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Ao Jecel meu esposo hd trinta e seis anos,
cujo amor forte e constante fli a nota
dominante em nossa vida conjunta, e cuja
tranquila aceitarao dos meus defeitos e
patente apreciarao das minhas caracteristicas femininas me estimularam,
desafiaram e enriqueceram como pessoa no
decorrer destes anos preciosos em que vivemos
juntos como co-herdeiros da grara de Deus.
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Pe~o

a Deus que quem ler este livro possa enxergar 0 reflexo da
a~ao poderosa da sua gra~a e do seu poder operando na vida comum
de uma filha sua. A ele seja toda a honra e a gloria para sempre.

Introdufiio

o que ouvimos e oprendemos, 0

que nos contarom
nossos pais, nao 0 encobriremos a seus filhos; cantoremos a vindouro gero,:ao 05 /ouvores do SENHOR e
para que
o seu podei e as morovilhas que fez
pusessem em Deus a sua confian,:o, e nao se esquecessem dos feitos de Deus, mas the observossem 05
mandamentos (So/mo 78:3-7).

Esdvamos, Cristiana e eu, sentadas no nosso cantinho favorito la
no meu quarto, envolvidas numa daquelas conversas gostosas que
se pode ter num dia quente de verao, quando as ferias nos liberam
o tempo para bern merecido descanso.
Cris e a ca~ula das min'has ca~ulas, que sao gemeas. Estava sentada
no chao, aos me us pes, 0 rosto bonito serio e concentrado. FaIavamos das responsabilidades que recaem sobre a mulher ao casar,
quando ela me atirou, it queima-roupa, uma pergunta muito diffcil.
Mammy, como foi que a senhora soube 0 que fazer para nos educar?
Aquela pergunta levou-me a uma reflexao profunda sobre a
essencia da minha jornada como indivlduo, como esposa e como
mae. E a resposta veio quando percebi que, apesar de todas as voltas
inesperadas que a minha vida tern dado, ela sempre esteve ancorada
a urn ponto de referencia s61ido e inabalivel, uma Pessoa forte e
sabia que me guiou, me ensinou, me levantou quando cal, me
confortou quando chorei, me sustentou quando fraquejei _
Essa Pessoa veio morar dentro de mim no momento em que,
reconhecendo a minha fraqueza e dependencia como ser humano,
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entreguei a vida a Deus ao aceitar 0 socorro, a salva¢o que ele me
ofere cia atraves de seu Filho, Jesus Cristo. Foi assim que passei a
fazer parte da familia de Deus. Para confirmar minha nova posi~ao,
o Espirito Santo de Deus veio habitar em mim, rransformando-me
em nova criarura. Enrrei imediatamente na posse de uma heran~a
maravilhosa: as riquezas do amor e da sabedoria do meu Pai
celestial.
A medida que me apropriava dessa heran~a fabulosa da gra~a de
Deus, e vivia de acordo com a minha nova posi~ao, fui-me conscientizando do valor que ela conferia it minha pessoa, nao por merito
meu, mas por eu ser 0 objeto do amor insondavel do Deus criador
de todas as coisas, 0 meu Pai do ceu.
Ao ver-me por essa perspectiva, percebi que estava livre para
retribuir, mesmo que limitadamente, ao amor de Deus, que foi
crescendo no meu cora~ao, tocando todas as areas da minha vida,
levan do-me a amar as outras pessoas, igualmente valiosas aos olhos
do meu Pai, mesmo as que nao aceitam tornar-se suas filhas.
Assim, desejaria falar aqui as minhas filhas, as minhas numerosas
"sobrinhas", aquelas mulheres jovens de idade e de espirito a quem
ja tive 0 privilegio de ensinar, e com quem muito aprendi, e a todas
as outras companheiras de jornada sobre aquilo que considero mais
precioso na vida: os frutos da caminhada com Deus.
A cada dia que passa, recebo mais provas do seu amor, da sua
fidelidade e da sua sabia dire¢o na minha vida. Nao que 0 caminho
tenha-se tornado plano e livre de dificuldades. A cada curva, a cada
barreira, a cada buraco, entretanto, tenho aprendido urn pouco
melhor a enxergar como Deus transforma tudo em ben~ao para n6s,
as suas filhas, confirmando na vida de cada uma 0 que a Biblia ensina
a respeito desse Deus soberano, cujo poder rege tanto a imensidao
do U niverso quanto 0 mais infimo detalhe da nossa vida.
Mas essa caminhada com Deus e tambem uma aventura maravilhosa, excitante, cheia de lances imprevistos. Aqui voces encontrarao
pessoas comuns movidas por urn poder exrraordinario, risos e
lagrimas, pes fincados no chao e cora~6es a1~ando aos ceus, numa
jornada sobrenatural.
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o conhecido autor cristao ingles C. S. Lewis, urn dos favoritos
da nossa familia, com aquele toque de l6gica que the e tao peculiar,
diz que nao e de verdades novas que precisamos, mas, sim, de ser
reconduzidos vez ap6s vez as verdades antigas. Estou de pleno
acordo. Por isso, nao e novidade 0 que encontrarao aqui e, sim, as
mesmas antigas verdades que regeram as vidas dos servos de Deus
desde 0 principio dos tempos, verdades sobre as quais ja conversamos tantas vezes. A novidade esta nas maravilhosas maneiras como
essas verdades tern sido aplicadas na minha vida e na das muitas
mulheres cristiis com quem tive a felicidade de conviver.
Sei que ha outras vozes tentando convencer-nos a seguir principios diferentes daqueles de que trataremos aqui, em tons muitas
vezes sedutores, oferecendo respostas que podem ate parecer mais
pertinentes aos dilemas urgentes da vida cotidiana. Mas essas vozes
ofere cern solu~6es imediatistas e temporirias, que, partindo de um
conceito restrito do individuo como 0 principio e 0 fim de todas as
coisas, sao, por isso mesmo, limitadas.
Somente a perspectiva divina da pessoa e da vida fornece orienta~o segura, pois transcende as limita~6es humanas com sabedoria
e amor infinitos. E os beneficios que traz sao incalcuIaveis; alias, sao
os unicos cujo valor se estende para alem desta vida, por toda a
eternidade.
Fa~amos de conta, po is, que estamos sentadas juntas, numa
daquelas tardes tao gostosas em que nada mais temos a fazer alem
de gozar a preciosa comunhao de vidas voltadas para um mesmo
alvo, quando um cora~ao toea 0 ourro num aferuoso interclmbio
de experiencias. Sorrisos, do~ura, tristeza, gemidos, lagrimas, contri~ao, rudo isso aflora e transp6e os limites individuais, transformando-se no cantico suave e melodioso entoado atraves das
gera~6es, unindo vidas e assim espalhando ao redor de si a fragrancia
delicada que transforma e embeleza 0 mundo.

Uma Questiio de Escolha
Quanta a mim, bom e estar junto a Deus; no SENHOR
Deus ponho 0 meu refugio, para proc/amar todos os
seus feitos (51 7328}.

A familia toda, um bando de irmaos, cunhados e sobrinhos, havia
alugado uma casa perto de Ubatuba para passarmos juntos uma
quinzena a beira-mar. Como minha mae foi conosco, havia quatro
gera~6es debaixo do mesmo teto, muita folia e muitos momentos
gostosos de conversas entre os adultos e brincadeiras das crian~as.
A praia onde a casa se localiza tern uma parte rasa, em que as
crian~as podem brincar. Logo depois dela, 0 mar forma uma vala
funda, e dali para a frente s6 os adultos podem nadar com seguran~a.
As ondas nao sao muito mansas, por isso sempre acautelavamos as
crian~as para nao Salrem de perto dos adultos. E as vigiavamos com
todo 0 cui dado.
Na vespera da minha volta a Sao Paulo, a maioria do pessoal que
tinha outrOS compromissos ja havia partido.
A tardezinha de nosso ultimo dia ali, sal a caminhar pela praia
sozinha. Minha irma medica, minha companheira constante nesses
passeios, ja havia ido embora. 0 mar estava bastante violento e por
isso s6 meu irmao e meu fitho estavam na agua, mergulhando a
alguma dis ran cia da praia.
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Resolvi entrar na parte rasa para tomar meu ultimo banho de
mar, e fui andando, saltando as ondas, olhando para 0 lugar on de
via os dois mergulhando e reaparecendo, parecendo muito entretidos no que faziam.
De repente, procurei com os olhos a casa, meu ponto de referencia, e percebi como me havia afastado, nao s6 para longe da casa
como para dentro do mar. Naquele mesmo instante, me dei conta
de que 0 lugar onde estava mal dava pe. Pensei: "E melhor voltar."
Mal 0 pensamento me ocorrera e uma onda forte arrebentou sobre
a minha cabe~a. Quase fiquei sem f6lego.
Ora, nao sou novata nem inexperiente. Sei nadar e f1 utuar.
Nunca achei que correria perigo dentro do mar, principalmente
porque eu 0 respeito e jamais abusei. Mas naquele dia, uma serie de
fatores quase me fizeram morrer afogada. Eu estava presa num lugar
perigoso. As ondas eram fortes e violentas e vinham todas quebrar
sobre mim.
Chamei meu irmao e meu filho, mas 0 barulho do mar e os gritos
de tantas pessoas mais pr6ximas da praia impediram-nos de me
ouvir. Havia um rapaz de costas para mim, ali pertinho, e nem
ele me ouvia. Quanto mais eu me esfor~ava por nadar para longe
dali, mais fraca me sentia, e mais sucumbia it for~a das ondas.
Quando percebia outra montanha de igua rugindo em minha
dire~ao, ji me sentia desfalecer. Pensei realmente que reria de voltar
a Sao Paulo dentro de urn caixao. A morte nao era bem-vinda mas
nao me assustava. Eu sabia onde esraria se morresse. Entretanto, nao
podia deixar de pensar no sofrimento que um acidente desses
causaria it minha famHia. Em pensamento, despedi-me de cada um
deles.
Como que em resposra a esses pensamentos, um sobrinho, ainda
adolescente, que vinha mergulhar junto com os do is adultos, passou
por mim e viu 0 meu apuro . Tentou ajudar-me, mas ele tambem
precisava esfor~ar-se para nao afundar e nao tinha como me socorrer.
Com presen~a de espirito, ele tanto fez que conseguiu atrair a
aten~ao dos dois mergulhadores. Eles perceberam de relance que
havia algo errado e puseram-se a nadar em nossa dire~ao.
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Meu filho, que e grandalhao, mas nada mais devagar, pegou 0
tio e 0 jogou alguns metros a frente, na minha dire~ao. Logo senti
urn bra~o forte agarrar 0 meu e uma voz tranqiiila ao meu ouvido:
- Calma, mana, vamos tirar voce daqui.
Imediatamente me acalmei, embora ainda mal conseguisse respirar sem engolir igua.
Logo outra mao me agarrou 0 outro bra~o, e meu filho estava ao
meu lado. Embora as ondas continuassem a quebrar sobre n6s, eles
me erguiam 0 mais que podiam, de modo que eu ficasse 0 menos
tempo possivel embaixo da igua. Assim, aqueles dois "anjoes" altos
e fortes - nao vi nenhuma asa, mas que eram anjos, eram! - me
foram arrastando em dire~ao a praia. Poucos passos adiante daquele
lugar danado e eu ja conseguia caminhar por conta pr6pria, pois a
agua estava bern mais rasa. Entretanto, eles s6 me largaram quando
alcan~amos a praia enos deixamos cair, exaustos, aliviados e muito
gratos, sobre a areia branca e morna.
Naquele momento, a unica coisa que eu desejava era ir para casa.
Ela simbolizava para mim a solidez do chao firme, 0 abrigo seguro
contra as for~as da natureza, 0 conforto do afeto familiar e do
alimento que me restauraria as energias.
Meus do is "anjos da guarda" me levaram ate Ii e depois voltaram
para mergulhar no mesmo lugar em que haviam estado antes. Eu
nao podia nem ouvir 0 marulho das ondas. Entrei, tomei uma
chuveirada rapida e desabei sobre uma das camas. Nem precisei
contar a ninguem 0 que havia acontecido. Logo chegou uma das
minhas irmas com urn cafezinho bern quente e cheiroso. Sentandose ao meu lado, ela me fez desabafar, deixando-me falar ate eu
conseguir parar de tremer.
Foi urn susto e tanto! Ate hoje sinto-me sufocar quando revejo
mentalmente aquelas muralhas verdes lfquidas a rugir e rolar para
cima de mim.
Muitos anos se passaram desde aquela tarde no mar, mas h:i algo
que percebo com clareza toda vez em que penso nessa experiencia:
por descuido, perdi de vista 0 unico ponto de referencia s61ido e
imuravel, que era a casa. Ao fazer isso, dirigi-me a urn alvo errado
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para mim - nao gosro de mergulhar, nao tenho altura nem resistencia fisica para ficar no lugar onde meu irmao e meu filho estavam.
Distrafda com a agitac;ao e 0 embalo das ondas nao percebi, ate ser
rarde demais, que estava caminhando para um perigo CJ,ue poderia
custar-me algo muiro precioso - a pr6pria vida.
Tambem na caminhada da vida tenho duas escolhas: posso viver
por me us pr6prios recursos humanos, levada de d. para Ii pelas
for~as da mare e pelo embalo das ondas, ou posso viver na dependencia de urn marco seguro, s61ido e inabalavel, pelo qual posso
avaliar a cada momenro 0 rumo em que esrou caminhando.
A primeira escolha exprime a maneira como tantas pessoas se
relacionam com Deus. Acreditam, sem grande esfor~o, que existe
uma "fonra" mai~r, uma "energia criadora" lei em cima, e fica tudo
por isso mesmo. E uma cren~a que em nada afeta 0 seu viver diario.
Sabem que existe urna casa Ii em algum lugar da praia, mas nao Ihe
prestam a menor aten~ao, talvez por descaso, talvez por nao desejarem nada que Ihes restrinja de algum modo 0 rumo que desejam
seguir. Querem ser rotalmente livres.
Enrretanto, a liberdade que nao leva em conta as caracterfsticas
das pessoas e 0 que seria um rumo seguro para elas representa um
embuste, tao antigo quanto a humanidade. Seduzidos por nosso
maior inimigo, Satanas, os primeiros seres humanos optaram por
viver sem considerar as limita~6es inerentes 11 sua condi~ao de
criaturas, almejando ser iguais a Deus. Com sua rebeldia, troilxeram
sobre si e sobre rodos os seus descendentes os horrores da motte
fisica e da motte espiritual, que e a separac;ao de Deus.
As pessoas que fazem a segunda escolha e optam por viver na
dependencia de Deus, entretanro, descobrem ser ele urn ponro de
referencia s6lido, cuja existencia independenre antecede a de rodos
os seres human os e, por conseguinre, a transcende em rodos os
sentidos. Assim, 11 semelhan~ daquela casa na praia, pode oferecer
seguran~a, orienta~ao e socorro.
A seguranfa vern de sabermos que existe urn Deus eterno e
imutavel, soberano e poderoso, que nos ama de maneira incondicional.
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A orientafiio vern de sabermos que esse Deus soberano, poderoso
e amoroso nos criou com urn prop6sito born, revelado na sua
Palavra, e para 0 qual nos equipou perfeiramente.
socorro vern de sabermos que esse Deus soberano, poderoso e
amoroso torria-se 0 Pai celestial de todos quantos aceitarem a sua
graciosa oferta de ado~ao e, passando a fazer parte da sua familia,
tern acesso a socorro sobrenatural em toda e qualquer situa~ao.
conhecimento da pessoa de Deus serve como ponto de referencia para 0 conhecimento de nossa pessoa. Assim, a perguma mais
essencial da existencia nao e "quem sou?" mas "de quem sou?" E s6
pensar urn pouquinho e perceberemos que, como nao temos controle algum sobre as circunstancias mais basicas da existencia - 0
nascimento e a morte -, nao podemos ser "donas" da nossa vida.
Ate mesmo 0 corpo, representa~ao fisica de nossa pessoa, nos foi
dado ao sermos concebidas e foi-se desenvolvendo de modo previsto
por leis a que obedecemos mesmo sem querer. 0 controle que temos
sobre nosso corpo elimitado, nao s6 pelas circunstancias, mas pelas
pr6prias caracteristicas que 0 diferenciam dos outros seres humanos
- ra~a, sexo - e que 0 diferenciam como individuo dentro dessas
caracteristicas basicas.
Assim, 0 nosso pr6prio ser nao nos pertence de verdade. Mas
podemos dispor dele, e devemos faze-Io de maneira que ele alc'lllce
o seu potencial maximo, nao apenas porque urn dia teremos de
prestar comas desse investimento a quem nos fez como tam bern por
ser isso 0 melhor para n6s.
A Biblia ens ina claramente que s6 temos uma vida para viver.
"Aos homens esd ordenado morrerem uma s6 vez" (Hb 9:27).
Entao, como 0 nosso ser e 0 instrumento de que dispomos para essa
jornada, devemos estuda-Io, conhecer a sua origem, a finalidade com
que foi criado, do que precisa para funcionar bern, quais as suas
qualidades e limita~iies. Isso eapenas boa administra~ao de algo que
nos foi dado para usufruir e aproveitar.
Conhecendo a Deus e conhecendo a n6s mesmas do ponto de
vista de Deus, podemos caminhar em obediencia e estabelecer 0 alvo
certo para a nossa vida, isto e, a pessoa cujo potencial e abundante-

o

o
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mente realizado. Esse alvo leva em conta as nossas qualidades e
limita~6es especfficas como mulheres e como indivfduos, mas nao
elimitado por elas.
Como nem a nossa vida nem 0 nosso sexo sao frutos do acaso, e
atraves deles que estamos ligadas ao plano geral do Deus infinito
para a ra~a humana que ele ama com um amor obstinado. Esse plano
inclui uma parce a ser desempenhada por n6s mulheres, a quem ele
equipou de maneira especial para tal tarefa. E somente na medida
em que estivermos engajadas na busca obediente desse alvo encontraremos realiza~ao plena como criaruras e como filhas de Deus.
Por isso, estudaremos aqui as diversas areas da nossa vida, a frsica,
a intelecrual, a espiritual e a emocional, para descobrir como usufruir, em cada uma delas, da vida abundante que Deus promete a
codos os que viverem na dependencia dele.
Nao podemos esquecer, contudo, que nossa vida se desentola no
meio da agita~o e das mares que movem uma sociedade alheia a
Deus. Elas constituem uma realidade s6lida, palpavel ao nosso redor,
levando-nos muitas vezes a perder de vista 0 ponto de referencia e
concentrar-nos num alvo que parece mais relacionado a realidade
fervilhante e exigente que nos cerca. Temos de estar conscientes de
que, se vivermos contrariando os padr6es culturais da nossa epoca,
a nossa decisao vai ser posta constantemente a prova. 0 empuxo da
mare e force, nao nos iludamos.
Resumindo: Com a escolha de aceitar a realidade de Deus como
o ponto central da nossa existencia e de viver peIos seus padr6es para
n6s passamos a caminhar com os olhos ficos na realidade divina, que
transcende 0 imediatismo de nossa limitada visao humana.
A prepara~ao para essa jornada requer que primeiro descubramos
o que realmente significa ser mulher aos olhos do Deus que nos
cnou.

Por Que Somos Como Somos
As luos maos me fizerom e me ofei~ooram

(Sf 1 19:73).

Mais pareciam duas gotinhas d' agua, deitadas de costas ali no
cobertor estendido sobre a grama. Eram dois bebes roli~os, os
rostinhos rosados escancarados num sorriso bangue!a, os olhos
azul-esverdeados piscando duro contra 0 brilho do Sol. Tinham tres
meses de idade e ainda nao conseguiam virar-se muito bern de lado.
Eu as observava, vendo-as rolar 0 corpinho, tentando sair da posi~ao
em que se encontravam e fugir it luz que as incomodava, ficando de
bru~os. Bastou urn empurraozinho, e pronto! Estavam as duas de
bru~os, uma de frente para a outra.
Era-lhes dificil manter a cabe~a levantada, mas e!as tentavam,
olhando uma para a outra com uma expressao de encantamento nos
olhos, uma maozinha estendendo-se, tentando tocar alguma coisa
na outra. Se agarrasse os cabelos da outra, ai, ail Logo haveria alguem
aos berros.
Naque!es tempos, tive de colocar brinquinhos diferentes nas
minhas filhas gemeas, porque senao era quase imposslve! saber com
certeza de quem se tratava, quem ja havia mamado e quem nao,
quem ja havia tornado a vitamina etc. E para facilitar a nossa vida e
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ados parentes e amigos, colocamos na Priscila um brinquinho de
perola. Ajudava a gente a lembrar-se. Priscila, perola. E a Cristiana
usava um de rubi, que nao combinava com 0 nome mas que era
muiro delicado, como a pr6pria dona.
Sao gemeas identicas as minhas ca<;ulas. T odo 0 seu material
gent'tico e 0 mesmo. Sabe-se hoje que e 0 unico caso em que uma
pessoa pode doar um 6rgao a outra sem perigo de rejei<;ao. Seus
corpos sao os mais parecidos possiveis dentro da imensa variedade
da especie humana. E sabe-se tambem que, em bora exista tendencia
familiar para os casos de gemeos fraternos, quando dois 6vulos
diferentes sao fecundados ao mesmo tempo provocando uma gravidez dupla, os casos de gemeos identicos sao totalmente aleat6rios.
N esses, um unico 6vulo fertilizado se parte ao meio, separando em
dois 0 mesmo material generico basico, produzindo duas pessoas tao
iguais quanto e possive! exisrir.
Mas como sao diferenres tambem! Embora desde pequeninas
tivessem muiros gosros em comum, 0 que e normal para gemeos
idenricos, e com freqiiencia pensassem de forma tao parecida que
falassem juntas a mesma coisa, logo as diferen<;as de personalidades come<;aram a se manifestar. E nao s6 na maneira de ser,
mas nos dons e capacidades individuais. Pouco a pouco, suas
vidas foram tomando rumos diferentes nos estudos, nas diferentes atividades que empreenderam. Sonhos e aspira<;6es ainda
eram bem seme!hantes mas a dire<;ao que romaram foi rotalmente diversa.
Tao parecidas, e contudo tao diferentes, e!as me chamaram a
aten<;ao para 0 fenomeno maravilhoso do corpo humano, em sua
variedade e perfeiyao de funcionamenro, fenomeno esse que tantas
vezes, pela familiaridade, deixamos de valorizar.
Ele constitui a base de tudo 0 que conhecemos como vida, pois
e a partir dele que passamos a existir como pessoas.
As perguntas: Quem sou? De onde venho? Para onde vou? Por
que exisro? tem sido feiras, de uma forma ou de outra, por cada
pessoa que ja viveu.

