor, que Sua glória 
se espalhasse por toda a terra. Por 
tanto, qualquer ataque à família é 
um ataque a Deus. vivemos em uma 
época em que as famílias estão sen-
do terrivelmente atacadas por fle-
chas que vem de todas as direções. 
Satanás tem feito tudo, usando so-
fisticada estratégias e armas para 
debilitar e destruir a família que 
Deus criou. Também nossa dureza 
de coração, que não é mais que um 
orgulho, amargura e dificuldade 
para perdoar com a mesma medi-
da de perdão com que Deus nos há 
perdoado em Cristo Jesus. Isto tem 
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provocado muitos distúrbios nas 
famílias. Não aceitamos que não 
perdoando ao outro não seremos 
perdoados por Deus. Porém, há 
esperança de restauração. A bíblia 
nos assegura esta possibilidade, 
sempre que deixemos que o Senhor 
realize este milagre de restauração 
completa. Nossa família podem ser 
uma benção nas mãos de Deus. 
O pastor Dinart Barrada, da Univer-
sidade da Família, assinala que a hi-
pocrisia prejudica a confiança e isto 
afeta a transparência nas relações. 
Assim mesmo, a dureza de coração 
é o maior inimigo da restauração 
familiar. O que comete um erro não 
consegue responsabilizar-se de 
suas ofensas, igualmente ao que há 
sido ofendido, não busca perdoá-
-lo. Restaurar uma família ou um 
matrimônio que se há destruído, 
inevitavelmente requer exercitar o 
perdão. 
O perdão é sem dúvida a palavra 
chave no processo de reconstrução 
dos laços familiares. Paulo disse em 
Colossenses 3:13, “ suportando-vos 
e perdoando-vos uns aos outros...” 
sem perdão não há forma de dar o 
primeiro passo. A arte de saber per-
doar deve ser aprendido por todo 
cristão que quer ser feliz. Perdoar 
não é uma opção, é uma necessida-
de. Existem umas palavras mágicas 
que abrem as portas da felicidade: 
me equivoquei, sinto muito, per-
doa-me, estou muito triste porque 
te magoei. Porém recorda algo mais 
importante ainda: saber perdoar 
é essencial, porém não ofender é 
muito melhor.  

Undécima pedra: 
AMOR – I Coríntios 13:1-13.
A Bíblia fala de um novo tipo de pre-
ponderância no matrimônio, por 
tanto, é o amor; um domínio sem 
domínio; uma dedicação completa 
ao bem estar do ser querido, assim 
como a Cristo com Sua igreja. O ver-
dadeiro amor é mais que um sim-
ples sentimento. É um princípio.
 O amor que se baseia unicamen-
te nos sentimentos não tem espe-
rança de continuar durante toda 
a vida. No entanto, o amor que se 
baseia em princípios não só durará, 
como também enfrentará qualquer 
problema ou prova. Deus utiliza a 
família como o ambiente no qual 
terá lugar a formação e o desenvol-
vimento dos valores éticos, morais, 
sociais espirituais e religiosos.
“O lar pode ser simples, mas pode 
sempre ser um lugar em que se 
profiram palavras alegres e se pra-
tiquem atos de bondade, onde a 
cortesia e o amor são hóspedes 
constantes. — The Review and He-
rald, 9 de Julho de 1901.   “ Lar Adv. 
18.
O cristão deve cultivar o amor e a 
ternura no lar. Paulo disse: “Reves-
ti-vos, pois, como eleitos de Deus, 
santos e amados, de entranhas de 
misericórdia, de benignidade, hu-
mildade, mansidão, longanimida-
de; (Colossenses 3:12) 
O amor é responsável de eliminar 
a maioria dos problemas nas rela-
ções familiares. 
A família terrestre é uma represen-
tação da família celestial. Pais e fi-
lhos devem aprender a lutar contra 
as tentações e o pecado, no lar deve 

haver amor. Esse amor que une os 
corações de cada membro com for-
tes laços. O amor é a lei do céu que 
une a Divindade com a humanida-
de.

Duodécima pedra: 
PIEDADE  - I Timoteo 6:6.
A virtude da piedade pode suprir 
a falta de uma ou mais qualidades 
anteriores. Pode ser que um não 
tenha essas qualidades, porém, 
a piedade não pode faltar. Ela é a 
fonte originaria de todas as demais 
virtudes. Como se pode identificar 
a uma pessoa piedosa? A Bíblia dá 
as características de alguém que é 
piedoso. Em Gên. 5 se menciona o 
nome de Enoque. Descreve-se a ele 
como alguém que “caminhou com 
Deus”. No livro de Hebreus, Enoque 
se descreve  como uma pessoa que 
“agradou a Deus”.  Por tanto, temos 
dois características de enoque, 
caminhou com Deus e agradou a 
Deus. a Bíblia ensina que Jesus se 
submeteu a seus pais, no entan-
to, é igual a seu Pai. Por tanto, uma 
esposa submissa não é menos va-
liosa como ser humano e é piedosa 
em seu matrimônio. Por tanto uma 
pessoa piedosa é aquela que é ami-
ga de Jesus.

A benção da restauração.

Encontramos uma rica promessa 
de restauração em Isaiais 42:3: “A 
cana trilhada, não a quebrará nem 
apagará o pavio que fumega; em 
verdade trará justiça. “
Aqui nos apresenta a missão de Je-
sus, aquele que quando vinha, traria 
consigo a benção da restauração. A 
cana quebrada se reconstituirá e o 
pavio que fumega voltará a ter luz. 
Então a missão de Jesus seria res-
taurar o que estava quebrado, o que 
parece inútil e inutilizável. O profe-
ta nos comunica através da alegoria 
do pavio fumegante a que Deus, em 
sua infinita graça, enviou a Jesus, 
em lugar de substituir a mecha fu-
megante e inútil, restabelecer sua 
função de iluminador da casa. Que 
as pedras da unidade, responsabi-
lidade, paciência, cortesia, pureza, 
oração prudência, compreensão, 
comunicação, perdão amor e pie-
dade, sejam os elementos recons-
trutivos em tua vida e em tua famí-
lia.
Jesus quer acender o fogo em teu 
lar. Quer que teu lar se converta 
em um pequeno céu na terra. Que 
Deus abençoe a todas as famílias 
neste tempo do fim, e que a chama 
do amor em nossos lares nunca se 
apague.
Amém.
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