22 ... E DEUS FEZ A MULHER

a

Criadas Imagem de Deus
A Biblia traz a resposta perfeita para essas perguntas no seu primeiro
livro, Genesis, capitulo 1, versiculos 26 a 31.
Lemos ali como Deus, ap6s ter comandado 0 aparecimento de
todas as outras obras da natureza -luz e trevas, firmamento, agua e
terra seca, plantas, astros e estrelas, peixes, aves e animais - dirigindo-se aos dois outros membros da T rindade, presentes it Cria~ao,
disse: "Fa~mos 0 homem it nossa imagem, conforme a nossa
semelhan~a ... Criou Deus, pois, 0 homem it sua imagem, it imagem
de Deus 0 criou; homem e mulher os criou" (Gn 1:26,27). E viu
que era muito born 0 que fizera.
Que dignidade especial Deus nos conferiu ao criar-nos, em vez
de comandar a nossa existencia! E criar-nos it sua imagem. Dentre
todas as criaturas, somos as unicas que refletem quem ele e, embora
esse reflexo seja distorcido por nossa finitude. As outras criaturas
declaram a sua gl6ria, mas somente os seres humanos refletem a sua
Imagem.
o versiculo acima declara que, entre todas as criaturas de Deus,
diferimos pela maneira especial como fomos criadas, it sua imagem.
De que forma, entao, refletimos a imagem de Deus?
Deus e espirito, e portanto nao pode ser no nosso corpo fisico
que refletimos a sua imagem, embora 0 corpo tenha a dignidade
toda especial de abrigar 0 espirito.
Como mu/heres, refletimos a imagem daquele que rios fez em
dois aspectos: como pessoas e como mulheres, especificamente.
o Deus que a Biblia nos revel a e uma pessoa que pensa, escolhe,
ama, se entristece, se alegra. Cada ser humano foi criado para refletir
essa imagem pelo Senhor soberano, criador do macrocosmo e do
microcosmo, de maneira especial e maravilhosa. Ele criou pessoas
que pensam, escolhem, amam, se entristecem, se regozijam. Como
pessoas, tiradas umas das outras num processo que teve inicio no
jardim do Eden, precisamos umas das outras para viver assim como
para receber a vida. Ja disse 0 ap6stolo Paulo em 1 Corintios 11: 1112: " ... nem a mulher e independente do homem, nem 0 homem,
independente da mulher. Porque, como provem a mulher do ho-

POR QUE SOMOS COMO SOMOS 23

mem, assim tambem 0 homem e nascido da mulher; e tudo vern de
Deus."

Somos concebidas por nossos pais, pois esse e 0 processo que
Deus dererminou usar para continuar a sua cria~ao. Mas nem
mesmo nossos pais tern 0 poder de escolher a mistura de genes que
determinarao os nossos atributos ffsicos. E por isso que cada pessoa
que nasce, cada vida que e concebida, continua sendo cria~ao de
Deus. E por isso the pertencemos. 0 Salmo 100 diz: "Sabei que 0
SENHOR e Deus: foi ele quem nos fez e dele somos."
Saber que cada uma de n6s e feita por Deus e que dele somos
tern de mudar 0 conceito que fazemos .de n6s mesmas e de cada
pessoa de quem temos conhecimento, desde as mais pr6ximas ate as
mais distantes.
Se e como pessoas que refletimos a imagem de Deus, como as
muiheres, especificamente, contribuem para essa imagem?
Quando Deus criou 0 homem e a. mulher it sua imagem (Gn
1:27), viu que "era muito born" (v. 31). No capitulo dois do mesmo
livro, e como se voltissemos urn pouquinho awls para tomar
conhecimento dos detalhes dessa cria~ao. A primeira coisa que
observamos e 0 comentario de Deus, oposto ao que vinha sendo
enfatizado no capitulo 1, quando, ap6s cada passo da cria~ao, ele
afirmava haver produzido algo born. Diz Deus no versiculo 18 do
capitulo 2: "Nao e born que 0 homem esteja s6", ao mostrar ao
homem que, entre todos os seres viventes, ele era 0 unico para quem
nao havia uma companheira que 0 completasse. E Deus mesmo
aperfei~oou a sua cria~ao , fazendo a mulher a partir do pr6prio
homem, numa interdependencia total, pois desde entao todo ser
humano s6 passaria a nascer da muiher.
Como sabemos que 0 plano de Deus existia desde a erernidade,
nao e que ele renha feito 0 hometn e, olhando, percebido haver
criado urn produto imperfeito. A complementa~o do homem pela
mulher ja existia no plano original. 0 homem e a muiher, juntos,
refletiriam a imagem de Deus. Para tanto, Deus colocou em cada
urn deles caracteristicas diferentes mas complementares, nao s6 no
seu aspecto ffsico como no mental, espiritual, emocional e social. Por
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isso, a cria~ao da mulher foi absolutamente essencial no plano de
Deus. Sem ela, a imagem flcaria incompleta.
Ao criar a mulher, Deus especificou que estaria fazendo urna ajudatUJra para 0 homem, urna companheira da mesma especie. No original,
a palavra usada para ajudadora e ear, que em diversas oportunidades e
a mesma usada para referir-se ao Senhor Deus como ajudadiJr do seu
povo, sempre ao seu lado, procurando por todos os meios prover 0
melhor para ele. E urna missao semelhante foi confiada a mulher.
Para 0 desempenho dessa missao, Deus criou a mulher com
atriburos especiais, diferentes dos do homem, os quais desempenham um papel importante na tarefa de sujeitar e cuidar do mundo
no qual vivemos.
o psiquiatra sui~o cristao, Dr. Paul Tournier, escreveu: "0
homem e a mulher sao profundamente diferentes, ainda que nao 0
creiam. Epor isso que tem, ao mesmo tempo, tanta dificuldade para
se conhecerem e tanta necessidade um do outro para se desenvolverem. 0 homem tem espiriro te6rico, e a mulher, um espirito mais
pessoal ... Da mulher e sob sua influencia 0 homem pode, pois,
adquirir 0 sentido de pessoa. Uma civiliza~ao construida s6 pelo
homem e abstrata, fria, tecnica, des umana" . I
Tendo sido criada a partir de uma pessoa, ao contrario do
homem, criado a partir de elementos naturais ja existentes, a mulher
e mais voltada para pessoas. E 0 seu corpo que abriga 0 feto ainda
informe do novo ser humano gerado por um casal. E 0 seu corpo
que fornece a primeira alimenta~ao da crian~a recem-nascida. Esses
fatores primordiais de sua condi~ao de mulher constituem um elo
inextricavel entre ela e os outros seres humanos. Por isso, a sua
contribui~ao para 0 dominio, a cultura e a civiliza~ao do mundo sao
uma parte essencial, segundo 0 Dr. Tournier, para contrabalan~ar
o espirito do homem, mais te6rico e voltado para realiza~6es.
Seres diferentes, complementares. Eis como Deus criou a especie
hum ana. E para coroar sua obra criadora, ele colocou 0 homem e a
mulher num relacionamento especial, no qual voltariam ao estado
original de se tornarem uma s6 pessoa, uma s6 carne, co-criadores
com Deus na gera~ao de outros seres humanos.
.
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Mas, enos hoje, vivendo tao distames daquela
ainda refletimos a imagem de Deus?

cria~ao

original,

Imagem Derurpada
Qualquer pessoa, ao olhar para si e para 0 mundo ao seu redor,
percebera clarameme que hi algo errado com a cria~ao de Deus. Se
foi bom tudo 0 que ele fez, e 0 relacionamemo com a coroa da sua
cria~ao, 0 ser humano, "muito bom", de onde vem tudo 0 que os
prolificos meios de comunica~ao jogam todos os dias demro de
nossas casas e de nossas cabes:as: lutas, fome, miseria, crime, trai<;:ao,
prepotencia?
E esses sao apenas os males mais visfveis. A causa verdadeira de
tudo isso est:i oculta no cora~ao das pessoas: 0 egofsmo e seus
derivados, 0 orgulho, a inveja, a cobi~a, a lasclvia.
o que acomeceu?
A Bfblia relata um fato conhecido como a queda do homem.
Apos ter sido criado para refletir a imagem de Deus e viver em
amorosa comunhao com 0 seu Criador, 0 ser humano foi temado
pelo diabo ao descomemamemo quanto a essa posi~ao. Quis algo
mais, quis ser independente. E desobedeceu a uma ordem explfcita
de Deus.
Com essa desobediencia, lan~ou-se num rumo diferente daquele
planejado para ele e seus descendentes, urn rumo que 0 levaria para longe
de Deus. Em vez de comunhao, disrancia. Em vez de perfei~o,
maldade, chamada de pecado. E Deus, sendo perfeitamente santo, nao
tolera a presen~ do pecado. Aquele ato inicial separou 0 homem da
presen~ e do ptoposito de Deus para si de maneira irrevog:lvel.
E "0 SENHOR Deus, por isso, 0 lan~ou fora do jardim do Eden"
(Gn 3:23). Entretanto, 0 Criador nao foi surpreendido pela a~ao
das suas criaturas. Sendo oniscieme, conhecia desde a concep~ao do
seu plano que, se criasse 0 ser humano com liberdade de decisao,
este seria 0 rumo que ele tomaria. Mesmo assim, criou-o livre, po is
embora essa liberdade possibilitasse a desobediencia e 0 mal, possibilitaria tambem 0 unico tipo de amor que realmeme imeressa: 0
amor volunt:irio.
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Urn mundo de robos programados para "amar" nao era 0 que
Deus queria. Ele, que tudo conhece desde a eternidade, aparentemente achou que 0 risco da liberdade valia a pena. "A felicidade que
Deus destinou as suas criaturas superiores e a felicidade de serem
livres e voluntariamente unidas com ele e entre si mesmas, num
extase de arnor e prazer, comparado com 0 qual 0 arnor mais
arrebatador neste mundo, entre urn hom em e uma mulher, nao
passa de uma coisa insfpida. Mas para que isso aconte~a, as criaturas
tern de ser livres."2
Restaurando a Imagem
Meu marido trabalha para um grande fabricante de radios de
autom6vel, e fala sempre em "desvio". Os aparelhos sao projetados
pelo departamento de engenharia da matriz, mas sao fabricados pela
filial, bern longe dos originadores do plano. Na fabrica, os engenheiros e tecnicos tem de se haver com as discrepancias entre as especifica~6es da engenharia e a realidade das pe~as de que disp6em, nem
sempre perfeitamente compariveis.
Entao, 0 que fazer? Eles exarninarn as pe~as disponfveis que,
embora fora das especifica~6es, possarn desempenhar as fun~6es
necessarias. A seguir, tem de fazer um "pedido de desvio" it engenharia da matriz. Essencialmente, 0 que estao dizendo e: "Olhem,
temos esta pe~a, urn pouco fora da especifica~ao, mas que po de ser
retrabalhada para exercer a fun~ao necessaria. Precisarnos de sua
autoriza~ao para usa-Ia".
E uma adapta~ao pritica do projeto a realidade do material
existente e it forma como ele opera ao ser usado no aparelho.
"desvio" nas pe~as humanas ja estava dentro do plano de Deus.
Nao que ele 0 tivesse projetado. 0 projeto foi perfeito. Mas as
pe~as safram fora das especifica~6es, neste caso por livre escolha.
Apesar disso, 0 Criador nao Ihes ignorou 0 potencial. Com arnor
imenso, enxergou a possibilidade de amor e comunhao com as
suas criaturas, mesmo que deformadas. Mas, para isso, teria de
anular de alguma forma essa deformidade, retrabalhar as pe~as
existentes.

o
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No caso dos radios de auromovel, quando as pe~as sao modificadas, 0 projero e, de certa forma, modificado. Entretanto, 0 produro final continua sendo urn radio com a qualidade original.
No caso dos seres humanos, 0 projero original ja incluiu 0 desvio,
anunciado desde 0 momento em que a modifica~ao ocorreu nas
criaturas (Gn 3: 15). Para podermos funcionar conforme 0 plano de
Deus e voltar a viver na sua presen~, tendo-o como nosso ajudador,
embora separados pela desobediencia e pelo pecado, ele nomeou urn
Mediador na pessoa de seu proprio Filho, Jesus Cristo.
"Porquanro hi urn 56 Deus e urn 56 Mediador entre Deus e os

homens, Cristo Jesus, homem, 0 qual a si mesma se deu em resgate

por todos" (1 Trn 2:5b-6a - grifo rneu).
Jesus veio para dar a todos a possibilidade de voltar a Deus.
Assumindo a forma humana, mas sem pecado, ele foi 0 representante perfeiro do que teria sido 0 ser humano. E ofereceu a sua
vida inocente pela de todos os pecadores, carregando sobre si 0 fardo
da maldade que faz parte da nossa condi~ao, presente mesmo no
mais abnegado dos seres humanos.
"Mas, a todos quantos 0 receberarn, deu-lhes 0 poder de serern
feiros filhos de Deus; a saber: aos que creem no seu nome; os quais
nao nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vonrade

do hornern, mas de Deus" (Jo 1:12-13).
Os que creem em Jesus sao adotados na familia de Deus e
romam-se herdeiros juntamente com Jesus - herdeiros da vida
etema, da vida que havia sido originalmente planejada para rodos
os seres human os.
Os que entregam a Jesus as suas vidas, em retribui~ao pelo que
ele fez, passam a ser guiados pelos seus ensinamentos, sendo aperfei~oados it imagem daquele que os redimiu, voltando assim a
refletir, ainda que imperfeitameme, a imagem do Pai, num processo
que dura roda a vida, mas que nos vai fazendo tomar posse, a cada
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dia, de uma vida abundante em todas as areas, cheia de gozo,
realiza<;:1io e paz, mesmo nos momentos das maiores dificuldades e
prova~6es.

"Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundancia" Go

10:10).

Resumindo: Fomos criadas aimagem de Deus, que nos fez como
somos porque tinha urn proposito born para nos. Quando houve
uma modifica~iio no plano original, Deus providenciou uma forma
de possibilitar a repara~iio do que se havia tornado defeituoso.
Agora, cabe a nos aceitar ou niio essa possibilidade e escolher 0 rumo
da nossa vida. Jesus prometeu vida abundante aos que, atraves dele,
se voltarem para Deus.

A Vida Fisica Abundante
Pois tu formaste 0 meu interior, tu me teceste no seio
de minha mae. Grar;:as te dou, visto que por modo
assombrosamente maravilhoso me formaste ... 05
meus 05505 nao te foram encobertos, quando no
oculto fui formado, e entretecido coma nos profundezas do terra (51 139: 13-1S).

F

eche os olhos e tenre imaginar 0 momenro em que voce foi
concebida e sinra a presen~a de Deus nesse momenro maravilhoso,
selecionando 0 espermatoz6ide que fecundou 0 6vulo, transformando duas cargas geneticas distinras num novo ser humano: voce.
Veja Deus tecendo 0 seu corpo dentro de sua mae, cada detalhe
sendo observado cuidadosamenre. E aquela semenrinha minuscula
come~ a crescer, e a adquirir forma, ease transformar no corpo
que abrigara seu espirito e sua alma durante toda a vida aqui na
Terra.
Que dad iva extraordiniria e esse corpo que Deus criou! Seu
funcionamento e sua estarrecedora complexidade ainda desafiam os
mais atilados cientistas.
Lembro-me de uma entrevista que vi na televisao americana, na
qual urn medico famoso confessou seu espanto diante do que havia
aconrecido a um bebe recem-nascido, cujo cora~ao malformado se
refez sozinho. 0 simpatico douror, cuja cabe~a branca contava a
hist6ria de muitos anos dedicados 11 medicina, concluiu seu testemunho, dizendo: "A ciencia nao tem explica~ao para 0 que aconte-
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ceu. Para mim, foi urn milagre". E acrescentou, com urn sorriso

meio encabulado aos jornalistas que 0 entrevistavam: "Sabem, eu
acredito nesse tipo de coisa".
Esse carpo milagtoso sed. 0 veiculo atraves do qual transcorrerao
as fases da nossa vida, em todos os seus aspectos. Estao interligadas
pelo conceito bisico de que a nossa existencia aqui tem um significado especial e que Deus esta trabalhando amorosamente em n6s
para cumprir 0 seu prop6siro ao nos criar de modo tao "assombrosamente maravilhoso" (SI139:14).
A Biblia nos ensina que 0 corpo assim formado tem 0 privilegio
de ser 0 templo do Espirito Santo (1 Co 6: 19) e que deve glorificar
a Deus (v. 20). Portanto, ele e um instrumento importante, com
uma fun~ao distinta, e precisa ser conhecido para poder ser bem
usado. Mas 0 que sabemos ao certo com relac;:ao a como somos, as
caractedsticas com que nosso Fabricante nos dorou, primeiro como
mulheres, e depois como individuos? Quanto voce conhece do
incdvel inv61ucro dentro do qual existe? E a maneira de ser das
mulheres resultado de condicionamento cultural, como querem
alguns? Ou e 0 resultado natural da forma como fomos feitas e do
prop6sito para 0 qual passamos a existir?
Nao vamos nos aprofundar aqui em biologia e anatomia. Salientaremos apenas alguns fatos entre os muitos fascinantes que dizem
respeito ao nosso ser fisico, e que afetam de perto a maneira como
nos vemos. 0 nosso corpo, mesmo que nao seja perfeito como
quando planejado, ainda e uma maquina maravilhosa, bem digna
de Quem a criou.
Comecemos analisando as fascinantes diferenc;:as existentes entre
as maquinas masculina e feminina.
Caracteristicas Flsicas da M ulher
Voce sabia que todas as celulas em seu corpo sao diferentes das dlulas
masculinas? Quando voce foi concebida, recebeu de seu pai um
cromossomo X, que se juntou ao cromossomo X correspondente de
sua mae para forma-lao Um menino, ao ser concebido, recebe do pai
um cromossomo Y que, ao se juntar com 0 X da mae, forma 0 par
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XX. Por se desenvolver a partir do par refor~ado XX, a estrurura
feminina e fisiologicamente mais resistente a enfermidades. E por
isso que, de modo geral, as mulheres vivem mais do que os homens.
Embora seja maior 0 numero de meninos concebidos, e menor 0
numero de meninas que morrem antes de nascer, e, mesmo de po is
do nascimento, ate os quinze anos. A partir dessa idade, 0 numero
de sobreviventes dos dois sexos se equilibra por alguns anos. 3
Cessada a fase de crescimenro, 0 organismo feminino tende a se
deteriorar a uma taxa de 2% a cada dez anos. 0 masculino, contudo,
se deteriora a uma taxa de 10% no mesmo periodo, e significativamente mais depressa depois de atingir a casa dos quarenta anos. Essa
e outra ratio para a maior longevidade feminina.
Correm no corpo masculino mais ou menos seis litros de sangue,
e no feminino, men os de quatro litros. Em apenas uma gota de
sangue, 0 homem tem cerca de um milhao de gl6bulos vermelhos a
mais do que a mulher. Isso explica a diferen~ de energia ffsica de
que os dois disp6em no decorrer de um dia. Se ambos estiverem em
situa~ao semelhante de saude e ocupa~6es, 0 homem sempre tera
mais energia do que a mulher, simplesmente devido it maior quantidade de sangue que the circula pelo corpo. A mulher, contudo, por
ter menos energia para gastar, se poupa, e vive mais tempo.
40% do corpo masculino e constituido de mlisculos, ao passo que,
nas mulheres, apenas 20% do peso vem dos mlisculos. Epor esse motivo
que os homens em geral tem maior for~ fisica do que as mulheres.
Boa parte do peso feminino vem das mais numerosas celulas
gordurosas que se aninham sob a pele, servindo de isolante. Como
resultado, as mulheres tem pele mais lisa e macia, conseguem
enfrentar melhor as temperaturas baixas, mas tambem tem mais
facilidade para engordar e maior dificuldade para emagrecer.
o homem tem ossos mais pesados, cranio mais espesso e pele
malS grossa.
Mas a diferen~ mais significativa entre os dois sexos reside na
maneira como a "fia~ao" do cerebro se liga entre si, por ser 0 cerebro
o 6rgao responsavel pelos pensamentos, pelo comportamento e pela
nossa maneira de ser.
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Diversos escudos cientificos descobriram 0 motivo pelo qual
homens e mulheres apresentam padroes de pensamento distintos.
Tanto 0 feto masculino quanto 0 feminino sao indistingwiveis nas
primeiras sete semanas de vida. Mas depois disso 0 hormonio
chamado testosterona come~a a banhar 0 feto masculino e estampa
de maneira indelevel em todas as suas celulas as caracterfsticas que
o tornado distintamente masculino. U rna das coisas significativas
nesse processo e que, quando 0 hormonio masculino atinge 0
cerebro, leva 0 hemisferio direito a afastar-se ligeiramente, 0 que
destroi algumas das fibras que interligam os dois lados e faz com que
o hemisferio esquerdo se encolha urn pouquinho. Como resultado
deste processo, na maioria dos casos, 0 me nino e mais unilateral no
processo mental. 1sso quer dizer que 0 homem tende mais a usar urn
lado do cerebro de cada vez, ao passo que a mulher, por as fibras que
interligam os dois hemisferios cerebrais estarem intactas, tende a ser
mais bilateral em seu processo mental. 1sso responde em parte pelo
que e chamado de intui~ao feminina. Temos agora a razao biologica
para aquilo que sempre soubemos existir.
homem tern urn modo de pensar mais linear, logico e detalhado, enquanto a mulher funciona como se tivesse urn radar ligado 0
tempo todo, captando mais sons e aspectos visiveis, conseguindo
perceber diversas coisas ao mesmo tempo, num perpecuo estado de
a1erta. Embora os impulsos eletricos que comandam 0 pensamento
sejam transmitidos de urn lado para outro no cerebro dos homens,
eles passam mais depressa e com mais facilidade no das mulheres.
1sso nao quer dizer que 0 cerebro masculino seja deficiente em
rela~ao ao feminino. Significa apenas que 0 que ocorre quando 0
bebe ainda esra dentro do utero simplesmente estabelece 0 cenario
para os dois modos diferentes de pensar nos quais os homens e as
mulheres se especializam. E e por isso que eles precisam tanto urn
do outro.
lado esquerdo do cerebro abriga os centros de linguagem, de
pensamento racional, logico, anaH tico, concreto. E0 lado que favorece a conquista de objetivos. Na maio ria dos homens e 0 hemisferio
dominante. 0 lado direito, por sua vez, abriga 0 centro dos senti-
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mentos, bem como 0 da capacidade bisica de relacionamentos e
comunicas:ao. A palavra amor e encontrada no lado esquerdo do
cerebra, mas 0 significado de amor e encontrado no lado direito.
Nas mulheres, 0 lado direito e 0 predominante.
Embora qualquer pessoa, seja do sexo que for, use ambas as partes
do cerebra, e embora uma pequena porcentagem dos individuos
apresente como dominantes os padr6es de pensamento do outra
sexo, e importante lembrar que h:i uma tendencia generalizada
dentro de cada sexo, resultante do modo como somas formados .
Nenhum e melhor do que 0 outra. Apenas diferente. E e uma
diferens:a enriquecedora. 0 hom em pode aprender 0 que a mulher
recebeu natutalmente. 0 mesmo ocorre com ela. E e assim que um
completa e ajuda 0 outra.
Um exemplo bem simples que mostra claramente essa diferens:a
e 0 do significado de uma viagem para 0 homem e para a mulher,
tendo sempre em mente que falamos de forma generalizada. Voce
ptovavelmente conhece diversas exces:6es. Sempre hayed exces:6es,
que sao exces:6es justamente por fugirem a regra. Mas, de modo
geral, 0 homem, quando sai de viagem, tem um objetivo a conquistar: chegar ao seu destino. Para a mulher, chegar ao destino e 0
objetivo final, mas fica quase esquecido pelo prazer da viagem, de
ver lugares novos, paisagem diferente, fazer uma coisa que escapa a
ratina. 0 homem sai para chegar, a mulher sai para viajar. 0 homem
edominado pelo desejo de conquistar um objetivo, e, conquistado
aquele, passar a outra. Para a mulher, 0 objetivo final nao atrai tanto
quanto a caminhada para chegar ate ele. E a jornada em si que
importa.
Outra diferens:a marcante entre homens e mulheres - sempre
falando de modo geral- reside na capacidade de comunicas:ao. Hi
estudos que demons tram que, desde a mais tenra infancia, as
meninas falam mais do que os meninos. E essa tendencia vai
aumentando com 0 passar dos anos, tornando-as muito mais aptas
na area de comunicas:ao significativa. Esses estudos revelaram que
100% dos sons emitidos pelas meninas eram palavras audiveis,
reconhedveis. Elas passavam grande parte do tempo conversando
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com outras crian~as e boa parte do tempo conversando consigo
mesmas.
Ja no caso dos meninos, apenas 68% dos sons emitidos eram
palavras. Os 32% restantes representavam sons monossilabicos tais
,) ou rUI' d
' como "pa,
") "b uumm,
)) "cacomo " U h" , "mmmm,
os tatS
pau" e Dutros.
Descobriu-se que 0 numero de palavras usadas diariamente pela
mulher e duas vezes maior do que 0 das usadas pelo homem. A1em
disso, para 0 homem, conversar e mais apresentar fatos. Para a
mulher, significa falar do que sente, pois ela esra mais sintonizada
as suas emo~6es.
Essas diferen~as tanto podem trazer aborrecimento e falta de
com preen sao entre homens e mulheres quanto podem, quando
somadas e divididas entre os dois, acrescentar nova dimensao a
jomada para os homens e ajudar a concretizar objetivos para as
mulheres.
Ja pude comprovar a veracidade dessas descobertas dentro da
minha pr6pria casa. Meu marido e engenheiro por profissao e por
voca~ao. Entende de tudo quanto e aparelho mecanico ou eletrico
ou eletronico, conserta qualquer coisa, mesmo 0 que nao conhece,
porque entende muito bern os prindpios basicos que govemam as
maquinas.
Eu e as maquinas nao nos damos muito bern. $6 aprendo a lidar
com elas quando me beneficiam diretamente. Das minhas auxiliares
em casa, entendo 0 suficiente. Do resto, nao quero nem saber. Mas
devido a insistencia de meu marido e de meu filho, que puxou ao
pai, aprendi a usar 0 computador e 0 processador de textos para os
meus trabalhos de tradu~ao. Foi diffcil, mas consegui dominar 0
funcionamento bisico da maquina a ponto de certa pessoa que nao
nos conhecia ter achado que eramos tres engenheiros: meu marido,
meu filho e eu. Tive de achar gra~a na confusao, po is meu conhecimento e superficial e generalizado. Entretanto, hoje esse conhecimento nao s6 me beneficia, facilitando tremendamente 0 meu
trabalho, como serve tambem as editoras cristiis para as quais presto
servi~os, tesultando na elimina~ao de passos, e conseqiie'ntemente
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despesas, na publica~ao de literatura evangelica. Foi grande 0 lucro
de eu ter-me deixado guiar pelo interesse dos meus dois homens
nessa situa~ao.
Por outro lado, a minha inclina~ao espedfica pelas letras e pelas
artes promoveu em nosso lar, em nossa convivencia como marido e
mulher, 0 am or pela musica, pela hospitalidade, pelo convivio com
as pessoas. Maquinas e gente convivem bern dentro da nossa casa,
enriquecendo-nos e desafiando-nos mutuamente.
Entretanto, se por urn lado essas diferen~as complementam seus
possuidores, tern muitas vezes limitado a compreensao um do outro.
Para mim, especificamente, foi s6 depois de ter aprendido a apreciar
e respeitar as minhas pr6prias caracteristicas e limita~6es inatas de
mulher e de individuo que consegui apreciar e respeitar plenamente
as qualidades e as limita~6es (do meu ponto de vista) de meu marido,
e que pude valorizi-lo mais ainda como pessoa. Posso dizer que essa
descoberta foi 0 ponto de partida para maior profundidade e
aprecia~ao dentro do nosso relacionamento.
Assim, 0 primeiro passo para a mulher que deseja realizar ao
maximo 0 seu potencial tern necessariamente de ser 0 conhecimento
de si mesma como mulher, com suas qualidades, suas necessidades
e limita~6es. Depois vem 0 conhecimento de si mesma como mulher
individual, com dons, aptid6es e fraquezas particularmente seus.
Uma das minhas irmas, apesar de ter doutorado em pesquisa
cientifica, exerce urn cargo de chefia no departamento de pessoal de
um instituto de agronomia. Uma de suas maiores frustrac;:6es neste
trabalho, alem do fato de estar afastada de sua area de especializac;:ao,
era a dificuldade que encontrava, como mulher, em chefiar urn
grupo de colegas, a maioria do sexo masculino. Ela chegava a casa
bufando porque sentia por tras dos comentarios deles urn desrespeito pelo modo como ela tomava as decis6es, e pelas decis6es que
tomava. Depois que conversamos sobre os fatos que mencionei
acima, ela sentiu-se tremendamente aliviada e animada. Pode perceber que agia e pensava de modo diferente nao apenas devido it sua
falta de treinamento naquela area espedfica, mas devido ao seu
pr6prio modo de ser. E, como estava realizando urn born trabalho,
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mesmo sem ter sido treinada para ele, 56 podia ser porque os seus
dons narurais compensavam a falta dos estudos. Voltou it batalha
com outra disposi~ao, ciente do seu valor de mulher e de como
melhor servir as pessoas com esses dons especiais com os quais Deus
a havia dotado.
mesmo acontece com cada uma de n6s. Casadas ou solteiras,
exercendo nossos dons apenas dentro do lar ou em outras atividades,
todas n6s temos uma coisa em comum: sempre fomos e sempre
seremos mulheres. A vida pode acrescentar-nos outros drulos, como,
por exemplo, esposa, mae, ptofessora, doutora, enfermeira, tradutora, cientista, secreraria, embaixatriz. Podemos ate exercer diversos
papeis em epocas diferentes de nossas vidas. Mas durante 0 decorrer
desta vida, a perspectiva de quem somos e 0 fim com que fomos
criadas e a lente que poe em foco todo 0 panorama das nossas
atividades.

o

Caracterfsticas do Sistema Reprodutor
Alem das caracterfsticas mencionadas acima, existem duas outras
que afetam ptofundamente a nossa vida como mulheres. Se queremos cuidar bern do nosso corpo precioso, precisamos conhecer 0
que a ciencia vern descobrindo a respeito da menstrua~ao e da
menopausa. Sao elas 0 infcio e a conclusao do funcionamento ativo
do nosso sistema reprodutor, que tambem funciona de maneira
diferente da do masculino. Nossos corpos, mesmo os daquelas que
jamais chegarem a ser maes, tern a fun~ao de abrigar e nutrir cada
nova vida gerada.
Nao trataremos aqui da gravidez, que e a conjun~ao de todos os
aspectos da feminilidade. Esse e urn assunto que merece tratamento
extenso, e nao Ihe poderiamos fazer j usti~a com apenas alguns
paragrafos.
A menstrua~ao e 0 infcio visfvel da fase reprodutora da vida da
mulher. Embora os fatos ffsicos a ela relacionados sejam bern
conhecidos, nao faz muito tempo que alguns problemas relacionados ao cicio menstrual eram considerados puramente psicol6gicos,
fita, ou coisas desse tipo. Hoje, porem, ja sabemos que vivemos com
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uma varia~ao constante de nossas curvas hormonais e que elas afetam
a nossa disposi~ao e humor. Mesmo antes de conhecer esses fatos,
por pura experiencia, eu dizia as minhas filhas: "Quando, de repente,
tudo ao seu redor ficar hordvel, e mesmo as pessoas a quem voces
querem bem passarem a irrita-Ias, parem um pouquinho e verifiquem a data. Devem estar na fase pre-menstrual".
A ciencia medica descobriu que a produ~ao e libera~ao na
corrente sangiiinea de dois hormonios - estrogenio e progesterona
- se alternam dentro de nos constantemente, sendo que cada um
deles produz uma rea~ao. Quando a produ~ao de estrogenio esta
mais alta, temos sensa~ao de bem-estar, euforia mesmo. Quando a
sua produ~ao cai, e a da progesterona se eleva, na segunda fase do
cicio menstrual , somos mais propensas ao desanimo, cansa~o, irrita~ao, coisas essas que chegam ao auge logo antes do infcio do
pedodo menstrual, quando come~a nova fase desse cicio e a produ~ao de estrogenio come~a a e!evar-se novamente. Os sintomas da
segunda fase recebem hoje 0 nome de sindrome pre-menstrual.
Existem ja medicamentos que podem cornar menos desconfortavel
esse pedodo de cada meso Embora nem codas as mulheres sejam
afetadas com a mesma intensidade, e muitas nao sejam afetadas
codos os meses da mesma forma, e born sabermos que existem
motivos bern explicados para esses sintomas quando os tivermos.
Reconhecer 0 faco de que os hormonios influenciam a nossa vida
nao e dizer que a mulher seja incapaz de desempenhar certas fun~6es
por estar sujeita as varia~6es hormonais. E simplesmente conhecer
e aceitar como somos, e tirar disso 0 melhor proveito possive!' ou
conviver com as limita~6es que 0 nosso sistema nos imp6e de forma
nicional e informada. Nao lhes estaremos sujeitas se as conhecermos
e descobrirmos formas praticas de compensa-Ias.
Se eu conhecer a maneira como funciono, e respeita-Ia, estarei
mais apta a fazer bom uso de tudo 0 que possuo, ffsica e emocionalmente.

o infcio do cicio menstrual marca para a mocinha a sua entrada
para a vida adulta, e a maioria delas aguarda ansiosamente esse
momento. 0 fim dele, po rem, chamado menopausa, embora cons-
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titua uma mudan<;:a tao grande na vida quanto foi 0 infcio, nao tem
a mesma atra~ao. Traz a ideia de fim, de velhice, de inutilidade, de
falta de prop6sito para a vida.
Muito pouco eu sabia a respeito da menopausa ate come~ar a me
interessar pelo ass unto quando fui chegando perto dessa fase da vida,
que, pensava eu, seria 0 fim da menstrua~ao e ponto final. Ouvia
vagas referencias da parte de outras mulheres mais velhas, tanto da
familia quanto de fora, que ji haviam passado por ela, mas nunca
tive a oportunidade de perguntar a ninguem a tespeito deste assunto.
Apenas a minha mae. Mas como duas pessoas nunca sao iguais, a
experiencia dela foi totalmente diferente da minha.
Sofri muito mal-estar antes de me conscientizar de que, s6 porque
para minha mae foi uma fase ficil, nao significava que 0 que eu estava
passando existia s6 na minha cabe~a. Mesmo 0 meu medico pouco
ajudou, pois chamou as minhas reclama~6es de choraminga~ao e me
disse que esperasse os sintomas passarem.
Foi 0 que fiz por algum tempo. Quando comecei a ler e a
investigar com outros medicos a respeito, descobri que a varia~ao
dentro dessa fase e muito grande, tanto quanto a que existe nos
problemas menstruais, e que e diffcil estabelecer urn padrao de
normalidade que sirva para todas nos. Hi mulheres que nao sofrem
quase nenhum desconforto nessa fase, mas hi outras que tem
problemas muito alem de simples desconforto, amea~ando sua
saude fisica e mental.
Por isso devemos estar alertas e conscientes do que pode ocorrer
para podermos ajudar 0 nosso medico, se tivermos problemas mais
serios.
Os fatos hoje conhecidos com rela~ao it menopausa sao: ponto
de infcio, sintomas, tratamentos.

A primeira coisa que precisamos saber e que, embora a palavra
menopausa indique 0 cessar da menstrua~ao, quando falamos de
menopausa estamos nos referindo a uma fase que pode durar ate dez
anos. E nessa fase que 0 nosso organismo come~a a diminuir a
produ~ao dos hormonios femininos, 0 que acarreta urn declfnio na
frequencia da ovula~ao . E essas mudan~as trazem sintomas que
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afetam a grande maioria das mulheres antes mesmo de deixarem de
menstruar.

Urn dos problemas que enfrentei junto aos medicos foi que,
quando comecei a sentir as primeiras mudan~as no ciclo menstrual,
eu tinha quarenta e do is anos. Todos foram unanimes em afirmar
que era muito cedo para se pensar em menopausa. Hoje, depois de
muito estudar, sei que: a) a menopausa se inicia mais cedo para as
mulheres que come~aram a menstruar mais tarde; b) existem mulheres que, por urn motivo ou por outro, tern 0 que e chamado de
menopausa precoce, isto e, muito mais cedo do que normalmente
se espera; c) a faixa etiria considerada normal para a ultima menstrua~ao vai dos 48 aos 52 anos, mas os primeiros sintomas podem
come~ar muito antes disso.
E quais sao esses sintomas?
De modo geral, todos os escudos feitos ate hoje indicam que a
queda na produ~ao de estrogenio se an uncia primeiro ao controle
termico do corpo. Assim, a pessoa come~ a sentir inexplidveis
ondas de calor, variando desde urn leve desconforto a horriveis
periodos de mal-estar que podem ocorrer diversas vezes durante 0
dia e mesmo durante a noite. Come~ando it altura da cintura, a
sensa~ao de calor advinda da dilata~ao dos vasos sangliineos perifericos se alastra ate 0 couro cabeludo, levando a pessoa a transpirar
profusamente. Essa mudan~a na temperatura e apenas superficial.
Se medirmos a temperatura interna do corpo durante uma onda de
calor, verificaremos que ela esti absoluramente normal.
£. durante a noite que essas ondas sao especial mente desconforriveis, po is fazem a pessoa acordar ensopada de SUOt. Como e de
esperar, urn sono assim interrompido nao rraz descanso, e a pessoa
come~a a ficar irritadi~a e nervosa, mesmo que a falta de estrogenio
ainda nao a esteja afetando emocionalmente.
Urn outro sintoma que notei em mim, mas que nao vejo mencionado nas listas de sintomas normais nos escudos que Ii, e a insonia.
Sempre fui dorminhoca. Gosto de dormir. Acho que por isso mesmo
custei a perceber quanto estava tendo dificuldade em pegar no sono
e por que isso estava ocorrendo. Eu ia para a cama cansada, sono-
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lenta, e ficava a revirar ate a madrugada, sem conseguir adormecer.
Quando contei isso a minha medica, vi que e1a nao achou que
pudesse ser resultado da menopausa. Entretanto, a primeira mudan~a que notei quando comecei a fazer 0 tratamento de reposi~ao
hormonal foi ·que voltei a dormir bem, adormecendo logo que me
deitava. Interrompi por alguns tempos 0 tratamento, e a ins6nia
voltou. Quando retomei 0 tratamento, e1a desapareceu. Nao pode
ser coincidencia. Para mim, pelo men os, a baixa produ~ao de
estrogenio causou ins6nia.
Alem desses sintomas visiveis das mudan~as em nosso organismo
durante a menopausa, existem outros: enfraquecimento dos tecidos,
ressecamento da mucosa vaginal e incontinencia uriniria. Esses
requerem conselho e tratamento medico.
Sabe-se tambem que a queda da produ~o do estrogenio e
responsive! pelo aumento no numero de ataques cardiacos entre as
muIheres da fase p6s-menopausa. Assim, embora a menopausa seja
uma fase normal da vida, e nao uma molestia, ela pode trazer
complica~6es que precisamos conhecer para poder reconhece-Ias e,
se for 0 caso, fazer com que sejam tratadas.
Outra consequencia da queda de estrogenio refere-se a descalcifica~ao dos ossos, levando a osteoporose, uma molestia que toma os
ossos frigeis e quebradi~os a medida que os anos vao-se passando.
Tanto no caso das molestias cardfacas quanto no da osteoporose,
hi mulheres mais suscedveis a essas molestias. Por exemplo, se
houver casos de problemas com uma delas em parentes pr6ximos,
voce estara mais sujeita a te-Ias. Neste caso, seria bom informar-se
com um medico e manter-se alerta a sintomas que possam levi-Ia a
suspeitas de estar desenvolvendo algum tipo de problema nessas
areas. Ele podera aconselhar a respeito dos tratamentos que existem
hoje, e quallhe seria mais adequado.
tratamento de reposi~ao de estrogenio ainda e um tanto
controvertido, e existem escudos que provam tanto os seus beneHcios
como os riscos que ele pode apresentar. T alvez, antes de falar com
seu medico, voce deva saber que entre os beneffcios encontram-se 0
alivio dos sintomas causados pela ausencia do estrogenio e a preven-

o
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~ao das molestias cardfacas que aumentam sua incidencia na mulher
p6s-menopausa. Entre os riscos encontra-se 0 aumento do perigo
do cancer do seio e do ut.ero. Nao existem ainda dados definitivos
a respeito de tal aumento, mas, mesmo assim, nao e urn risco que
se deva correr sem necessidade. U rna coisa e cerra: se escolhermos,
com 0 conselho de um medico de confian~a, repor em nosso
organismo um elemento que esteve presente durante muitos anos e
que depois cessou de ser produzido, precisamos ficar atentas a
qualquer sinal de perigo e submeter-nos a exames minuciosos e
sistemiticos. Somos as maiores interessadas na nossa saude.
Embora saibamos que a nossa vida esti em ultima instancia nas
maos de Deus, e nossa responsabilidade utilizar os conhecimentos
que ele nos permitiu ter para que os anos que ele nos conceder de
vida sejam os melhores possfveis.
De modo geral, 0 primeiro passo que precisamos dar e aceitar 0
que a menopausa representa. Enquanto nao me conscientizei de
estar entrando em outra fase da minha vida, nao aprendi a conviver
com as mudan~as que ela estava acarretando. Percebi que aceitar a
menopausa como parte de minha feminilidade me liberou para
enfrentar os desafios e enxergar os outros aspectos bons que ela
trazia: filhos criados, menos responsabilidades dentro de casa, mais
possibilidades de envolver-me com as coisas de que sempre gostei e
para as quais nunca havia tido tempo antes. Sabendo que hoje
estamos vivendo muito mais tempo, vi forte probabilidade de ter
uma por~ao de anos para ocupar bem ou jogar fora: a escolha era
minha.
Para mim, foi como come~ar rudo de novo, s6 que muito melhor.
Voltei a ler, a estudar, e pude perceber que, se a vista esti meio fraca,
a mente ainda responde bem a novos conhecimentos, e que a
maruridade e a experiencia de tantos anos conferem outro significado a tudo 0 que estou estudando.
Cada uma de n6s fad a1go diferente. Precisamos nos lembrar que
essa fase trara tambem novos desafios que nos obrigarao a continuar
crescendo, se permitirmos. 0 tempo de Deus e perfeito, e Deus
somente permitid. na nossa vida aquelas coisas que contribufrem
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para 0 nosso aperfei~oamento. No plano dele para nos, que come~a
aqui e se estende it eternidade, cada fase da vida e tempo precioso,
a ser investido cuidadosamente.
Cuidados com 0 Corpo
Todas as caracterfsticas espedficas que delineamos antes vern
abrigadas dentro do maravilhoso involucro que constitui 0 nosso
corpo. E nele que vivemos aqui neste mundo. Por isso, e por
reconhecermos que e algo que mereceu tamanho cuidado do nosso
Criador, precisamos cuidar dele da melhor maneira possivel, a
come~ar pela area da satide e depois passando it irea da aparencia,
tendo sempre em mente que 0 alvo e fazer com que a nossa pessoa
e a nossa vida sejam uma demonsrrac;ao viva da nossa posi~ao de
filhas de Deus.
Assim, na irea da satide, falaremos da importancia da alimenta~ao, dos exerdcios fisicos, do descanso e dos exames medicos. Na
area da aparencia, falaremos da importincia da aparencia, do estilo,
das cores, de simplificar os cuidados que a boa aparencia requer, e
finalmente da importincia do ambiente que nos cerca.

• AREA DA SAODE
A Importancia da A1imenta~ao
A alimenta~ao e elemento vital para 0 crescimenro e desenyolvimenro de rodas as faculdades fisicas e mentais. Eo combustivel que nos
mantem funcionando, dando-nos energia e vigor para rodo tipo de
atiyidade. Deus criou a alimenta~ao antes mesmo de criar 0 ser
humano, tal a importincia que ela tern. Ela nos foi dada como
ben~ao a qual devemos agradecer sempre a Deus.
o apostolo Paulo, escrevendo ao seu filho na fe, Timoteo, adverte
contra os que ordenam a abstinencia de alimentos "que Deus criou
para serem recebidos, com a~6es de gra~a, pelos fieis ... pois tudo que
Deus criou e born, e, recebido com a~6es de gra~a, nada erecusavel"
(J Tm 4:3-4).
Entretanro, mesmo que tudo nos seja liciro, afirmou tambem 0
aposrolo Paulo, nem tudo convem (J Co 10:23). Temos de usar 0
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bom senso que Deus nos deu para utilizar essa d:idiva de Deus de
forma a nos beneficiar ao maximo.
Como ja vim os, 0 corpo feminino tern linhas mais arredondadas,
e mais macio do que 0 corpo masculino. Foi feito assim. Mas
tam bern tern maior tendencia a engordar, pelo maior numero das
mesmas celulas gordurosas que 0 tornam tao suavemente curvo.
Sabendo isso, e sabendo tambem que 0 excesso de gordura e prejudicial
it saude, como determinar 0 que e melhor para cada uma de n6s?
A primeira coisa a estabelecer e0 que seria considerado urn peso
razoavel para cada pessoa. Existem tabelas com 0 peso adequado para
determinada altura. Essas tabelas foram desenvolvidas com base no
que e aceito pela medicina como peso ideal, de forma gera!. Mas
dentro dos limites que estabelecem, existem ainda varia~6es individuais que precisam ser levadas em conta, se quisermos ser verdadeiramente fieis ao nosso prop6sito de glorificar a Deus no nosso corpo.
A ossatura varia, 0 formato do corpo varia, a idade varia. Existem
mulheres altas e esguias, e existem as mais baixinhas, de corpo mais
arredondado. Quando falarmos em vestuirio, trataremos com mais
detalhe das diferentes silhuetas que comp6em a variedade de formacos do corpo feminino.
Recentemente tem-se falado em alterar os limites das tabelas de
peso por se achar que elas tentavam impor urn padrao irreal de peso
a maioria das pessoas. Tem-se admitido tambem que, embora 0
excesso de peso devaserevitado por nao fazer bern asaude, 0 numero
e a distribui~ao dos quilos que constituiriam 0 peso ideal da pessoa
mudam urn pouco com 0 passar dos anos.
Quando, com a ajuda de uma tabela, tivermos estabelecido 0 peso
ideal para a nossa constitui00 fisica, precisamos conhecer um pouco
mais a respeito dos nossos habitos alimentares, e corrigi-los naquilo que
estiverem atrapalhando a manuten~ao desse peso. Se houver muitos
quilos a perder ou a ganhar, devemos fazer um tratamento sob
supervisao medica, po is somen te uma pessoa treinada pode nos
orientar se houver necessidade de grande mudan~a alimentar.
Nos outros casos, de simples manuten~ao de urn born peso ou
de perda de poucos quilos, se estivermos em boa saude, podemos
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nos informar sobre 0 que existe publicado acerca do assunto,
aprendendo urn pouco mais a respeito daquilo de que 0 nosso corpo
precisa para funcionar bern e em que consiste uma alimenta~ao
equilibrada e saudavel. Se estivermos partindo do ponto de vista de
sermos boas despenseiras da maquina maravilhosa que Deus nos
confiou para usarmos aqui neste mundo, todas as coisas perrinentes
ao seu cuidado se tornado interessantes.
que nao falta por ai, em materia de livros, revistas e programas de
televisao, e receita de regime para emagrecer, para engordar, para manter
o peso. Pode parecer que todo 0 mundo esra preocupado em resguardar
a saude. Mas, se voce presrar aten~o, percebera que quase rodos os
regimes de emagrecimento, os mais procurados, oferecern algum ttuque
migico, mediante 0 qual voce perdera tanros quilos em tanros dias. E
quantas pessoas passam de urn para outro, tentando todo 0 tipo de coisa,
na esperan~ de urna solu~o rapida e indolor.
Ja me seduziram essas solu~oes, e tentei algumas delas. Mas foi
somente quando percebi que urn dos motivos pelos quais nenhum
regime, por mais bern estruturado que fosse, dava cerro por muito
tempo era 0 fato de eu estar sendo morivada apenas pela estetica. E
essa, embora vilida, nao era suficiente para sustentar a motiva~o
necessaria para eu me manter no regime certo.
Aprendi que, mais do que ter corpo esbelto, eu deveria almejar
nutrir bern 0 meu corpo, como dadiva especial de Deus que ele e.
1sso significa nao apenas culrivar habitos bons como tambem eliminar as coisas que me forem nocivas. E desde entao venho aprendendo
muita coisa a respeiro da boa alimenta~ao e dos bons hibitos para a
manuten~ao da saude f1sica. Foi urn investimento do meu tempo, e
verdade, mas considero-o urn born investimento, visro ter trazido
lucros tao grandes, nao apenas para mim mas tambem para toda a
minha familia.
A mudan~a no meu enfoque - de querer emagrecer rapidamente
com a finalidade de encaixar-me nos padroes que a moda ditava,
para 0 de glorificar a Deus no corpo especial que ele me deu - trouxe
resultados nao muito diferentes dos que eu buscava antes. Contudo,
essa mudan~a serviu para subordinar outro aspecro de minha vida

o
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aO plano de Deus para mim, aspecto esse que eu real mente nunca
havia pensado em entregar-lhe. E veio unificar mais ainda 0 meu
viver diario em tomo do proposito de Deus para mim.
Aprendi que existem alguns conceitos em que se baseiam todas
as dietas sensatas. Visam e!as reeducar nossos hibitos alimentares
com a finalidade de promover a saude e 0 bem-estar.
Esses conceitos mestres, promovidos pe!as mais recentes descobertas
cientificas no campo medico, servem para norrear os cuidados que
dispensamos ao nosso corpo, sempre com equilibrio e modera.,ao.
Apesar de todas as nossas boas inten~6es, qualquer regime que
exclua todos os alimentos de que gostamos, quer sejam bons para
nos, quer nao, esra fadado ao fracasso. Foi por isso que falamos antes
em reeduca~ao. Quanto mais aprendemos acerca das coisas boas e
naturais que Deus nos proporciona com tanta fartura e variedade,
mais nos desapegamos daque!as que, embora de!iciosas, em nada
contribuem para a saude. Elas pod em enfeitar ocasionalmente as
refei~6es, mas nao servir de dieta constante. Nao e uma sobremesa
deliciosa e cheia de calorias que esra fora do plano de Deus para nos,
mas a gula que nos leva a comer mais do que e born para nos. Por
isso e tao importante termos modera~ao e equilibrio. Podemos
receber as coisas boas que Deus colocou aqui no mundo para 0
prazer dos seus filhos, contanto que dentro dos Ii mites do que for
bom para nos.
E quanto mais aprendermos sobre a nossa constitui.,ao e sobre como
mante-la no melbor funcionamento possive!, melbor estaremos servindo a Deus e adorando-o com a propria didiva que e!e nos deu.
Como ji vimos antes, devido ao maiar numero de celulas gordurosas que seu corpo contem, a mulher engorda com mais facilidade do que 0 homem, e tern mais dificuldade em emagrecer. Em
media, precisamos de 1.800 a 2.000 calorias por dia para manter 0
peso que temos. E essas calorias devem ser fomecidas por alimentos
que tam bern ofere~am outros nutrientes tais como vitaminas, proteinas e minerais.

Dentre os alimentos mais saudiveis para os adultos, encontramse os legumes e as verduras, cereais, frutas, carnes magras e latidnios.
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Dentre OS men os saud:iveis, encontram-se as gorduras e 0 a~ucar
e seus derivados.
Encontramos na Biblia 0 exemplo de um jovem muiro sabio que
pediu uma dieta de legumes e igua pura a fim de manter-se saudive!
e alerta numa situa~ao muiro difici! de sua vida. Esse jovem foi
Daniel. Levado como prisioneiro it Babilonia, e!e se destacava entre
os "jovens sem nenhum defeiro, de boa aparencia, instruidos em
roda a sabedoria, douros em ciencia, e versados no conhecimenro,
e que fossem competentes para assistirem no palacio do rei" (Dn
1:4). Naque!a dificil encruzilhada de sua vida, pediu permissao para
seguir um regime de legumes e agua, e, ao fim de dez dias, e!e e os
seus amigos que comeram os mesmos alimentos mostravam-se mais
robusros e com me!hor aparencia.
Dez dias!
Sabe por que os legumes constituem um alimento tao saud:ive!?
Porque, alem de fornecerem muiros dos nutrientes essenciais, e!es
sao fibrosos, requerendo que 0 corpo gaste algumas calorias a mais
para digeri-los. Portanto, alem de nao acrescentarem muitas calorias,
gastam mais algumas para serem processados. Por isso, e quase
impossive! engordar comendo legumes.
Ji a gordura e processada com fucilidade e transformada em combustive! que 0 corpo pode usar como energia e acurnular 0 excesso como
forra~o extra para 0 corpo. Eespecialmente faci! engordar se ingerirmos
mais gordura do que a necessaria para suprir as exigencias diarias de
energia. E para isso e preciso que 0 nosso consumo de gorduras fique
abaixo dos 30% das calorias ingeridas por dia. E necessario quatro ou
cinco vezes mais energia para converter carboidraros e proteinas em
gordura do que para converter gordura ingerida em gordura corporal.
Alem disso, sabe-se hoje que a gordura animal e urn terrivel inimigo do
nosso sistema vascular, sendo a causa principal de ataques cardiacos e
diversas formas de cancer. T alvez seja por isso que na dieta que Deus
ordenou ao seu povo, Ii no Antigo Testamento, Fosse proibida a ingestao
de gordura animal (Lv 7:23).
Assim, uma mudan~a na dieta que inc1ua diminui~ao de alimenros engordurados, frituras, carnes gordas, e um aumento de cereais,
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legumes e frutas constitui uma alterac;:ao simples que pode trazer
imensos beneficios nao s6 na area da saude como tambem na da
aparencia. Voce sabia que urn prato de artoz com feijao fornece
quase todos os nutrientes de que precisamos? Eta, comidinha gosrosa! E saud:ivel tambem.
o consumo de agua, agua pura, nao apenas de liquido, e tambem
essencial asaude. A agua nao apenas ajuda no processo da eliminac;:ao, como rambem mantem mais umida e flexivel a pele, impedindo-lhe 0 envelhecimento precoce.
o regime seguido por Daniel faz bern nao apenas ao corpo, mas
estimula as arividades mentais, tornando-nos mais a1ertas e disposras
para tudo 0 que rivermos de fazer.
Assim, podemos identificar a boa a1imentac;:ao para adultos saudaveis como urn rriangulo, assim dividido:

Olhando esse esquema, fica ficillembrar quais a1imentos devemos usar como base para a alimentac;:ao saudavel e boa, equals
devemos evitar comer com freqiiencia.
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Depois de usar esses cuidados por algum tempo, voce vai notar
que seu pr6prio organismo come~a a rejeitar coisas que antes [he
pareciam tao apetitosas. E isso indica que voce esta naturalmente
voltada para a dire~ao certa.
A Imporrancia dos Exerdcios
Outro passo basico para a manuren~ao da saude, do qual nao hi
como escapar, ja que todos os escudos medicos s6 tern feito real~ar
lhe 0 valor, e a necessidade de exercicios ffsicos. A vida moderna,
com seus meios de transporte, tornou-se mais sedentaria do que 0
desejavel para a maioria de n6s. Podemos pensar que, com a correria
em que tantos de n6s vivemos, nao temos necessidade de acrescentar
exerdcios it rotina diaria. Mas, infelizmente, esse tipo de correria s6
aumenta a tensao, e pouco contribui para a saude.
Idealmente, todos n6s deveriamos participar de algum tipo de
programa de exercicios adequado it nossa condi~ao ffsica e idade.
Entretanto, para muitas pessoas isso e diffcil, ja pela falta de disposi~ao, ja pela falta de tempo ou mesmo pela impossibilidade de
encaixar mais uma atividade num ritmo agitado de vida. Nenhuma
dessas coisas precisa nos impedir de acrescentar urn pouquinho de
ginistica it rotina diaria.
Sabe-se hoje que andar e urn dos melhores exerdcios para
qualquer pessoa. Caminhar alguns quarteir6es todos os dias pode
ser incorporado it nossa rotina diaria se fizermos a pe, de prop6sito,
algumas de nossas tarefas. Mesmo quando formos obrigadas a tomar
uma condu~ao, podemos descer urn ponro ou dois antes e caminhar
vigorosamente alguns quarteir6es. Ou, no caso de sairmos de carro,
estacionar urn pouco mais longe do nosso destino e aproveitar para
caminhar ate ele. Se nos dispusermos a aumentar, por pouco que
seja, a nossa taxa de caminhada diacia, colheremos enormes be neffcios tanto na capacidade ffsica e energetica do corpo quanto em
outros aspectos da saude.
S6 precisamos nos lembrar de que a caminhada, para fazer 0 efeito
·de provocar uma acelera~ao no batimento cardiaco e apressar a
circula~ao sangiiinea (os beneffcios mais importantes), precisa ser
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vigorosa. Aquelas andans:as lentas pelos shoppings nao trazem beneficio fisico algum. Apenas cansas:o.
Com esses poucos cuidados, estaremos melhorando a nossa
capacidade [isica, 0 que, por sua vez, nos sustentara para todas as
outras atividades que nos propusermos a exercer. 5e -quisermos
servir bern a Deus e ao pr6ximo, quer denero de casa, quer fora
dela, temos de nos dispor a primeiro dispensar algum tempo no
cuidado da nossa pr6pria pessoa. 56 podemos dar aquilo que temos.
Por isso, ha outro aspecto dos cuidados com 0 nosso corpo que
precisamos focalizar: 0 descanso necessario, que renova as fors:as e a
disposis:ao.
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A Importancia do Descanso
Muiras mulheres acumulam diversas tarefas durante 0 mesmo periodo de suas vidas. A maioria tern, alem dos trabalhos da casa,
obrigas:oes fora dela que VaG desde 0 trabalho voluntario ate 0
obrigat6rio de uma atividade remunerada. Como conseqiiencia, 0
cansas:o parece ser 0 nosso com panheiro permanente. E sabemos
que 0 corpo cansado fica mais predisposto as doens:as e 11 irritas:ao.
E por isso que a Biblia fala daramente da necessidade que todos
os seres vivos tern do descanso, estabelecido pelo pr6prio Deus ao
terminar a sua obra criadora:
"E abens:oou Deus 0 dia setimo, e 0 santificoUi porque nele
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descansou de toda a obra que, como Criador, fizera" (Gn 2:3).
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povo de Deus era 0 unico da Antigiiidade que tinha por
mandato, sob pena de morte, 0 descanso de urn dia em cada sete
(tx 23:12; 31:15; 34:21; 35:2). Ora, os mandamentos de Deus
visavarn apenas 0 bern do seu povo. E hoje se sabe que esse descanso
semanal e imprescindivel 11 saude das pessoas e 11 sua produtividade.
Jesus ratificou 0 conceito de quanto 0 descanso e necessario ao
prover para seus companheiros de lida momentos em que pudessem
repousar e refazer-se.
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"E ele Ihes disse: Vinde repousar urn poueo, a parre, num lugar
desertoi porque des nao tinham tempo nem para comer, visco serem
numerosos os que iam e vinham" (Me 6:31).
Que vida corrida, hein? Nem tempo para comer aqueles homens
tinham! E quando alcan<;:avam 0 lugar aonde se dirigiam, as pessoas
que os seguiam haviam chegado 1:1 primeiro, e estavam it sua espera.
Tambem n6s, infelizmente, nem sempre podemos repousar
tanto quanto precisamos. Mas se reconhecemos 0 descanso como
uma necessidade basica do nosso corpo, temos de procurar fazer dele
parte integral da nossa rotina diaria.
Cada pessoa descansa melhor de urn jeito. 0 mais basico de todos
os programas de descanso e 0 so no noturno. Infelizmente, ele nao
recebe 0 respeito que merece. Como e facil cortar algumas horas de
sono para encaixar mais uma atividade no dial Alem disso, nem
sempre podemos dormir 0 suficiente, e nem sempre 0 sono que
conseguimos dormir e repousante.
U rna das melhores maneiras de remediar essas falhas e a cochilada
ou urn breve descanso no meio do dia, se isso for posslve!. Sempre
gostei de rirar urn tempinho para descansar no come<;:o da tarde, mas
foi urn aluno que me ensinou que 0 que eu fazia por gostar era
real mente uma receita de boa saude.
Quando 0 conheci, ele era urn senhor muito importante, urn dos
fundadores do Banco Irau. Eu ia ao seu apartamento perto da
Avenida Paulista nao propriamente para dar aula, mas para
ajuda-Io a desenferrujar 0 seu ingles na area dos neg6cios. Por
causa disso, convers:lvamos sobre todo tipo de asSUnto. Ele havia
estudado engenharia e medicina, e na epoca em que 0 conheci, com
quase oitenta anos de idade, e ap6s ter sofrido grande perda na
famflia em desastre de aviao, era ainda urn homem rijo, cuja
inteligencia viva e extensa cultura tornavam fascinantes as nossas
conversas.

Quando de me disse que tirava todos os dias uma soneca de
alguns minutos no meio do dia, devo ter feito cara de quem diz: "E,
o senhor, com quase oitenta anos, precisa mesma") porque acres-
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centou logo em seguida: "1sso e receita de urn famoso medico frances
muito meu amigo. E nao pense que preciso disso porque estou com
quase oitenta anos! Estou com quase oitenta anos porque segui 0
conselho dele toda a vida".
Como tambem quero ver se chego aos oitenta, nao tenho duvida
em seguir essa receita.
Cada uma de n6s deve procurar uma solus:ao que se encaixe no
seu modo de vida. Precisamos de pausa nas atividades para reposis:ao
das fors:as fisicas e mentais, mas 0 descanso depended. do tipo de
atividade que nos consumir a maior parte do dia. A pessoa ativa
fisicarnente se beneficiad. com urn repouso, de preferencia em
posis:ao conforravel. A que tiver atividade sedentaria se beneficiad.
com alguns minutos de movimentas:ao, talvez uma caminhada
rapida, ou alguns exerdcios faceis.
Para 0 meu descanso, gosto sempre de ter a mao alguma revista
para ler urn arrigo, examinar uma receita, rir corn uma piada ou fato
engrascado. Ou entao sentar-me com os pes elevados, recostar-me,
fechar os olhos e ouvir uma musica favorita. Sao uns poucos minutos
de higiene mental que valem 0 investimento do tempo.
Nao importa 0 tipo de descanso que melhor se encaixe no nosso
dia. 0 importante e lembrar que 0 descanso deve fazer parte integral
do cuidado com 0 nosso corpo.
Resumindo tudo 0 que dissemos acima: cuidar bern do nosso
corpo consiste em comer mais legumes, ftutas e cereais (urn preceito
basico, porque quase nenhuma de n6s come 0 suficiente desses
alimentos) e menos gorduras e doces, beber mais agua, fazer exerdcios moderados, descansar 0 suficiente. Nao e tao dificil, e? Experimente e vera que os beneficios comes:arao a aparecer dentro de dez

dias!
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A 1mportancia dos Exarnes Medicos
Alem dos cuidados bisicos com seu corpo, toda mullier precisa
seguir urn padrao de consultas regulares com urn medico de confians:a. 0 melhor medico e aquele que nos conhece enos examina
quando estamos bern de saude. Procurar urn medico as pressas
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quando temos algum problema e colocar a nossa pr6pria pessoa e 0
medico em desvantagem.
Exames ginecol6gicos regulares sao essenciais para manter a boa
saude e detectar cedo qualquer problema mais serio que possa surgir.
Se. como grande parte das mulheres do nosso pais. voce depender
de urn convenio para tratamentos medicos. talvez tenha de recorrer
a diversos profissionais antes de decidir qual 0 que melhor a
atende. nao s6 na questao de tratamentos e exames. como tambem
na disposi~ao em responder as suas perguntas e informa-la sobre 0
que esea ocorrendo com 0 seu organismo. E quando tiver encontrado urn medico assim. procure fazer dele 0 seu medico regular.
aquele com quem voce trabalhara para manter a saude do seu
corpo.
Assisti cerra vez a urn programa na televisao americana em que
diversos medicos foram entrevistados. Representavam virias especialidades e recomendavam coisas diversas. mas num ponto a opiniao de codos foi unanime: a melhor coisa que qualquer pessoa pode
fazer por si mesma e conhecer 0 seu corpo. 1sso a levari a norar
alguma mudan~a e ajudar 0 medico a chegar a urn diagn6stico.
Para as mulheres. 0 exame mensal dos seios foi recomendado por
codos os especialistas como a melhor forma. embora nao a unica. de
descobrir caro~os que possam ser causados pelo cancer. 0 medico
pode ensinar como esse exame deve ser feito. mas s6 n6s mesmas.
pelo contaco constante com 0 nosso pr6prio corpo. e que podemos
estar atentas para descobrir qualquer mudan~a. Os especialisras
tambem foram unanimes em afirmar que. quanto mais cedo qualquer problema for encontrado. maiores as possibilidades de cura.
mesmo do famigerado cancer.
Explicaram tambem que muitas mulheres eviram examinar-se ou
mesmo procurar 0 medico quando suspeitam que alguma coisa
esteja errada por medo do que possam descobrir. Realmente. urn
mal-estar fisico. uma dor forte. urn problema mais serio sao coisas
que nos abalam profundamente. por mexerem muico fundo com a
nossa seguran~a. E nessas horas que sentimos agudamente 0 nosso
isolamenco como individuos. isolamento esse que nas outras areas
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da vida pode ser aliviado pela presen~a de um c6njuge, de filhos, de
parenres chegados e de amigos queridos. Na hora da doen~a, mesmo
que as pessoas que nos amam se disponham a nos ajudar, nenhuma
de!as pode penetrar 0 nosso sofrimenro.
Nenhuma, exceto Jesus. Ele, 0 Medico dos medicos, que conheceu no pr6prio corpo 0 sofrimenro ffsico da dor atroz, e no pr6prio
espirito 0 isolamenro de todos os que 0 amavam, e, por causa do
nosso pecado, ate do pr6prio Deus por algum tempo, prometeu que
estaria sempre conosco. E suas promessas sao inabalaveis.
Portanro, quando a desconfian~a de alguma doen~a seria nos
assaltar, e, com ela, a consequenre onda de medo, fixemos os olhos
firmemenre em Jesus. Ele nos susted. atraves dos exames, dos
tratamenros, das dores, se as tivermos, e ate da pr6pria morte. Afinal,
a vida eterna com Cristo na presen~a do Pai e a unica certeza
permanenre que temos nesta vida. Todas as outras coisas sao passagelras.
Meu sogro, um fie! servo do Senhor, ao preparar-se para uma
cirurgia inevitavel, mas que podia ser fatal, deu 0 seguinre testemunho ao orar com os medicos antes de ser anestesiado: "Se eu viver,
Jesus estara comigo. Se eu morrer, eu estarei com Jesus". Ele
sobreviveu it cirurgia, mas veio a falecer poucos dias depois. Apesar
da tristeza que a sua ausencia nos causou, e do vazio que deixou em
tanras vidas, sabiamos que ele realmenre estava na presen~a do
Senhor a quem tanto amara e a quem tao bem servira em vida. E a
doce saudade que a sua partida deixou em nossos cora~6es e amenizada pela certeza de que um dia estaremos junros novamente, sem
mais possibilidades de enfermidades, lagrimas ou separa~6es.
Essa e a certeza final que sustenra todos os filhos de Deus nas
situa~6es tristes da vida presenre. Esta vida e preciosa, e precisa ser
bem aproveitada, mas terminari para todos. E s6 aqudes que
tiverem aqui tomado a decisao de aceitar a didiva de Jesus Cristo
como seu Salvador desfrutarao alem desta vida a eternidade na
presen~a de Deus.
E essa certeza faz enorme diferen~a no modo como vivemos aqui.
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• AREA DAAPAIlliNCIA
A Importancia da Aparencia
Sabemos que Deus se importa muito mais com
de nos do que com a nossa aparencia ffsica.

0

que existe dentro

"0 homem ve 0 exterior, porem 0 SENHOR, 0 cora,iio" (1 Sm
16:7b).

Sabemos que e importante cuidar da saude do corpo, po is ele e
a habita,ao de Deus na pessoa do Espirito Santo. Mas sera importante para Deus a maneira como os outros veem esse corpo?
Somos [Odos fortemente atraidos pelo visual. Cores, formas, na
imensa variedade e formosura com que aparecem no mundo natural e
nas cria¢es humanas, captarn a nossa aten~o a cada momento. A
palmeira de linhas esguias, seu leque verde a balou~ de encontro ao
azuJ profundo do ceu veranil, a curva graciosa de uma baia onde as ondas
espumantes do mar se quebram sobre a areia fina e branca da praia, a
terra roxa revolta onde brotinhos finos e verdes despontam, prometendo
alimenta~o saudivel e fana, a ca1~da riscada para 0 jogo de amarelinha
na frente do casarao branco e azul, as pinceladas que espalham ricos
tons de rosa e laranja debruados em ouro pelo horiwnte onde 0 Sol
se p6e, a curva doce e acetinada do rostinho de urn bebe ...
Tenho a certeza de que, se voce parar par urn momento para pensar,
dezenas de outras imagens !he acorrerao com facilidade '- quadros
tirados <Ie tudo que a cerca. E urn sem-fim de vis6es de beleza e
harmonia, parte integran te da vida neste nosso lindo planeta azul.
E nos, seres humanos, como nos encaixamos nesse quadro de
beleza e harmonia? Sera que a aparencia ffsica merece cuidados das
filhas de Deus? 0 que pensa ele da beleza e de enfeites?
Quando ordenou a constru,ao do seu tabernaculo no Antigo
Testamento, e depois 0 seu templo nos tempos de Davi e Salomao,
Deus quis urn predio nao apenas bern construido, como tambem
enfeitado com as coisas mais preciosas que existiam naquele tempo:
tecidos finos, enfeites de ouro e pedras preciosas. Ele deu ordens
minuciosas sobre cada detalhe, e separou para esse trabalho os
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artifices mais habilidosos. E 6bvio que a Deus agrada habi tar num
lugar belo e bern cuidado.
Hoje ele habita em seus filhos e filhas. Somos a sua casa (Hb 3:6),
o santuario do Esplrito Santo (1 Co 6:19). A beleza Intima, que tern
valor diante de Deus, se expressa por nossas palavras e a~6es, mas
sera que a nossa aparencia esra ajudando a transmitir a mensagem
de que pertencemos a Deus?
Temos de nos lembrar de que todas as coisas belas refletem,
embora muito imperfeitamente, a beleza e a criatividade divinas e
que tudo 0 que existe pertence a Deus.
"Ao 5ENHOR pertence a terra e tudo
mundo e os que nele habitam" (51 24: I).

0

que nela se contem,

0

"Todavia, para n6s hi urn s6 Deus, 0 Pai, de quem sao todas as
cousas e para quem existimos" (I Co 8;6, grifo meu).
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"Minha ea prata, meu e0 ouro, diz 0 5ENHOR dos Exercitos"
(Ag 2:8).
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Ora, se tudo pertence a Deus, e somos suas herdeiras, temos it
nossa disposi~ao todas as coisas, para delas fazermos born proveito,
usando-as com discri~ao e born senso .
Ha urn criterio pelo qual podemos julgar a validade do uso que
fizermos das coisas boas e belas a que temos acesso. Ele nos foi dado
atraves do ap6stolo Paulo ao escrever aos cristaos de Corinto que
estavam tendo dificuldade em viver a sua fe dentro de uma sociedade
totalmente voltada para valores diferentes dos seus.
"Todas as cousas me sao licitas, ·mas nem todas convern. Todas
as cousas me sao licitas, mas eu nao me deixarei dominae por
nenhuma delas" (I Co 6:12).

D:

.s

lS

Paulo sabia que todas as coisas foram criadas por Deus, e portanto
estao a disposi~ao dos seus filhos e filhas . Contudo, nem sempre
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convem que elas sejam usadas, especialmente se passarmos a de pender delas, ou nos deixarmos dominar por elas. E 0 que determinara
o seu uso serao outras consideras:6es que ele resume nas seguintes
palavras encontradas no final do capitulo 6:
"Porque fostes comprados por prec;:o. Agora, pois, glorificai a

Deus no vosso corpo" (v. 20).
Meu desejo em tudo deve ser 0 de que alguem, ao olhar para
mim, possa dizer: "Ai esta uma mulher que ama e serve a Deus".
Se os meus cuidados com a aparencia fisica, vestes e enfeites
estiverem servindo a esse prop6sito, e a escolha e aquisis:ao deles
estiverem subordinadas ao criterio de glorificar a Deus no meu
corpo, entao estarao contribuindo para que eu reflita a imagem do
Deus que me criou. Dai a sua importilncia.

A Importiincia do Estilo
Encontramos muitas referencias na Biblia com relas:ao ao modo de
trajar.
Em 1 Tim6teo 2:9, 0 ap6stolo Paulo recomenda que as mulheres
se ataviem com modestia e born senso. Nao devem os adornos ser a
fonte de beleza, e, sim, uma complememas:ao.
aspecto enfatizado para trajes e adornos e 0 da modestia.
Modestia, segundo 0 dicionario, e reserva, pudor, decencia, compostuta, modera<;::io, sobriedade. E esse padrao comraria muitas
vezes 0 da moda, que procura descobrir ou reals:ar aspectos da
anatomia feminina usados como isca para atrair os olhares masculinos. E que ninguem duvide de que atrairao. A sexualidade masculina
e basicameme visual, isto e, os homens sao fortememe atraidos pelo
que veem, todos eles. Isso faz parte da sua masculinidade.
Consciente desse fato, a mulher que deseja fazer bern e nao mal
aos seus companheitos de crias:ao evitara seguir a moda quando esta
a estiver incitando a criar urn clima er6tico que nada tern a ver com
amor e casamento, 0 relacionamemo para 0 qual Deus cnou a
atras:ao sexual.
.

o
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1sso nao quer dizer que a gente tenha de cobrir-se da ~abe~a aos
pes. Num mundo onde tanto se exp6e 0 corpo feminino, mesmo
urn traje bern reduzido ainda e considerado s6brio. Se estiver em
duvida quanto ao resultado que provocad. com uma roupa que
deseje usar, analise 0 seu aspecto e decida se a beleza esra na aparencia
que ela the d:l ou naquilo que mostra. Em caso de duvida, nao use.
Manter a nossa scxualidade dentro dos moldes divinos s6 contribui
para elevar 0 nosso valor como pessoa.
primeiro aspecto que reflete a nossa submissao a Deus na area
de vestimenta e enfeites e a aceita~ao do nosso corpo. Ele e uma
maquina complicada e maravilhosa, mas temos a tendencia de nos
concentrar naquilo em que ele destoa dos criterios de beleza alheios
a Deus e que nos sao impostos pela moda e pela propaganda.
Vivendo no mundo como vivemos, niio podemos ignorar seus
criterios, mas tambem nao podemos permitir que eles control em 0

o

modo como nos vemos.

Aceitar-me como sou e real~ar as minhas melhores caracteristicas
particulares e apenas questao de born senso. 1nvestir urn pouco de
tempo para descobrir 0 que fica bern na minha pessoa, 0 que melhora
a minha aparencia traz bons lucros a curto e a longo prazo, e nao
apenas na questao da aparencia. Esse conhecimento vem simplificar
e harmonizar a minha vida, deixando mais tempo livre para concentrar-me em outros aspectos, aqueles que estarao comigo na eternidade: Deus e 0 meu pr6ximo.
passo mais basico que se pode dar nessa questiio e prestar cerra
aten~ao ao pr6prio corpo. Pense urn pouco.
Qual e a forma da sua silhueta? Se voce nao se encontra entre os
10% das mulheres que tern 0 corpo perfeitamente proporcional,
deve estar entre os 90% de n6s que somos as normais, isto e, aquelas
que nao tern cintura muito fina, ou cujos ombros sao muito
pequenos ou muito largos, ou cujos quadris sao grandes ou pequenos
demais etc.
Talvez voce ate ja tenha aprendido a enxergar, alem daquilo que
nao a agrada, os seus pontos fortes, e os venha valorizando. Se nao,
com urn pouco de observa~ao, pode descobrir a que tipo bisico de

o
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silhueta pertence e quais os estilos de roupas que Ihe melhoram 0
aspecto e quais os que nao a fazem sentir-se bern consigo mesma.
Sao quatro as silhuetas bisicas. Veja as figuras abaixo:

A primeira faz lembrar um triangulo. E a de ombros estreitos,
pouco busto e quadris grandes. Outra e a quase retangular, com
ombros e quadris praticamente do mesmo tamanho e cintura pouco
acentuada. E a silhueta que tende a engordar na parte do tronco
mais do que nos membros, que sao finos em propon;:ao ao corpo.
Ontra ainda ea que faz lembrar urn triangulo invertido, com ombros
largos, busto arredondado e pouco quadriI. A ultima silhueta ea que
tern quadris e ombros proporcionais, cintura fina. Se nao for
exagerada, e 0 perfeito violao, a silhueta de tantas brasileiras.
Ap6s determinar a sua siIhueta, verifique quais os pontos que
deseja enfatizar e quais os que deseja minimizar para criar urn todo
harmonioso.
Por exemplo, se for do tipo triangular, suas roupas devem tentar
enfatizar os ombros (as ombreiras resolvem parte do problema) e
evitar concentrar a atens:ao na parte dos quadris.
Para a silhueta retangular, a enfase deve ser dada acintura, para
aumentar a impressao de curvas ao inves do Formato mais retangular.
No caso da siIhueta do triangulo invertido, deve-se evitar roupas
que a1arguem mais ainda os ombros em detrimento do quadril.
Lembre-se de que 0 prop6sito das roupas deve ser sempre harmonizar as propors:6es das suas formas .
Se voce for do tipo violao, e 0 seu peso for normal, enfatize a
silhueta com roupas acinturadas mas simples, sem muitos enfeites,
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que podem deixa-la com aparencia carregada. Se voce entretanto for
meio cheinha, prefira roupas mais soltas, que cairao melhor.
Com esses conceitos simples e basicos em mente, determine sua
silhueta basica, e em seguida examine-se urn pouco mais para
descobrir 0 seu estilo particular, entre as seguintes categorias: romantica, classica, dramatica e esportiva.
Quem prefere tons suaves e claros, tecidos macios e moles,
estampas miudas e floridas, babados, silhuetas curvas, vestidos,
decotes baixos, cabelos em estilo levemente encaracolado, acess6rios
bern femininos, provavelmente e do tipo romantico.
]a 0 tipo classico prefere uma silhueta media, equilibrada, linhas
mais retas, pregas e drapeados, tecidos macios mas foscos, estamparia
de tamanho medio, riscas, terninhos e conjuntos combinados,
cabelos controlados em corte mais liso e alongado, pouca maquilagem, j6ias simples e elegantes, sapatos classicos.
As mulheres do tipo dramatico real~am os angulos de suas fei~6es,
preferem linhas retas e severas, cores fortes , ex6ticas, contrastantes,
estampas grandes e geometricas, j6ias audaciosas, gran des, abstratas,
cabelos lisos ou entao muito encaracolados, penteado severo, ares
teatralS.
As esportivas sao as de silhueta media a alta, adeticas, que
preferem os conjuntos esportivos em tecidos como 0 brim, algodao
e linho n.1stico, j6ias simples, pouqulssima maquilagem, cabelos em
estilo solto, casual, facil de cuidar, sapatos conforraveis e refor~ados.
Se voce nao estiver bern certa quanto ao seu estilo, experimente
recortar durante urn mes figuras de revistas e jornais que the agradem
plenamente, e verificara que elas caem numa das categorias.acima.
E por que e tao importante descobrir 0 "seu" estilo? Porque ele
e parte integrante da pessoa especial que voce e, e porque voce se
sentira bern quando a sua aparencia externa refletir aquilo que epor
dentro.
Outro motivo e que essa descoberta, mais a das cores, de que
falarei a seguir, ea chave para coordenar e simplificar 0 guarda-roupa, orientando-nos com respeito as aquisi~6es que faremos, evitando
o desperdlcio de coisas que nos atraem a primeira vista, mas que
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depois colocamos de lado por nao nos sennrmos bern quando
usamos.
A Impordncia das Cores
Ourra forma - e certamente a mais visfvel - de harmonizar a sua
aparencia it pessoa que e intimamente esca no uso das cores.
Deus deve amar as cores, a julgar pela variedade e profusao delas
que usou ao criar 0 universo e todas as suas criaturas. Passaros,
borboletas, animais, flores, plantas, minerios - tudo refulge numa
explosao multicor do pincel divino.
Comparado ao restante da criac;:ao, 0 ser humano, mesmo com a
variedade de cores das diversas rac;:as, parece urn pouco sem grac;:a,
nao emesmo? Mas talvez seja porque, entre todas as outras criatutas,
somos as unicas que recebemos 0 privilegio de poder variar as cores
daquilo com que nos cobrimos.
Es6 correr os olhos por urn aglomerado qualquer de pessoas para
perceber como e grande a riqueza e a variedade da nossa plumagem,
em cores tiradas de todos os reinos da natureza, sobre os quais Deus nos
deu domfnio. E essa e uma das formas como exercemos esse domfnio,
mesmo ja nao estando na condic;:ao de sabedoria em que fomos criadas.
Voce ja percebeu que grande impacto as cores exercem sobre
nossas vidas? Por muito tempo, colorir as coisas era uma extravagancia e urn luxo, devido ao alto custo das timuras. Hoje, comudo, elas
encontram-se disponfveis para todos os fins, e 0 seu baixo custo
toma possfvel a variedade de tonalidades que vemos em todas as
areas de produros.
Estudos revelaram 0 fato de as cores terem poder de estimular ou
deprimir, e de transmitir diversas mensagens. Hoje, a escolha das
cores para ambientes e objetos e uma ciencia, tao grande e considerada a sua importancia.
Mas, quando se trata das cores que usamos, preciso saber que,
embora cada uma possua uma beleza unica, nem todas nos ficam
bern.
Voce ja notou como, apesar da variedade de tons que a natureza
apresenta, a tonalidade da ramagem de uma planta e sempre a mais

e
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apropriada para se harmonizar e enriquecer a cor das suas flores? Da
mesma forma, existem certas cores que farao sua pele parecer bonita
e brilhante, minimizando rugas e olheiras, produzindo urn fulgor
saudavel. Quando voce usar as "suas" cores, sentira que se encaixa
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bern no universo de Deus.
Todas as pessoas tern urn colorido particular bisico - na pele,
nos olhos, nos cabelos - que reflete duas tendencias denrro do
espectro das cores: a dos tons azulados e a dos tons dourados.
A primeira coisa que precisamos determinar e 0 tom bisico da
nossa pele. 1sso nem sempre e facil, mas 0 melhor teste que ja vi e
feito da seguinte maneira: ap6s obter do is peda~os de tecido tosa
(pode ser uma toalha ou pe~a de vestuario), urn rosa-pessego e urn
rosa-azulado, coloque-se diante de urn espelho bern iluminado por
luz natural, sem maquilagem. Se seus cabelos forem tintos, cubra-os
para que eles nao influenciem 0 teste.
Em seguida, coloque a volta do pesco~o urn dos tecidos rosa.
Preste aten~ao ao que essa cor faz por voce. Deixa-lhe 0 rosto
iluminado ou faz com que pare~a doentio e cansado? Experimente
o outro tecido. E agora, como ficou a sua aparencia? Se 0 rosa-pessego a deixa mais bonita, voce esci na categoria das cores quentes,
com base nos tons marrons e amarelos. Se 0 rosa-azulado a favorece,
voce se encontra na categoria das cores frias, com base nos tons azuis
e cinzentos. Essa e a primeira distin~ao que precisa conhecer.
Em caso de duvida, repita a troca de tecidos, e pe~ a ajuda de
uma parente ou amiga. E provavel que voce ja tenha alguma ideia
do que the fica bern e do que nao fica, com respeito a cor rosa. Eu,
por exemplo, ja sabia que 0 tom rosa-pessego me ficava bern quando
fiz 0 teste. Ja 0 rosa azulado, por mais linda que eu achasse essa cor,
era urn desastre para mim. Foi 0 teste que me convenceu a evitar
esse tom de rosa, pelo menos nas roupas.
o lugar do seu corpo onde a pele apresenta 0 seu verdadeiro tom
e na parte interna do pulso. Compare-se a outros membros da
famnia, e logo percebera como, independente da cor e da intensidade da pele, ela tern uma base que pende para 0 azul, com uma
sombra rosada, ou para 0 dourado.
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Quando voce tiver descoberto a tonalidade basica de sua pele,
precisara lembrar-se de que as cores que possuem a mesma base sao
as que the real~arao 0 colorido e a deixarao mais bonita. A harmonia
da natureza estara trabalhando a seu favor.
Lembre-se de que Deus e 0 artista perfeito cuja obra refiete a Sua
perfeita criatividade e sabedoria. Por isso, 0 melhor esquema no qual
basearmos a escolha das "nossas" cores e aquele dentro do qual ele
fez cada uma de n6s.
Esse esquema nao e restritivo. Quase todas as cores possuem os
tons que tern como base 0 azul ou 0 amarelo . Pense na cor vermelha,
por exemplo. Existe 0 vermelho tomate, que tern uma base bern
amarelada. E 0 vermelho mais azulado. Urn desses tons deveri
real~ar 0 seu colorido natural. Voce s6 nao ficara bern em urn desses
tons do vermelho, que e uma cor forte, se seu colorido for delicado,
po is nesse caso a cor a dominara e apagara mais ainda. Essa e uma
outra divisao dentto da familia das cores. Algumas mulheres podem
usar bern as cores fortes , que lhes real~arao 0 colorido marcante.
Outras, de colorido delicado, ficarao mais bonitas usando cores mais
claras e desmaiadas.
A partir da ideia bisica da divisao das cores, voce podera determinar quais as tonalidades neutras que devem servir de base para 0
seu guarda-roupa.
As que cafrem no grupo dos tons dourados devem adquirir
acess6rios (sapatos, bolsas, cintos etc.) nos tons que variam entre
marrom e areia. E as do grupo de tonalidade azul ada, nos tons cinza,
azul-marinho e preto. Pense em como isso facilita e simplifica a sua
vida. 0 maior investimento do nosso guarda-roupa encontra-se na
area de cal~dos e bolsas, nao everdade? T omando isso como base,
podemos ter sempre 0 minimo necessario para estar bem-vestidas.
Na questao dos enfeites, tambem, j6ias ou bijuterias, a classifica~ao das cores determina que tipo de metal fica melhor para n6s. As
pessoas dos tons azulados ficam melhor com os tons prateados de
metal. As dos tons dourados, com ouro ou metais amarelados.
As pessoas de pele dourada nao devem usar 0 branco puro, pelo
menos perto do rosto. Devem substituir essa cor pelo seu tom creme.
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Ja 0 branco puro real~a 0 colorido das pessoas cuja pele tende para
0 azul.
Percebi pela primeira vez como esses fatos facilitam e simplificam
a vida quando uma amiga americana visitou-me em Sao Paulo e fui
leva-la a fazer algumas compras. Ela tern 0 tom de pele que tende
para 0 azul. com os cabelos prateados e olhos azuis. Havia feito a
analise de cores com uma consultora. e ja estava acostumada a
selecionar suas compras pelo esquema de cores.
Ela queria comprar sapatos e levei-a a uma das melhores lojas de
cal~ados da cidade. daquelas em que os vendedores sao tao elegantes
que intimidarn as freguesas menos avisadas. Havia cal~ados de todos
os tipos e cores. A vendedora que nos atendeu ficou toda alvoro~da
quando se deparou com alguem que tinha d6lares para gastar. mas
a firmeza da minha amiga desarmou-a. e encantou-me.
- Quero urn par cinzento e urn azul-marinho - disse-me ela em
ingles. e eu passei 0 recado em portugues a vendedora.
Esta. acostumada a vencer a resistencia dos fregueses com as
melhores ofertas. ainda tentou trazer urn par de sapatos marrons que
combinavarn com uma bela bolsa. A minha arniga nem olhou duas
vezes. Meneou energicamente a cabe~a. A vendedora entendeu e foi
buscar apenas 0 que a minha arniga queria.
Foi durante esta ocasiao que comecei a me interessar pda ideia
das farnilias das cores. que ofere cia uma base s6lida as decis6es
daquela senhora. simplificando tanto a sua vida.
Estive novamente com ela ha pouco tempo. Nossas vidas derarn
muitas voltas desde aquela visita que ela e 0 marido fizerarn ao Brasil.
Ela continua se vestindo simples e elegantemente. E.. adivinhe! No
domingo que passamos· juntas. ela ainda usou 0 par de sapatos
cinzentos que comprou hi tantos anos naquela loja em Sao Paulo.
Estava elegante e bonita. E como era pequena a mala que trazia para
essa viagem! Com poucas pe~as bern combinadas. estava sempre
pronta para qualquer tipo de atividade.
A simplicidade que este conhecimento pode trazer a nossa vida
e uma liberta~ao da tirania da moda e do comercialismo. Nao hi
nada errado com 0 comercio em si. Precisamos muito dessa forma
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de servi,o. E a propaganda nos informa sobre os produros que
existem para facilitar-nos a vida. Todavia, e a n6s que cabe impedir
que essas duas coisas determinem 0 modo como viveremQs.
A Questao da Maquilagem
Ainda na questao das cores, precisamos falar de mais urn aspecto no
qual elas tern papel preponderante. Ea area da maquilagem, da pintura.
Existem mulheres que nao usam nada de pintura, existem as que
a usam como algo muito especial, existem as que a usam diariamente, como parte de sua rotina de cuidados fisicos, e existem aquelas
que se sentem despidas a menos que estejam totalmente maquiladas.
Independente da categoria em que vOCe se encaixe, 0 importante
eque a sua aparencia reflita a pessoa que eno inti mo. Caso contrario,
nao haveni harmonia entre 0 exterior e 0 interior, e voce apresentara
uma imagem falsa, pouco convincente, aos outros.
Cada uma de n6s euma pessoa especial diante de Deus, e ediante
dele que teremos de resolver 0 que fica melhor em n6s e que nos fad
sentir bem com a nossa pr6pria pessoa. Pod em os, contudo, analisar
juntas alguns ponros de referencia que servem para ajudar-nos a
determinar a nossa atitude com reia,ao 11 maquilagem.
Pense nas pessoas que conhece. Algumas, cujo colorido ja e
bonito, nao precisam de quase nada. Minha amiga Marcia eassim.
Tem pele bem elara, olhos vivos e hibios rosados. E muito alergica,
e, mesmo que desejasse, pouca pintura poderia usar. Contenta-se
com urn pouquinho de base natural antialergica e um toque de
batom. E fica muito bern assim.
Ja outra amiga tem a pele no rom oliva, lindos olhos verdes e cabelos
castanho-escuros. T eve problemas de acne quando mocinha e usa
p6-de-arroz solto para dar urn toque aveludado ao rosto e urn pouco de
blush rosado para contrabalan~ 0 tom meio triste da pele. 0 contorno
dos olhos e muito escuro, e ela usa diariamente pintura para elarea-lo.
Quando nao 0 faz, parece estar extremamente cansada ou doente.
Eu, devido ao rom amarelado de pele, sinto-me muito paJida e
desbotada sem urn pouco de colorido no rosto. Por isso, minha
rotina diaria inelui sempre um blush eo batom que ajuda a proteger
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os labios. Nao gosto de pintura nos olhos, que sao castanhos, pois
acho que qualquer enfase nessa regiao do meu rosto sempre me da
a aparencia de cansa~o e me faz parecer artificial.
Se estiver em duvida sobre se ptecisa ou nao de pintura, e, no
caso de precisar, quanto, pergunte-se: "0 que estou usando (ou
deixando de usar) real~a ou esconde a pessoa que sou?" 0 enfoque
deve ser sempre real~ar e embelezar a pessoa especial que voce e, nao
disfar~a-Ia. Se a pintura que usa e urn fim em si, nao esta cumprindo
o prop6sito para 0 qual existe. Ou se voce nao usa nadil apenas POt
achar que nao deve, lembte-se de que 0 seu Deus e0 Ctiador e dono
de codas as coisas. Ao conceder ao primeiro casal completo domlnio
sobre a Terra e todas as outras criaturas, Deus ja estava entregando
aos seres humanos, para gozar e aproveitar, todas as coisas que ele
criara. Eo mau usc delas que nao Ihe agrada.
Houve tempo em que mo~a crente nao usava pintura de qualquer
tipo ou em qualquer quantidade. A preocupa~ao com a aparencia
era sinal de falta de espititualidade. Contudo, ja vimos que Deus se
agrada em ter a sua casa bela e enfeitada, e com 0 que de melhor
puder ser encontrado dentre as coisas que ele mesmo criou. Ricos
tecidos, metais e pedras preciosas foram escolhidos para enfeitat 0
seu templo original, 0 tabernaculo, com j6ias que ele ja havia
ordenado ao seu povo que levasse do Egito quando saiu de la.
"Disse

0

SENHOR a Moises: Fala aos filhos de Israel que me

tragam aferta; de todo hornem cujo cora~o

0

mover para isso, dele

recebereis a minha aferta. Esta e a ofena que dele recebereis: ouro,
prata e bronze, e esrofo azul e purpura e carmesim, e linho fino, e
pelos de cabra, e peles decarneiros tintas de vermelho, e peles de
animais marinhos e madeira de acacia, azeire para a luz, especiarias
para 0 6leo de un<;ao, e para 0 incenso aroma.tico, pedras de onix,
e pedras de engaste, para a estola sacerdotal e para 0 peitoral. E me
farao urn santuario, para que eu possa habitat no meio deles.
Segundo a tudo 0 que eu te mostrar para modelo do tabern:iculo,
e para modelo de rodos os seus m6veis, assim mesma 0 fareis" C~x
25: 19).
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Note a riqueza dos detalhes dos tecidos, em qualidade e cor (peles
de carneiros tintas de vermetho), nas pedras enos merais, enos
enfeites que deveriam ser usados pelos sacerdotes. E sabemos que
hoje somos n6s a habira~ao do Senhor, os seus sacerdores:
"V6s, pocc!m, sois ca<j:a eleita, sacerd6cio real, nac;ao santa, pOVO
de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virrudes
daquele que vas chamou das trevas para a sua maravilhosa luz"
(1 Pe 2:9).

Se tudo 0 que existe sobre a Terra pertence a Deus, tambem a
ele pertencem a pintura com sua maravilhosa gama de cores que
podem ajudar a embelezar a aparencia ffsica dos templos de hoje.
Temos de nos lembrar de que Deus e 0 Senhor de todas as coisas
criadas, tanto as visiveis quanto as invisiveis. E tudo 0 que ele fez lhe
perrence. As coisas s6 serao nocivas se, como aconteceu tantas vezes
nos tempos do Antigo Testamento, forem usadas nao para dar gl6ria
ao Criador, mas para se transformarem em idolos com poder sobre
a nossa vida, tomando 0 lugar das coisas de Deus.
Enfeirar 0 seu templo com as coisas que ele mesmo nos ptoporciona
enos roea 0 cora00 para the dedicarmos edemonsrrar reconhecimento
do nosso valor como habita00 do Senhor de todas as coisas.

A Importancia de Simplificar
Depois de termos enfatizado a beleza e a ptopriedade de tudo 0 que
Deus colocou it nossa disposi~ao para usarmos com a finalidade de
melhor refletir a gl6ria daquele que Ii 0 criador de todas as coisas,
nao podemos deixar de colocar todo esse conhecimento dentro do
quadro geral de que falamos antes, isto e, 0 de que, embora todas
essas coisas nos sejam permissiveis e boas, nao sao as mais importantes diante de Deus. S6 rerao algum valor na medida em que
refletirem urn cora~ao confiado em Deus e desejoso de agrada-lo em
todos os aspecros da vida.
A beleza que podemos enfatizar com roupas e pinturas s6 tern
valor quando refletir aquele espirito manso e tranqiiiJo" que e de
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grande valor diante de Deus. Essa e a atitude que deve controlar 0
modo como nos vestimos enos enfeitamos.
Para come~ar a trazer essa area da nossa vida sob 0 controle
unificador da dire~ao divina, precisamos primeiro avaliar 0 que ja
temos em materia de roupas, acess6rios e enfeites.
A quanta:s anda 0 seu guarda-roupa? Ele refJete ordem e beleza,
ou confusao e apenas 0 que esta na moda? E os seus enfeites? De
uma olhada na sua gaveta de pinturas. Encontra ali codo 0 tipo de
produco nas mais diversas tonalidades, para atender aos ditames da
moda e dos seus caprichos? E os seus producos de limpeza de pele?
Indicam urn plano de bons cuidados com esse elemento precioso
que Ihe recobre codo 0 corpo, ou falta de boa orienta~ao? Pior ainda,
refJetem descaso?
Se voce conduir que os cuidados que dispensa a sua aparencia
estiverem precisando ser controlados por algo muico mais profundo
do que a mera estetica, pela sua posi~ao de criatura especial e filha
de Deus, por onde come~ara a mudar?
Tern-me servido de modelo nesse aspecco a mulher virruosa de
Proverbios 31, apresentada como uma raridade, cujo valor excede 0
de finas j6ias.
Vemos no guarda-roupa dessa mulher que ela usava os melhores
tecidos daquela epoca para vestir a si mesma e a sua familia: la
escarlate, linho fino e purpura. A economia (pois lemos na passagem
que ela era previdente e cuidadosa com 0 seu ganhol estava em usar
o que havia de melhor e mais fino, provavelmente em pouca
quantidade, pois era ela mesma quem tecia e fiava tudo 0 que a
familia usava. Essa e uma 6tima receita para quem quer organizar
seu vestuario de maneira sabia: poucas coisas, de tecido born, de
acordo com 0 seu tipo fisico e nas cores que Ihe real~am 0 colorido
natural. Voce estara sempre bern arrumada, de uma maneira que
destacad. a sua singularidade e autenticidade como filha de Deus.
"Mas", did. voce, "nao tenho condi~6es de jogar tudo fora e
come~ar do zero."
Nao, daro que nao. Nem seria sabio, porque a gente vai aprendendo aos poucos. Na realidade, voce pode esperar levar uns dois a
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tres anos para renovar completamente 0 seu guarda-roupa rotal, com
acess6rios, enfeites e pintura combinando.
A primeira coisa a fazer e separar algum tempo para dedicar-se
sem interrup~6es alimpeza do que tern atualmente. Se possivel, pe~a
a ajuda de uma amiga, parente ou nao. Uma das minhas filhas
ca~ulas me deu uma boa mao na hora de determinar 0 que eu devia
guardar e 0 que devia dar, ajudando-me a resolver quais entre aquelas
roupas de que eu tanto gostava real mente ficariam muiro melhor
em outra pessoa. E pude doa-las sem pena.
Esta ea chave da lim peza. Pense em como estara servindo a outra
pessoa com 0 que nao the serve bern. Assim, nao retera nem mesmo
aquela roupa mais cara aqual nao conseguiu resistir, mas que nunca
realmente the caiu bern. Se alguem vai poder aproveira-la, 0 dinheiro
nao foi rotalmente desperdi~ado, foi?
Depois da fase da limpeza, pense em formas diferentes de repor
as pe~as que forem necessirias.
Estabele~a primeiro 0 seu estilo de vida. Voce trabalha fora ou
s6 trabalha em casa? Se trabalha fora, trabalha num ambiente onde
precisa vestir-se mais formalmente, ou roupas esportivas sao aceitaveis? Participa de muitas atividades sociais, e, se a resposta for
positiva, que tipo de roupas essas atividades requerem?
Hi gente usando muita criatividade hoje para se manter dentro
do or~amento familiar mais apertado em vez de apenas se dispor a
pagar 0 que as lojas estao pedindo.
U rna de minhas filhas herdou diversos vestidos finos de uma
amiga que engordou alguns quilos depois do segundo filho. Existem
hoje em dia ate locais que vendem roupas usadas de boa qualidade
e bern conservadas, e sei de muitas pessoas exigentes que recorrem
a essas lojas a fim de economizar 0 absurdo do pre~o inicial.
Outra op~ao, a minha favorita, consiste em aprender a costurar.
Tenho de admitir que, para mim, mais do que a economia e os
resultados praticos, eurn exercfcio de criatividade. Gosto de tecidos,
cores, e tam bern gosro de ir seguindo passo a passo uma atividade
que (raz resultados tao satisfat6rios. Se voce sente leve inclina~ao
para esse tipo de coisa, aconselho-a a experimentar. T oma urn pouco
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de tempo, mas e urn tempo que voce na~ precisa passar correndo
lojas. Existem hoje varias revistas de moldes que qualquer novata
pode usar. Comece com pe~as mais simples eva aprendendo novas
tecnicas amedida que for trabalhando. Ou entao procure urn curso.
Existem muiros que usam bons merodos de corte e costura.
A grande vantagem para quem costura, alem da diferen~a no
pre~o, esra na versatilidade de estilos e cores que essa arte proporciona. Ficamos mais habilitadas a determinar nos mesmas 0 que
queremos usar.
Estabele~a as pe~as que constituirao a base do seu guarda-roupa,
as que voce mais usara. Nessas vale a pena investir. Para calcular 0
pre~o real de cada pe~a que comprar, estabele~a 0 numero de vezes
que provavelmente a usad.. Por exemplo, urn vestido de festa sempre
e caro porque, por menor que seja 0 seu pre~o, sed. usado poucas
vezes. ] a urn casaco born vale 0 pre~o que custa pois sed. usado por
muitos e muitos invernos. 0 mesmo se di com aquele tailleur de
cor neutra, aquele vestido s6brio, aquela blusa fina, aquele conjunto
de saia, casaco e cal~a comprida. Essas sao as pe~as que devem ser
da melhor qualidade possivel, po is serao usadas muitas vezes. Escolha essas pe~as nas cores mais neutras dentro do seu grupo de cores.
Elas combinarao entre si, e, com poucas pe~as, voce tera grande
variedade no guarda-roupa.
segundo grande investimento 0 dos acess6rios, cujo pre~o
tambem e elevado. Urn born par de sapatos e bolsa combinada na
sua cor neutra bisica deve ser a primeira aquisi~o. Acrescente depois
enfeites, cintos, len~os de cores complementares e contrastantes, e
tera urn guarda-roupa que the servid. bern por muitos anos.
1sso nao significa ter roupas previsiveis e mon6tonas, mas, sim,
ter pe~as nas quais nos sentimos bern e que real~am ao miximo a
pessoa singular e especial que somos. A simplifica~ao, foco e senso
de tranqliilidade que essas mudan~as trazem a vida liberam grande
parte do tempo empregado nessas ocupa~6es e que pode ser dedicado a desenvolver e cultivar os dons especiais que Deus nos deu.
E, se voce se interessar bastante pelo ass unto e tiver dom para
isso, considere a op~ao de aprender 0 suficiente para ajudar outras
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pessoas a organizarem suas vidas nessa area, tornando-se uma consultora de estilos e cores. 4
A Importiincia do Ambiente
Como em todos os oueros aspectos da nossa vida, cada uma de n6s
tern no~6es pr6prias do que constitui ordem e conforto no ambiente
que nos cerca.
Para algumas, e preciso estar tudo no lugar certo, sem um
cisquinho ou graozinho de poeira, ou nao se sentirao bern. Outras
ja podem conviver com certa bagun~a sem se incomodar. Nem a
enxergam.
Existe urn padrao bfblico a nos guiar na area do ambiente, a
moldura dentro da qual vivemos e trabalhamos?
A Bfblia nos ensina que 0 nosso Deus eum Deus de ordem. Basta
olhar para as maravilhas da cria~ao para descobrirmos uma ordem
natural, seja na sucessao das esta~6es, seja nas leis da natureza, seja
na incrfvel organiza~ao do microcosmo do nosso sistema e do
macrocosmo do espa~o e das constela~6es que nele habitam. E urn
Deus de ordem que adoramos.
"Porque Deus nao e de confusao" (1 Co 14:33), diz 0 ap6stolo
Paulo, falando da necessidade de ordem no culto. E, ao referir-se a
uma das igrejas que fundara, explica a Tito a incumbencia que lhe
estava dando: "Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses
em boa ordem 0 que ainda resta" (Tt 1:5).
Nao e s6 no culro e na igreja que a ordem e necessaria ao born
funcionamento das coisas.
N6s mulheres somos especialmente influenciadas pelo ambiente
em que vivemos. Sentimos a nossa casa, 0 nosso local de trabalho
como uma extensao da nossa pessoa. Isso faz parte da maneira
especial como fomos criadas. Portanto, e importante dedicar ao
nosso ambiente 0 mesmo cuidado que dispensamos it nossa pessoa.
Quando eu dava aulas de ingles, tive uma aluna muito especial
que ocupava importante posi~ao no Departamento de Saude e
Higiene da U niversidade de Sao Paulo. Era uma cientista, e rrabalhamos horas a fio nas pesquisas que ela fez relativas a transmissao
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da meningite. Durante 0 periodo em que estudou comigo, houve
grandes mudan~as no seu local de trabalho, e ela saiu lucrando, pois
recebeu um gabinete particular que pode decorar como queria. Ela
me descreveu com carinho os quadros e enfeites que havia levado
para Ii e como havia transform ado aquele ambiente frio 'e cientifico
num lugar agradavel, nao so para si mesma como tambem para as
reuni6es do seu departamento, que passaram a ser sempre realizadas
lao Era um local de descanso da precisao do laboratorio onde ela e
seus colegas passavam diversas horas por dia.
A ordem e a organiza~ao sao importames, mas podem ser Frias se
forem as unicas caracteristicas de um local. Nao existe nada muito
atraente a respeito de um fichario, por mais organizado e uti! que
seja. Mas sempre podemos fazer com que sirva de base para um
enfeite que alegre 0 ambiente. Podemos dar 0 nosso toque especial
a qualquer comodo onde passemos alguma parte do dia.
]a vimos antes, na area das cores, quanto elas influenciam a
disposi~o das pessoas. H:I cores serias, alegres, repousantes, estimulantes. De modo geral, as cores com base azulada sao mais serias,
mais repousames. As de base amarelada sao mais alegres, mais
estimulantes .
Repare como quase todos os edificios publicos sao pimados em
cores serias, geralmeme cinza. E porque assim dao a impressao de
que nao estao ali para brincadeiras e divertimentos. Ja as lanchonetes, os lugares de diversao ostemam cores alegres e vivas, para dar a
ideia de anima~ao e alegria.
Com a cor ou cores que usar no seu ambieme particular, voce
podera criar um dima repousame ou alegre.
Nao e preciso ter grandes espa~os ou moveis finos para criar um
ambiente aconchegante, que inadie 0 calor e a simpatia das pessoas
que ali moram ou trabalham. E eimportante lembrar-se sempre de que
o bem-estar das pessoas e a finalidade Ultima de qualquer esfor~o, tanto
em ordem e organiza~o quanto em beleza e conforto. De que adiama
ter um ambieme lindo e bem organizado se para mame-lo assim as
pessoas que ali convivem ficam pouco it vomade, sem poder mexer
em nada, ou com medo de quebrar ou sujar alguma coisa?
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Pense urn pouco. A sua casa, que e 0 seu reino particular, e urn
local onde as pessoas gostam de estat? Ela transmite a ideia de ordem
ou de confusao? Calor ou frieza? E como voce se sente nela? Como
a dona, ou como alguem que nao tern controle sobre 0 que ocone
ali dentro? .
As mesmas regras que a guiaram na reorganiza~ao do seu guarda-roupa sao Iheis aqui. Invista urn pouco do seu tempo e dos
conhecimenros que esca adquirindo e veti que bons lucros esse
investimento trara.

Se achar que precisa melhorar a aparencia e a ordem do seu
ambiente, comece com uma analise de tudo 0 que ja possui. Que
pe~as ou que cores a fazem sentir-se bern? Essas devem constituir a
base da sua opera~ao.
Lembre-se sempre de que e melhor ter poucas coisas boas do que
muitas coisas de rna qualidade. Nao se acanhe de aproveitar coisas
de que outras pessoas de sua familia ou vizinhan~a nao precisem
mais. Parte da nossa fun~ao de despenseiros dos bens que Deus nos
confiou consiste no born aproveitamento e na redistribui~o dos
bens materiais.
Coisas que nossas av6s jogaram fora ou deram valem hoje uma
fortuna. E nao e apenas porque alguem inventou essa ideia de
antigiiidade, nao. E porque hoje sabemos que os recursos da Terra
sao finiros, e que nao somos donas deles, e, sim, administradoras.
Por outro !ado, nao se deixe seduzir pela possibilidade de ganhar algo
que nao !he agrada, e, s6 porque ede gra0 ou quase de gra0, colocar
dentro de casa coisas que saiam fora do seu plano. 0 acumulo de coisas
alem do necessario para 0 conforto cria confusao e desarmonia.
o equilibrio nas posses vern de lembrar-nos de que 0 valor dos
objeros reside em terem eles sido criados por Deus primariamente,
ou secundariamente atraves do ser humano, para 0 nosso gozo e
conforro. Contudo, todos sao passageiros e portanro sua importancia e limitada. Foram dados para servir e real~ar valores espirituais,
para nos ajudar a refletir a imagem de Deus. Sao como os planetas,
que nao tern luz pr6pria mas, por refletirem a luz dos astros,
alcan~am grande luminosidade.
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Voce pode estar pensando: "0 meu problema nao e ter demais.
Justo 0 contrario. Preciso de tanta coisa que nao tenho possibilidade
de obterl"
Se todas as coisas pertencem a Deus, por que ele parece dar tanto
a alguns e tao pouco a outros?
Temos a firme promessa de Jesus de que, se buscarmos em
primeiro lugar 0 reino de Deus e a sua justi~a, todas as coisas que
ele sabe serem necessarias para vivermos neste mundo nos setao
acrescentadas (Mt 6:33). Nao devemos andar ansiosos (Mt 6:34),
mas, sim, levar as nossas peti~6es diante de Deus, "pela ora~ao e pela
suplica, com a~6es de gra~a" (Fp 4:6), e "Deus, segundo a sua riqueza
em g16ria, hi de suprir em Cristo Jesus" cada uma das nossas
necessidades (Fp 4:19). Deus tern riqueza suficiente para nos dar
tudo 0 de que precisarnos. Nao e de luxo e conforta que carecemos
- 0 que Deus pode ate nos dar -, mas, sim, das coisas que ele sabe
serem necessarias para vivermos bern. Se voce acha que precisa de
mais coisas para construir 0 ambiente que desejaria ter, leve essa
necessidade a Deus, que tern 0 poder de supri-la de maneiras
inesperadas. Mas esteja rarnbem disposta a aprender com ele se,
atraves de uma negativa, ele Ihe estiver dizendo que essa nao e uma
necessidade real. T a1vez nesse momento de sua vida ele esteja
querendo ensinar-lhe a contentar-se com menos.
Devemos, como 0 ap6stolo Paulo, aprender a viver contentes em
toda e qualquer situa~ao (Fp 4: 11), a1egrando-nos contudo quando
recebemos coisas boas.
fu coisas que Deus coloca na nossa vida devem ter a finalidade
de nos servir e ao nosso pr6ximo. Nao e das coisas que nos cercam
que dependera 0 conforta e a beleza do nosso lar, mas, sim, daquilo
que fizermos com elas. Devem ser a extensao do que somos, servas
do nosso pr6ximo por arnor a Jesus.
Esse deve ser 0 padrao pelo qual mediremos todas as coisas na
nossa vida, seja na questao de cuidados fisicos com 0 nosso corpo,
seja no estilo e nas cores das nossas vestes, enfeites e pintura, seja no
ambiente que criamos em tamo de n6s - tudo refletindo a
harmonia de uma vida sintonizada it fonte de amor e seguran~a,
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irradiando essas mesmas qualidades a todos
alguma forma.

OS

que a tocarem de

Resumindo: A vida ffsica abundante, tanto na area da saude
quanto na da aparencia, tanto nossa quanto das coisas que Deus nos
da para usufruir, depende de reconhecermos que fomos feitas de
maneira especial, com caracterfsticas especiais, para uma missiio
especial no plano de Deus para a humanidade. Amedida que formos
nos conhecendo melhor da perspectiva do nosso Criador e Pai,
poderemos alinhar todos os aspectos da vida ffsica com 0 prop6sito
de Deus, sendo esse 0 elemento unificador entre eles que torna
distinta e segura a minha jornada aqui neste mundo.

A Vida Intelectual Abundante
Noo vos conformeis com este secuio, mas transformaivos peia renovar;:oo do vossa mente (Rm 12: 2).

M

inha amiga Sandra esta enfreorando urn problema triste e serio.
Sua mae, uma senhora de seteora e do is anos, foi atacada por uma
molestia que vai destruindo gradualmeore a capacidade do cerebro.
Ate hoje, apesar de muitas pesquisas realizadas, alnda nao foi
descoberta uma cura para a doen~a que leva 0 nome Alzheimer.
Aquela senhora ainda goza de boa saude ffsica, mas sua vida esra
cada vez mais limitada pela incapacidade meoral. Ela nao percebe
muito bern 0 que the esra acoorecendo, 0 que causa problemas
maiores ainda para os que tern de cuidar dela como se Fosse urn bebe.
Se ela eorra num aposeoro, nao sabe como salr dele. Nao sabe 0 que
tern de fazer para eorrar no carro. Esquece-se de quem sao as pessoas.
Ainda teora comunicar-se, mas repete as mesmas coisas vez ap6s vez
ap6s vez. Nao se lembra dos mais bisicos cuidados com a higiene
pessoal.
pior dessa molestia que, pelo que ja se sabe a respeiro, levari
a pessoa por ela atacada a urn estado final de completa imbecilidade,
quando ja nao saberi romar qualquer cuidado consigo mesma,
embora tenha perfeitas condi~6es ffsicas de faze-lo.
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o corpo esra perfeito, mas a mente, enferma. E, para grande
tristeza de todos os que a arnam, a pessoa dessa senhora deixou de
existir, embora ela ainda esteja fisicamente entre eles.
Urn caso oposto, conhecido no mundo evangelico, e 0 de Joni
Eareckson Tada, cuja historia comovente e inspiradora e narrada no
livro Joni, da Editora Vida. s Joni era uma adolescente linda e
saudavel que, aos dezessete anos de idade, ficou total mente paralisada dos ombros para baixo como resultado de urn acidente. Depois
de passar por muito sofrimento e muitas lutas espirituais, ela se
disp6s a ser usada por Deus, mesmo paralisada. Como tern dons
artisticos, aprendeu a desenhar e pintar segurando lapis e pinceis
com a boca. Tern escrito livros inspiradores, e desenvolveu urn
ministerio maravilhoso junto a pessoas que tern de viver com
deficiencias fisicas.
A mente perfeita, mesmo aprisionada num corpo paralisado,
permite-Ihe viver uma vida plena e uti!, e faz dela uma ben~ao e uma
inspira<;:ao para todos nos.
Como eimportante a nossa mente! Controla, com impression ante precisao, todas as fun<;:6es corporeas. E a sede dos pensarnentos,
das ideias, do modo de ser de cada urn de nos. Sem ela, 0 corpo nao
sabe agir; fica perdido.
A Impordncia do Intelecto
Proverbios 23:7 diz: "Porque, como imagina em sua alma, assim ele
e". Ou, como dizem os psicologos: "Voce e aquilo que pensa ser".
A medida que crescemos, formarnos, atraves das nossas faculdades
mentais, conceitos ace rca do mundo em que vivemos baseados no
que vamos descobrindo, e acerca da pessoa que somos com base nas
rea<;:6es daqueles que nos cercam. Se nos percebemos amadas,
valorizadas, formam os uma imagem mental de nos mesmas que
corresponde a essa percep~o. Se somos criadas com indiferen.,a, rna
vontade, ou ate rancor, concluimos que nada valemos e agimos
como se isso Fosse urn fato.
Em ourras palavras, 0 conceito que se foi formando denero de
nos a medida que cresclamos, baseado na maneira como as pessoas
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mais importantes da nossa vida nos tratavam, governara 0 modo
como agiremos depois de adultas. A pessoa que foi chamada de
"Maria Desastre" quando derramava alguma coisa, ou causava
algum outro transtorno, depois de adulta agira como se Fosse
realmente desajeitada, fazendo entao jus ao apelido. 0 cicio se
perpetua e a pessoa passa a ser aquilo que acredita ser.
A mente eum computador que arquiva todas as informa~oes com
que ealimentada it medida que vamos crescendo. Mesmo incorretas
ou distorcidas, elas formacao 0 programa que usaremos mais tarde
para solucionar problemas. 0 processo de mudar essas informa~oes
requer que sejam expostas e modificadas antes de realimentarem a
maquina. E esse e um processo doloroso e dificil, que muitas pessoas
se recusam a enfrentar.
Depois que nos tornamos adultas, os conhecimentos que adquirimos ao longo dos anos, a experiencia, e a capacidade de raciocinio
e l6gica peneiram as informa~oes que nos sao dadas e, idealmente,
devemos ser capazes de separar 0 que everdadeiro do que e falso.
Hoje em dia, sofremos 0 influxo de tremenda enxurrada de
informa~oes. Quer voce seja estudante, quer seja profissional, quer
esteja total mente envolvida com 0 cuidado da casa e das pessoas que
ali convivem, e alvo de todos os meios de comunica00: noticiarios,
propaganda, insttu~aO, educa~ao - tudo 0 que e veiculado como
parte da nossa cultura pelos jornais, revistas, livros, radio, televisao,
filmes, video, computadores, telefone, copiadoras, maquinas fax etc.
Na tela do seu televisor, para citar apenas urn desses meios, voce ve
coisas que esrao ocorrendo no Oriente Medio, naAfrica, nos Estados
Unidos, naArgentina, em regioes longinquas do Brasil, e ate na sua
pr6pria vizinhan~a, se for noticia ruim.
Vivemos neste mundo que 0 progresso dos· meios de comunica~ao transformou na chamada aldeia global. Aldeia da a ideia daquelas
cidadezinhas onde todo mundo sabia da vida de todo mundo, na~
e mesmo? E assim que hoje participamos da vida nao apenas do
nosso pr6prio pais, por mais absorvente que sejam as nossas dificuldades, como tambem da vida das mais longfnquas partes do globo
terrestre, e ate alem dele. Vimos homens pousando na Lua, fazendo
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piruetas brincalhonas para mostrar a pouca gravidade Ii existente.
E vimos 0 sofrimento causado pela fome e pela mise ria estampadas
no rosto de pessoas fugindo a seca e a devastac;ao que consumia 0
solo produtivo das na~6es africanas. Vimos urn foguete espacial
explodir pouco depois de ser lan~ado, matando urn grupo de
asttonautas, cientistas e uma professora de ciencias a vista de suas
fam/lias. Vimos, e ainda vemos, os resultados de terremotos e
furac6es nas mais remotas partes do mundo, de atos terroristas, de
desastres naturais e daqueles causados pelo pr6prio homem.
simples volume dessa massa colossal de informa~6es que
absorvemos diariamente pode nos assoberbar e passar a determinar
o modo como enxergamos e julgamos a realidade em que vivemos.
A verdade e que nao podemos nem devemos ignorar 0 que
acontece ao nosso redor. E, nos dias de hoje, na era da comunicac;ao
global, nao podedamos faze-Io, mesmo que quisessemos. E neste
mundo e no meio da cultura que a nossa vida se desenrola. Este
mundo e de Deus, 0 seu Criador, embora esteja no momento sob 0
dominio do inimigo. E, se foi aqui que Deus nos colocou, e aqui
que temos urn trabalho a fazer.
A diferen~a entre as filhas de Deus e as que nao 0 sao em! na
perspectiva que tern do mundo e das coisas que acontecem ao nosso
redor. Sabemos que estamos vendo 0 desenrolar do plano de Deus.
Nada foge ao seu conttole, embora muitas vezes nao entendamos
como ele pode permitir 0 que esra acontecendo. Como disse J6:
"Bern sei que tudo podes, e nenhum dos teus pIanos pode ser
frustrado" 06 42:2}. Tendo essa perspectiva, estaremos mais aptas
a fazer a nossa parte sem nos deixar assoberbar por tudo 0 que vemos
acontecendo. Cada uma de n6s s6 precisa fazer a parte que nos toca,
aquela para a qual 0 pr6prio Deus nos equipou. 0 resto fica por
conta dele, 0 Autor do plano.
Ele, que e Senhor da hist6ria, colocou seus vasos em todos os
cantos da Terra, e em todo 0 tipo de posi~ao. Alguns como humildes
trabalhadores bra~ais. Outros como doutores em medicina e ciencias. Outros ainda como economistas, professores, donas-de-casa,
pesquisadores, mestres em computa~ao, construtores, lavradores,
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auxiliares de escrit6rio, te610gos, pastores, motoristas de ·tax.;, faxineitos, lixeiros, gerentes de escrit6rio, donos de companhia, governantes, polfticos, pedreiros, pintores, executivos de multinacionais,
e assim por diante. E todos, onde quer que ele nos tenha colocado,
temos a mesma fun~ao: a de ser uma ben~ao.
Mas sabemos que, embora vivamos no mundo, nao Ihe pertencemos. Jesus, orando a Deus pelos seus disdpulos e por todos aqueles
que viessem a crer nele, disse:
"Nao pe,o que os tires do mundo; e, sim, que os guardes do mal.
Eles nao sao do mundo como tambem eu nao sou" 00 17: 15, 16).
Embora vivamos aqui neste mundo, nao e ele que vai determinar
a maneira como vivemos. E e dessa perspectiva, a perspectiva da
mente regenerada, que enxergamos e julgamos tudo 0 que existe no
mundo. 0 ap6stolo Paulo disse que "temos a mente de Cristo" (I Co
2: 16). Com essa mente, temos a capacidade de julgar todas as coisas
(v. 15) atraves do raciodnio e de decidir, arraves do exerdcio da
vonrade, como vamos viver.

Tal perspectiva nos dO. uma amplitude intelectual que a mente
nao-regenerada desconhece. Partimos da Verdade, que e Deus,
enquanto os do mundo partem apenas de seus pr6prios estudos e
observa~oes. Entretanto, muitos, atraves desses mesmos estudos e
observa~oes, chegam ate Deus, por ser ele a fon te de toda a Verdade.
Jesus disse:
"Eu sou 0 caminho, e a verdade, e a vida" 00 14:6).
"Se v6s permanecerdes na minha palavra. sois verdadeiramente
meus disci pulos; e conhecereis a verdade e a verdade vos libertara"

008:31-32).

A verdade de Deus nos esclarece com rela~ao ao mundo que nos
cerca e com rela~ao a pessoa que somos. Nossas observa~oes e
conclusoes tern de ser mais apuradas, nossas ideias e inova~oes tern
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de ser mais criativas, mais poderosas, nossas vidas tern de ser mais
produtivas.
Os Perigos do Conhecimento Intelectual
Como na area do nosso corpo, rodas as nossas capacidades mentais,
centralizadas na Verdade que e Jesus Cristo, produzem uma mente
saudavel, integrada em rodos os seus aspecros e fun<;:6es, capaz de
julgar os conhecimentos que for adquirindo, comparando-os aos
ensinamentos da verdade revelada de Deus, que fomece a medida
perfeita para avalia<;:ao.
conhecimento que nao for submetido a esse criterio, entretanro, pode levar ao orgulho e muitas vezes constitui barreira entre n6s
e Deus.

o

"Porque, em bora andando na carne, naD militamos segundo a

carne. Porque as armas da nossa milicia naD sao carnais, e, sim,

poderosas em Deus, para desrruir fortalezas, anufando sofismas e tocla

attivez que se levante contra 0 conhecimento de Deus, levando cativo
todo pensamento aobediencia em Cristo "(2 Co 10:3-5, grifo meu).

E por isso que a Biblia nos adverte repetidas vezes acerca da
futilidade do mero conhecimento intelectual.
"Ninguem se engane a si meSffia: se alguem dentre v6s se tern
por sibio neste seculo, fac;a-se estulto para se tornar sibio. Porque
a sabedoria deste mundo e loucura diante de Deus. porquanto esra
escrito: Ele apanha os sabios na pr6pria astucia deles. E outra vez:
o Senhor conhece os pensamentos dos sabios, que sao pensarnentos
vaos" (I Co 3:18-20).
"0 saber ensoberbece" (I Co 8:1).

E contra as nossas mentes, a sede do conhecimento, que Satanas
assesta as suas mais ardilosas artimanhas, po is sabe que a mente
fragmentada, submetida apenas parcialmente a Cristo, e frigil e
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instivel. E sabe tambem que, uma vez conquistada a nossa mente,
ele tera dominio sobre a nossa pessoa.
"Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a
sua asnicia, assim cambem sejam corrompidas as vossas ~entes, e
se apartem da simplicidade e pureza devidas a Cristo" (2 Co 11 :3).

N6s, as mulheres, temos sido a1vo de um movimento que, como
o fruto proibido, po de parecer muito atraente 11 primeira vista. 0
movimento feminista de nossos dias, partindo de um ideal de trazer
as mulheres a justi~a e igualdade que por muito tempo lhes vem
sendo negadas, tern aeraido muitas de nosso sexo para as suas fileiras.
Contudo, embora tenha trazido alguns beneficios sociais significativos, tern trazido tam bern muita confusao aquelas que nao tern a
mente de Crisro. Dizendo desejar "liberar-nos" das imposi~6es
culturais dentro das quais vivemos, esse movimento tern invadido
nossos lares e nossas mentes com ideias alheias aos prop6sitos de
Deus. E muitas tern sido as mulheres que se deixaram seduzir por
aquelas que prometem uma vida de realiza~ao pr6pria, em deerimento de valores que vao sendo jogados de lado: 0 casamento, 0 tempo
dedicado ao cuidado do lar e dos filhos.
"Hi caminho que parece direito ao hornern, mas afinal sao

caminhos de morre" (Pv 16:25).
Os resultados nefastos dessa ideologia nao se fizeram esperar. A
da mulher dos tabus que muito tempo a amarraram, por
nao se ter baseado na Verdade, tern ptoduzido casamentos desfeitos,
crian~as sofrendo danos psicol6gicos por causa da separa~ao dos
pais, sendo criadas por apenas um deles ou, muitas vezes, em
ambientes em que nenhum dos dois se enconera presente.
De fato, esse carninho, que se iniciou com tanto idealismo, nao
esta levando a urn futuro melhor. Se considerarmos 0 resultado final,
as vidas prejudicadas da presente e da futura gera~ao, teremos de
admirir que ele esta muito longe do a1vo inicialmente propos to.
"libera~ao"
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Recentemente ocorreu nos Estados Unidos urn faro que ocupou
as manchetes de jornais e dos noticiirios da televisao, alem de setvir
de base para inumeras discussiies a respeiro do que significa realmente ser mulher. Quando a esposa do entao presidente Bush, Barbara,
foi convidada a falar na formatura de uma universidade feminina,
houve revolta por parte das alunas que nao a consideravam digna de
ser ouvida, uma vez que sua unica "realiza~ao" na vida havia sido
como esposa e mae. Elas, convenientemente, se esqueceram de todas
as outras contribui~iies daquela senhora apenas porque nunca fizeram parte de uma carreira. Houve muita negocia~ao, e cheguei a
admirar-me de que uma senhora tao distinta se dispusesse a ir dirigir
a palavra aquelas mo~as que pareciam despreza-Ia tanto. Mas foi 0
que ela fez, eo seu discurso nao s6 foi aplaudidissimo como tambem
comentado em roda a imprensa americana por born tempo.
Suas ultimas palavras resumiram 0 conteudo de tudo 0 que ela
falou. Disse que, ao chegarem ao final da vida, aquelas formandas
jamais lamentariam os casos que viessem a perder como advogadas,
ou quaisquer outras realiza~iies que tivessem deixado de alcan~ar em
suas carreiras. Antes, lamentariam 0 tempo que tivessem deixado de
passar com seus maridos e filhos. Ante a perspectiva da morte, os
verdadeiros valores se imporiam. Sera que pelo menos algumas
daquelas jovens deram ouvidos a essas sabias palavras' Ou suas
mentes estavam tao cheias do tipo de conhecimento que produz
orgulho que se fecharam a verdadeira sabedoria?
A Solus:ao
Como podemos nos desenvolver intelectualmente sem nos deixar
amoldar pelos conceiros e filosofias do mundo?
Para viver neste mundo sem Ihe pertencer, precisamos nos
lembrar de que a nossa mente funciona na base das informa~iies que
Ihe fornecemos. Como no computador, se "entra lixo, sai lixo".
Alem disso, temos de nos lembrar de que a pr6pria maquina foi
danificada e ja nao funciona perfeitamente. Mesmo que so mente
Fosse alimentada com coisas boas, 0 virus inserido em sua mem6ria
com a entrada do pecado no mundo altera a sua capacidade de
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processar tais informa~6es. Dai a necessidade de um Programador
constantemente atento a essas distor~6es e com conhecimento
perfeito de como a maquina deve funcionar. podendo penetrar nos
recessos da mem6ria e no processo do seu funcionarnento para
corrigir os problemas que ali encontrar.
Assim. a solu~ao para alcan~armos 0 alvo na area intelectual das
nossas vidas deve ser dupla: primeiro. cuidar do alimento com que
nutrimos as nossas faculdades mentais. evitando uns e buscando
outros; segundo. submeter tudo 0 que conhecemos aautoridade do
nosso Criador. conforme expressa no nosso "Manual de Instru~6es"
- a Biblia -. enos apropriarmos daquilo que for condizente com 0
que esra ali revelado.
Como as informa~6es que nos invadem a mente vem de muitas
fontes. precisarnos estar atentos para evitar aquelas que ja sabemos
ser perniciosas. conforme nos adverte 0 nosso "Manual".

o que Evitar
A primeira delas parece tao inocente. e e tao constante na nossa
convivencia diaria com outras pessoas. que temos dificuldade em
perceber quanto e prejudicial. mas a Biblia nos diz clararnente:
"Nao vos enganeis: as mas conversa.;roes corrompem os bons

costumes" (I Co 15:33).
Mis conversa~6es induem todo tipo de palavra que nao edifica
(Ef 4:29). que nao produz gra~a naquele que ouve. Os mexericos e
a maledicencia sao uma terrivel tenta~ao sempre que um grupo de
pessoas se retine. As piadas maliciosas podem ser uma parte quase
natural das conversas. pois constituem 0 que nos e apresentado
constantemente a guisa de humor.
"Longe de vas toda a amargura, e colera, e ira, e gritaria, e

blasfemias. e bern assim rada a malfcia" (Ef 4:31).
Precisamos evitar nao apenas participar ativarnente desses tipos
de conversa como tarnbem passivarnente. lendo livros e revistas ou
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assistindo a filmes e programas que distraiam mediante 0 uso de
piadas sujas e 0 mau emprego das coisas boas que Deus criou. A
forma passiva e a segunda Fonte importante que nos alimenta as
faculdades mentais.
Essa atirude pode parecer exagerada. Afinal, diriam algumas,
temos capacidade de discernimento, e sabemos 0 que devemos
guardar e 0 que nao devemos assimilar. E nao foi 0 proprio apostolo
Paulo quem disse que devemos examinar rudo e reter 0 que e born?
Ha dois aspectos que precisamos considerar aqui.
Primeiro, temos necessidade de descanso e diversao, que produzirao a necessaria higiene mental. Mas, pela propria correria da vida,
sofremos a tenta~ao muito grande de nos deixar levar pelo que existe
facilmente anossa disposi~o, em vez de sermos criteriosos naquilo com
que alimentamos a mente ja cansada do final do dia. Pela lei da inercia,
sentamo-nos afrente do televisor, que ja foi chamado de rubo idiora
por induzir passividade mental, e deixamos correr 0 que as emissoras
nos quiserem mosrrar. A televisao veio substiruir as conversas, as
leiruras e quaisquer outros tipos de atividade que puxem urn pouco
mais pela mente. Embora esse meio de comunica~ao tenha urn
potencial informativo e educacional tremendo, temos de admitir
que nao e nessas areas que ele mais influencia as nossas vidas.
Segundo, a nossa mente absorve e retem rudo 0 que recebe, as
vezes no consciente, muitas vezes no subconsciente. Podemos pensar
que esquecemo~, mas a informa~ao fica la, influenciando 0 nosso
modo de pensar. Assim, nao e urn unico filme ou urn livro, ou uma
coisa menos elevada que vai nos corromper. Realmente temos a
capacidade de analisar e peneirar 0 que desejamos usar denrre rudo
o que vemos e ouvimos. 0 problema e esse tipo de entretenimento
ou informa~ao tornar-se uma dieta constante na nossa vida.
Tive urn exemplo marcante disso ha pouco tempo. Eu estava
curiosa a respeito de urn livro comentadfssirno nos Estados U nidos,
e que ficou muitas semanas na lista dos mais vendidos. Em vez de
le-lo, alugamos a fita para assistir. Logo nas primeiras cenas, ja ouvi
mais palavroes do que queria. Pensei em deixar de assistir, mas como
o assunto era real mente fascinante, convenci-me de que eu tinha
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forma~o suficiente para nao me deixar influenciar pelas palavras e

por algumas cenas fortes demais para 0 meu gosto.
Foi urn tempo perdido. Se 0 livro foi born, 0 filme deixou muito
a desejar. 0 enredo era interessante, mas nao correspondeu ao que
eu tinha ouvido a respeito. E, para assisti-lo, rive de ouvir uma
enxurrada de palavras que normalmente nao escuto. Mas 0 que mais
me chamou a aten<;:ao foi a facilidade com que a linguagem deixou
de me incomodar. Da metade do filme para 0 fim, nem percebi que
os palavr6es continuavam, em media, dois para cada senten<;:a.
Mesmo que nao houvesse outros motivos, esse ja me serviria de
alerta quanto ao perigo de me expor constantemente a coisas que
nao edificam.
Quando 0 ap6stolo Paulo falou em examinar tudo e reter 0 que
e born, nao estava dizendo que precisamos assistir a todos os
capitulos de uma novela para saber se e ou nao 0 tipo de diversao
que devemos buscar tantas noites em seguida.
Essa questao constitui urn enorme desafio para quem desejaservir
ao seu Senhor no mundo de hoje, quando cada lar tem urn ou mais
televisores trazendo para dentro de casa nao so mente 0 mundo todo
atraves dos noticiarios como tambem todo tipo de diversao antes s6
encontrado por quem se dispunha a ir la fora procurar.

o que Buscar
Urn jovem amigo nosso, pai de duas crian<;:as pequenas, deu-me urn
exemplo de dedica<;:ao nesse aspecto. Ele esta sempre ativamente a
procura, por onde quer que vi, de coisas boas para entreter os filhos.
Sabendo que as crian<;:as precisam de divertimento, incumbe-se de
prover para elas livros, revistas e fitas de video que possam substituir
a programa<;:ao normal oferecida pelos canais de televisao, a forma
mais acessivel a maio ria da popula<;:ao. Outro casal que muito
admiro deixou ate de assistir ao noticiirio do horario nobre por causa
da violencia que apresenta e dos comerciais impr6prios ate para
adultos, quanto mais para os seus fllhos pequenos. Como nesse horario
as crian<;:as ainda estao por ali, eles preferiram eliminar urn programa
ate interessante das suas atividades para 0 bern dos filhinhos.

,,.
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Esse tipo de escolha requer esfon;o e disposi<;:ao. E 0 mesmo sera
requerido de cada uma de nos quando nos dispusermos a remar
contra a correnteza cultural.
Existe muita coisa boa e interessante que podemos encontrar no
meio de toda a enxurrada de informa<;:oes a que somos expostas todos
os dias. Usando 0 bom criterio, precisamos procura-Ias e coloca-Ias
it disposi<;:ao da familia e de outras pessoas interessadas. E precisamos
tambem demonstrar ativamente que as valorizamos.
Seus filhos a veem com um livro na mao? Voce Ie para eles,
ou Ihes conta historias pelo menos uma vez por dia? Se esses
habitos salutares nao forem cultivados dentro de casa, nao sera
fki! convencer seus filhos a se interessarem pelos livros. E eles
vem sendo Fonte de encanto e deleite para pessoas de todas as
idades desde que 0 primeiro conto foi escrito em papiro ou em
tabletes de barro.
Outra coisa importante e cultivar a atitude de comentar e discutir
denno de casa as noticias e os acontecimentos importantes do dia.
E importante formarmos uma opiniao a respeito do que ocorre ao
nosso redor. Alem disso, seus filhos receberao ensino na escola, nos
lares de seus amiguinhos e no parquinho que muitas vezes contradirao 0 que eles ouvem dos labios dos pais. E precisam de argumentoS para poder refutar essas opinioes.
Depois de selecionarmos com cuidado as informa<;:oes que nos
irao alimentar a mente, precisamos submete-Ias it autoridade da
Palavra·de Deus, a linica Fonte de toda a verdade.
"Nao VQS conformeis com este seculo, mas transformai-vos pela
renovalfao da yossa mente, para que experimenteis qual seja a boa,

agradavel e perfeira vonrade de Deus" (Rm 12:2).
A nossa mente, ou a maneira como entendemos as coisas, tern de

ser renovada constantemente. Por mais confian<;:a que tenhamos nos
ensinamentos biblicos, se nao nos alimentarmos deles diariamente,
o simples volume das outras informa<;:oes que recebemos 0 dia todo
acabara por direcionar 0 nosso modo de pensar.
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Se quisermos viver pelos padroes de Deus, precisamos nao apenas
conhece-Ios, mas calea-Ios em nossas mentes, para que venham a
fazer parte do nosso processo mental. Considere por urn momenta
o volume de informas:ao de todo 0 tipo que Ihe penetra a mente a
cada dia e compare-o ao volume do tempo que voce gasta diariamente na busca da Verdade de Deus. De que lado a balans:a pende?
Para que haja equilibrio, nao e necessario passar a mesma quantidade de tempo com a Palavra de Deus, porque a verdade que ela
contem e tao clara e eterna que pesa muito mais do que 'a montoeira
de informas:ao que recebemos de outras fontes. Mas se negligenciarmos estar sempre colocando urn pouquinho dela num dos pratos da
balans:a, eventualmente ela pendera para 0 outro lado, sob 0 peso
da quantidade de informas:oes que nos bombardeiam. Caso isso
acontes:a, nossa vida perdera 0 equilibrio, afundando no mundo.
A Biblia trata de todos os assuntos que afetam os prindpios da
vida. Pode nao tratar, por exemplo, do feminismo por esse nome,
mas tern muito a dizer a respeito da mulher e do valor que ela tern
aos olhos de Deus. T rata de elinheiro, da importancia dos relacionamentos, de como devemos ganhar a vida, se nao de maneira
explicita, pelo menos dando-nos os prindpios que devem rege-Ia,
porque Deus sabe do' que precisamos para sermos as pessoas que ele
planejou. Por isso ela serve de ponto de referencia para analisarmos
o mundo ao nosso redor, e sabermos 0 rump certo para n6s.
Na area da aplicas;ao pratica das verdades eternas, recomendo fervorosamente a literatura evangelica, que nos traz a continuas;ao da hist6ria
do povo de Deus e os frutos da caminhada de muitos santos dos nossos
dias e de elias passados mais recentes do que os da igreja primitiva.
Tenho tido ha alguns anos 0 prazer e privilegio de participar desse
ministerio como tradutora. E impossivel avaliar tudo 0 que tenho
aprendido dentro dessa profissao, atraves do meu trabalho e atraves
de outros livros que apenas leio em ingles ou portugues. T udo 0 que
leio me desma, ou fazendo-me crescer em conhecimento de coisas boas,
ou levando-me a procurar argumentos para contestar coisas com as quais
nao concordo. Em qualquer dessas situas:oes, minha mente esra engajada em assuntos que me fazem crescer intelectual e espiritualmente.
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E ao aprofundar nosso conhecimento e atividade intelectual,
temos 0 privilegio de ser participantes da mente do Criador de todas
as coisas. E quanto mais nos aprofundarmos no conhecimento dele
e da sua obra, mais se abrira. a nossa compreensao e se alargarao os
nossos horizontes menta is.
E impossivel exagerar os beneficios das boas leituras. Mesmo
quem nao gostar muito de ler tera de admitir que talvez nao goste
porque ler puxa pelo cerebro. E uma atividade que nos faz crescer.
Por isso, deve ser uma priori dade para nos cristaos, conhecidos como
"0 povo do livro".
Assim, 0 cultivo intelectual da mente regenerada pela Verdade
absoluta de Deus nao e uma obriga~ao penosa para os seus mhos,
mas uma condi~ao de vida enquanto estiverem no mundo que seu
Pai fez.
Resumindo: Temos de ter urn cuidado muito especial com as
nossas mentes, pois sabemos que elas determinam a maneira como
vivemos. Sao a fonte do nosso entendimento. Precisamos cuidar
daquilo com que as alimentamos, bern como evitar as coisas que
podem corrompe-las, renovando-as constantemente na fonte da
Verdade pura, a Palavra de Deus, que nos di 0 padrao ideal pelo
qual aquilatar tudo 0 que nos cerca e ocorre ao nosso redor.
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Ao considerar os aspectos priticos das areas ffsica e intelectual da
nossa vida, vimos como 0 fato de termos sido criadas a imagem de
Deus e de sermos hoje suas filhas afeta cada urn deles. Mas e na area
do espirito que mais nos aproximamos de Deus, po is e1e eespirito.
E por isso a vida espiritual constitui 0 cerne do qual irradiam todos
as nossos passos.

o Desenvolvimento Espiritual
A nossa vida espiritual tern inicio no momento em que aceitamos
viver sob a orienta~ao do ponto solido de referencia que e Deus. E
o momento em que, segundo Jesus ensinou, nascemos de novo.
"Em verdade, em verdade te digo que se a1guem nao naseer de
novo, nao pode ver

0

reino de Deus ... Quem nao nascer da igua e

do Espirito, nao pode entrar no reino de Deus. 0 que enascido da
carne, e carne; e 0 que e nascido do Espirito, e espirito" 00 3:3,
5-6).

90 ". E DEUS FEZ A MULHER

E assim que nasce 0 serespiritual. E, como todo bebe, ele precisa
ser nutrido para poder crescer.
"Desejai ardenremente. como crians;as recem-nascidas. 0 genui~

no leite espiritual, par. que por ele vos sej. d.do crescimento p.r.
salv.,ao" (1 Pe 2:2).

A medida que se alimenta das verdades espirituais, a criancinha
come~a

a crescer e a robustecer-se. E passa a requerer alimento mais
s6lido para poder atingir a maturidade, 0 alvo do ser espiritual bern
como do ser fisico.
"Or., todo .quele que se aliment. de leite e inexperiente n.
pal.vr. da justi,., porque eeri.n,a. Mas 0 alimento solido epara os
.dultos, p.ra .queles que, pela pratica, tern as suas f.culd.des
exercitadas para discernir nao somente 0 bern, mas tam bern 0 mal"
(Hb 5:13-14, grifo meu).
A pratica e0 processo de digestao do alimento. Eatraves del, que
nos apropriamos dos nutrientes que 0 alimento nos fomece. Sem a
digestao, eles nao nos afetarao e, mesmo que ingeridos, nao nos
beneficiarao nem promoverao 0 desejado crescimento e amadurecimento, que ocorre como resultado da pr6pria natureza dos a1imentos.
Na vida espiritual, a pnltica reflete a maneira como vamos nos
apropriando do conhecimento te6rico. Por exemplo, se lemos que
nao devemos andar ansiosos de coisa alguma, mas estamos vivendo
uma situa~ao que nos causa grande ansiedade, vamos nos defrontar
com 0 seguinte dilema: Por que continuamos ansiosos? Sera que nao
confiamos que Deus seja poderoso 0 suficiente para solucionar a
situa~ao que nos causa ansiedade? Ou sera que achamos que ele nao
vai soluciona-la da maneira como achamos melhor? S6 conseguiremos nos livrar da ansiedade quando, tendo feito tudo 0 que podemos
fazer, entregarmos a parte que nao podemos resolver nas maos de
Deus, confiando na ptomessa de que "todas as cousas cooperam para
o bern daqueles que amam a Deus" (Rm 8:28).
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Quando as coisas vao da maneira como desejamos, e facil falar
em como Deus e born e cuida de n6s. Mas nas horas de prova~6es,
de perda de urn emprego, de uma molestia devastadora, de urn
acidente aparentemente sem sentido, como vemos a bondade e 0
cuidado de Deus? Se na~ passarmos pela experiencia de ver 0 poder
de Deus operando mesmo de formas para n6s imprevisfveis, jamais
chegaremos a confiar nele a ponto de nao nos sentirmos ansiosos,
mesmo quando as coisas va~ mal.
Assim, para que haja crescimento espiritual, e necessario que nos
apropriemos dos alimentos essenciais e que haja a digescao deles
mediante a pritica daquilo que vamos absorvendo. Esses dois
processos produzirao 0 discernirnento, nao s6 do bern, como tambern do mal. 0 discemimento e a medida da estatura espiritual
adulta.

A A1imenta<;ao Espiritual
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Quando meus filhos eram pequenos, uma das grandes preocupa~6es
era alimenti-los de forma a promover sua saude e crescimento. Mas
nem sempre eles cooperavam. Cada urn tinha uma preferencia, que
quase nunca coincidia com u que eu queria que comessem. De nada
adiantariam as viagens it feira, das quais eu vohava carregada de
frutas, legumes e verduras, se eles s6 quisessem alimentar-se de doces
e salgadinhos.
mesmo ocorre na nossa vida espiritual. T emos bons alimentos
it nossa disposi~ao, mas e nossa tarefa toma-los como dieta regular
se quisermos crescer e tomar-nos adultos saudaveis. Sao eles 0 esrudo
da Bfblia, a ora~ao, a medita~o e a comunhao com os membros da
igreja de Cristo.

o

o Estudo da Bfblia
Muitas pessoas acham que a Bfblia e urn livro difkil de ser compreendido, e nao conseguem fazer urn estudo sistematico. Contentam-se em "garimpar", tirando aqui e ali algum versfculo que lhes
pare~a importante, por relacionar-se ao que estao sentindo no
momento. Se nos contentarmos em apenas beliscar 0 alimento

92 '" E DEUS FEZ A MULHER

contido nas Escrituras, poderemos nao morrer de fome, mas certamente nao teremos energia e disposi~ao para a caminhada da vida.
E ainda correremos 0 risco de, quando tivermos necessidade de
alimento s61ido espedfico, nem saber onde encontra-lo.
Sei por experiencia pr6pria como ediffcil encontrar 0 tempo e 0
interesse necessarios para as refei~6es espirituais. Durante muitos
an os dependi quase exclusivamente dos estudos feitos na igreja, dos
serm6es e das aulas de escola dominical. Embora ja tivesse lucrado
bastante com isso, sabia quanto precisava estudar a Palavra de Deus
por mim mesma, po is era 0 que eu aprendia na igreja. Apesar de
meus determinados esfor~os, contudo, minha hora devocional diaria era mais uma fonte de frustra~o do que de alimenta~ao. Tudo
parecia interferir no horario que eu reservava para ela. E muitas
vezes, apesar de eu estar presente fisicamente, as preocupa~6es da
vida diaria interferiam no sossego de que eu precisava para ler e
estudar a Bfblia.
Duas coisas contribufram para levar-me a fazer da leitura bfblica
uma parte regular e importante do meu dia. Desanimada com 0 meu
insucesso, orei e pedi que Deus me ajudasse. Eu estava consciente
da necessidade que tinha de alimentar-me da sua Palavra, mas
parecia incapaz de buscar esse alimento por conta pr6pria. A resposta
caiu-me no colo na forma de urn livro de teologia sistematica que
concordei em traduzir para uma editora evangelica. Era urn livro
antigo, de linguagem complicadfssima, pois tratava-se de urn classico, escrito no seculo passado por ilustre te610go. A prindpio achei
que ia ser urn trabalho tedioso. Mas foi 0 conrrario. A medida que
eu ia traduzindo, foi crescendo 0 meu fasdnio com a sequencia ali
contida. Pude ver 0 panorama total da hist6ria do ponto de vista de
Deus.
1sso levou-me a desejar ler a Bfblia de capa a capa, pela primeira
vez na vida. Cresci dentro de uma igreja evang,elica, e achava que
conhecia bem a Bfblia, especialmente 0 Novo Testamento. Nunca,
porem, havia lido a Bfblia inteirinha. Sempre tinha ouvido e concordado com a opiniao de pessoas que diziam haver nela muitas
partes realmente pouco interessantes, como as genealogias, as incon-
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raveis e estranhas leis, os numeros, as repeti<;6es etc. Quando,
entretanto, comecei a ler desde 0 comecinho, e, em seguida, fui
percebendo que devia haver um bom motivo para esses detalhes e
resolvi nao pular sequer um deles, quanto mais eu avan<;ava, mais a
beleza e a coerencia da revela<;ao de Deus foi-me prendendo. Depois
disso, foi ficil passar a estudar topicos e livros espedficos, e, quando
percebi, ji nao sabia come<;ar 0 dia sem mergulhar primeiro por
alguns momentos na Palavra .
estudo sistematico das Escrituras desperta uma fome insaciivel
pelas verdades ali contidas, levando-nos a uma busca cada vez mais
intensiva.
Hi diversas maneiras, ou metodos, de nos alimentarmos do pao
espiritual. Voce podera escolher urn deles para come<;ar, mas depois
passar a um dos ourros, dependendo de sua situa<;ao e da sua
motiva<;ao.
U m dos metodos mais faceis de seguir e 0 de examinar um topico
espedfico atraves de toda a Bfblia. Por corresponder a uma fome ou
necessidade espedfica, esse metodo e provavelmente 0 primeiro
usado pela maio ria dos recem-nascidos na fe. Ele requer a ajuda de
algum tipo de referencia ou concordancia, contida na propria Bfblia
ou publicada separadamente.
Assim, se estivermos passando por uma situa<;ao diffcil, podemos
procurar aprender 0 que a Bfblia ensina a respeito do sofrimento, e
como fazer para suporti-Io. E muito util aproveitar esse conhecimento e decorar os vers1culos que mais nos falam ao cora<;ao. Essas
verdades nos sustentarao, mesmo quando estivermos impossibilitados de recorrer a leitura da Bfblia.
Outro metodo pritico de estudo e 0 biogrifico, ou 0 estudo de
virios personagens bfblicos: suas vidas, 0 motivo de terem sido
mencionados, suas qualidades, suas fraquezas, e a forma como
serviram a Deus dentro da sua epoca e da sua cultura. Este metodo
constituiri uma fonte interessante e util de conhecimento.
Podemos ainda estudar a Bfblia aprofundando-nos no conhecimento de um livro espedfico: quem foi seu autor, a quem foi
dirigido, as circunstancias e a epoca sob as quais foi escrito, seu

o
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prop6sito, seus principais ensinamentos. Ou en tao estudar OS capltulos e passagens importantes da Blblia, familiarizando-nos com as
j6ias da literatura bib Ii ca.
Cada um desses metodos pode nos ajudar quando buscamos nos
alimentar solidamente da Palavra de Deus. Se contudo percebermos
que nenhum deles nos desperta interesse suficiente, precisamos
examinar a nossa motiva~ao. Se nao estivermos dispostos a obedecer
ao que viermos a aprender, leremos mas nao entenderemos. S6
seremos verdadeiramente tocados pelas verdades de Deus se as
buscarmos de cora~ao aberto e disposto.
Os momentos passados diariamente no estudo da Blblia dao a
perspectiva espiritual ao meu dia e aos acontecimentos que ele trara,
e me ensinam sobre 0 que devo orar.
AOra~ao

A ora~ao e a outra fonte poderosa de alimento espiritual. Atraves
dela temos 0 privilegio incrlvel de nos aproximar pessoalmente do
nosso Pai do ceu. Podemos considerar a ora~ao como a nossa parte
no diaIogo com Deus. Ele nos fala atraves da sua Palavra, e n6s
respondemos em ora~ao.
.
A esse privilegio Jesus recorreu constantemente enquanto esteve
entre n6s. Em inumeras ocasioes a narrativa dos evangelhos mostra
Jesus passando horas e horas em comunhao com 0 Pai. E se ele, que
era 0 pr6prio Deus, sentia tamanha necessidade de orar, quanto mais
n6s?
"Naqueles dias rerirou-se para

0

monte a fim de orar, e passou

a noite orando a Deus" (Lc 6: 12).
''Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para urn lugar
deserto, e ali orava" (Mc 1:35).
"E, despedidas as multidoes. subiu ao monte, a fim de orar

sozinho" (Mt 14:23).
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Jesus orava noites inteiras antes de tomar uma decisao importante, como no caso da escolha dos homens que 0 acompanhariam e
seriam incumbidos de continuar 0 seu ministerio ap6s a SU;l morte,
antes de enfrentar urn dia arduo de pregasc6es e curas e ap6s urn dia
arduo de pregasc6es e curas. Ete vivia em atitude de completa dependencia de Deus.
"Entao Ihes falou Jesus: Em verdade, em verdade vos digo que
o Filho nada pade fazer de si mesmo, senao somente aquila que vir

fazer

0

Pai" 00 5:19).

Jesus orava continuamente. Tinha a consciencia de que Deus
estava agindo atraves dele, em cada detalhe da sua vida. Assim, cada
aro seu adquiria uma importancia eterna. Observando a vida de
oraSCao do seu Mestre, os disdpulos nao puderam deixar de perceber
que ela era responsave! pelo poder que dele emanava. Sentindo sua
carencia desse poder, urn deles pediu-lhe que os ensinasse a orar (Lc
11:1). E Jesus os atendeu, ensinando-lhes a orascao que se rornou 0
mode!o para eles e para todos as cristaos ate hoje - a orascao do Pai nosso.
Jesus viveu aqui para fazer a vontade de seu Pai. E essa atitude
transparecia na forma como the submetia rodas as suas necessidades.
"Porque eu desci do ceu nao para fazer a minha pr6pria vontade;
e, sim, a vontade daquele que me enviou" 006:38).
Essas tres caracterfsticas sao tam bern a base da nossa vida de
oraSCao: viver em atitude de dependencia constante de Deus, conscientes de que a nossa· vida faz parte do seu plano grandioso e,
portanro, cada ascao nossa tern urn significado maior, dispostos a
fazer a vontade do nosso Pai amoroso e sabio. Como no caso do
estudo da Bfblia, se nao tivermos corasc6es dispostos a obedecer a
Deus, nao conseguiremos manter uma vida de oraSCao continua e
ptodutiva.
E a nossa reaSCao natural nas horas de gran des calamidades ou de
circunsrancias dificeis e dolorosas buscar socorro em Deus. Alias, a
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afIi~ao

e um dos instrumentos que Deus usa para nos levar para jUnto
dele. Mas somente a consciencia da nossa dependencia constante
dele nos levari a busca-Io continuamente, canalizando 0 seu poder
para a nossa vida cotidiana.
o ap6stolo Paulo nos diz que devemos orar sem cessar (1 Ts
5: 17). 1sso nao significa passar 0 dia todo em ora~ao. N em Jesus fez
isso. Significa, antes, passar 0 dia todo em atitude de ora~o, de
comunica~ao com Deus. Significa andar na presenc;a deDeus .
Alem dessa atitude de ora~ao, ha tambem os momentos de ora~ao
mais direta, em que fechamos os olhos para 0 local em que nos
encontramos, deixando de lado as atividades da vida cotidiana, e
buscamos conversar com Deus. Geralmente, a ora~ao do nosso
momento devocional e feita em pensamento, e pode acontecer de
perdermos 0 fio da nossa comunica~ao com Deus. Assim, e util
estabelecermos urn padrao de ora~ao, que inclua todos os elementos
da vida espiritual: adora~ao, confissao, a~ao de gra~as e peti~ao.
A adora~ao se manifesta em pensamentos de louvor quando
consideramos a gloria e a majestade do Deus a quem buscamos. E
nesse momento que sentimos a alma vibrar pela felicidade de poder
chamar de Pai a esse Deus tao poderoso e elevado.
Ao mesmo tempo, considerando quem somos e a disrancia que
separa a nossa natureza humana da santi dade de nosso Pai, somos
levadas a confessar aquilo que sabemos !be desagradar. E nesse
momento de recolhimento que a nossa consciencia, instigada pelo
Espirito Santo, nos revela ate as faltas que nao haviamos percebido,
produzindo a tristeza do arrependimento. Atraves da confissao de
cada uma delas e do pedido de perdao, somos confrontadas com as
tendencias que nos levam a pecar, e fortificadas na nossa Fe.
Qual a rea~ao natural de quem recebe urn grande e imerecido
favor' A~o de gra~as. 0 momento de gratidao, que vern da certeza
de nos sabermos perdoadas, se estende as outras ben~aos que Deus
derrama constantemente sobre a nossa vida. E no enumerar dessas
ben~aos que se renova a nossa confian~a na bondade e na prote~ao
de Deus, que nao nos abandona nunca, passando conosco pelas
dificuldades, e transformando-as em bern para n6s.
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A parte que deixei por ultimo ea que mais naturalmente nos vern
a mente quando pensamos em orar. Como e born podermos pedir
a Deus as coisas de que necessitamos, e ate aquelas que vao alem das
necessidades bisicas da vida! 0 apostolo Paulo nos instrui assim:
"Nao andeis ansiosos de cousa alguma; em tudo, porem, sejam

eonheeidas diante de Deus as yossas peti~6es, pela orac;ao e pela
supliea, com a~6es de gra~a" (Fp 4:6).

Mesmo que nem sempre pec;:amos com sabedoria, podemos
apresentar a Deus todos os nossos pedidos, sabendo que os ouvira e
responded de acordo com 0 que for melhor para nos. Em Marcos
11 :24, Jesus diz:
"Por isso vos digo que tudo quanto em orac;ao pedirdes, crede

que recebestes, e sera assim canvoseo."

Voce acredita que quando pediu alguma coisa a Deus, ja recebeu,
embora talvez nao nos seus termos, que podem ser imediatistas e
nao trazer 0 proveito que Deus tenciona para a sua vida?
Essa e uma verdade muitas vezes dificil de aceitar, principalmente
quando se relaciona a coisas tao importantes para nos quanto a saude
de urn ente querido, ou os recursos materiais para algo que consideramos necessario. Tenho descoberto que e nessas ocasi6es que
mais aprendemos a respeito de Deus, dos seils propositos para nos,
da nossa total dependencia dele. Por isso, uma das passagens que
mais cito para mim mesma e Isaias 55:8-9, que fala de quanto os
pensamentos de Deus estao acima dos nossos e como os seus
caminhos diferem dos nossos. Mas, se algueffi vai resolver a minha
vida, prefiro que seja Deus, que rudo ve de eternidade a eternidade,
do que eu, que mal enxergo urn palmo adiante do nariz nos meus
momentos de maior clariyidencia.
Uma das coisas que muito me ajudaram para comproyar a
importancia da orac;:ao foi com pilar uma lista dos pedidos que fac;:o,
anotando a data em que algo foi apresentado a Deus pela primeira
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vez e a data da resposta. As vezes, ela vern imediatamente, seja sim,
seja nao. Na maioria dos casos, demora mais tempo, ate alguns anos.
Po de ate ser que a res posta a alguns pedidos eu nao venha aver
concretamente enquanto ainda estiver neste mundo, mas isso nao
me preocupa. Tenho visto respostas 0 suficiente para saber que,
quando fa~o urn pedido, Deus ja 0 ouviu e respondeu, mesmo que
ainda nao me tenha contado a sua resposta.
Da lista de ora~ao constam os nomes de todas as pessoas da minha
famflia imediata e maior, pastores, ministerios especiais, ptoblemas
de amigos, diversos trabalhos da igreja, a igreja nacional, a igreja
mundial, os governantes (s6 Deus pode dar urn jeito neles!). Como
a lista foi ficando muito longa, percebi que estava apenas repassando
nomes diante de Deus todos os dias, e que nao era assim que eu queria
orar. Por isso, dividi-a em tres colunas: ados familiares, a dos problemas
que amigos e irmaos estao enfrentando e a das outras causas. A cada
dia, seleciono em seqUencia urn nome de cada coluna, e oro especificamente pelo que ele representa. A lista ajuda, mas nao restringe
os meus pedidos, pois muitas vezes Deus mesmo me coloca no
coraSOao 0 roSto ou 0 nome de a1guem para que eu interceda por ele.
Se algum dia me sinto desanimada com a demora de Deus em
responder a1gum pedido, e s6 olhar todas as datas marcadas na
minha lista - mesmo que s6 na mais recente - erne reanimo, porque
o mesmo Deus que ja tantas vezes me socorreu nao "dormita nem
dorme" (S1121 :4), e 0 que a mim parece demora tern urn ptop6sito
nos pIanos dele.
E atraves da sua Palavra que Deus fala comigo, it minha mente e
ao meu cora~ao. E atraves da oraSOao que falo com ele. Todavia, ha
outro a1imento muito importante para 0 crescimento espiritual. E
a meditasoao.
A Medita<;:iio
Conversar exige ouvir e falar. Mas nem sempre e no momento que
ocorre que uma conversa tern 0 seu maior impacto. Muitas vezes, e
mais tarde, quando refletimos sobre 0 que ouvimos e como reagimos
ao que foi dito que aquela conversa realmente nos influencia.
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Na vida espiritual acontece a mesma c'Oisa. Por isso. uma
grande f'Onte de alimento sao os momentos de medita~ao. quando pesamos aquilo que ouvimos de Deus. conferindo tudo em
nosso cora~ao .
Uma mulher que me serve de exemplo nesse aspecto cO Maria. a
mae de Jesus. Coisas extraordinirias ocorreram na vida daquela
mocinha. cujo cora~ao era tao humilde e submisso a Deus. Maria
nao era passiva. Quando nao entendia como as co is as anunciadas
poderiam ocorrer. questionava. Mas a sua principal qualidade
era a de conferir mentalmente as coisas. Mais do que falar. Maria
pensava.
Lemos em Lucas 1:29 que. quando the apareceu 0 anjo e a saudou
de maneira cao estranha. ela "pos-se a pensar" no que significaria
aquela sauda~ao. Em outras ocasioes importantes de sua vida. Maria
guardava tudo 0 que ouvia. meditando sobre isso no seu cora~ao (Lc
2:19.51) . Como e importante que as nossas palavras transmitam
pensamentos filtrados pela verdade de Deus inculcada em nossas
mentes pelo contato constante com a sua Palavra e em nossos
cora~oes pela confian~a que nele depositamos!
E quando meditamos sobre as coisas que nao entendemos que a
nossa compreensao se desenvolve. 0 salmo mais extenso da Biblia.
o 119. fala da excelencia da lei divina. e menciona diversas vezes a
importancia de se meditar sobre ela. Contudo. a medita<;:ao e urn
alimento espiritual de que poucas pessoas se apropriam. pois ela
requer tempo. isolamento e disciplina.
HOS meus olhos antecipam as vigflias norurnas, para que eu
medite nas tuas palavras" (SI 119: 148).
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As vigilias eram partes da noite. quando normal mente a maioria
das pessoas estaria dormindo. No entanto. 0 salmista antecipa esses
momentos de isolamento e tranqiiilidade como 0 tempo ideal para
meditar nas palavras de Deus. revolve-las e mastigi-las ate que elas
passem da sua mente ao seu cora~ao. pois e ali que irao operar
mudan~as.
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o pastor Gordon MacDonald, em seu livro Ponha Ordem no Seu
Mundo Interior, fala sobre a medicayao:
Meditar seria

0

mesmo que sintonizar nosso espfrito com as

ondas celestiais. Lemos urn rrecho das Escrituras eo interiorizamos,

permitindo que de chegue aos mais profundos recantos de nosso
ser. 1sso geralmente produz diversos tipos de efeitos: purifica<;ao,

senso de seguran,a, desejo de louvar a Deus e dar gra,as a de. Por
vezes, quando meditamos sobre algum aspecto da natureza de Deus

ou sobre algumas de suas a,6es, nossa mente se abre para perceber
uma nova orienta<;ao ou para termos consciencia de alguma revela-

,'0 que 0 Senhor esti nos dand0 6
Como a medica~ao e urn processo mental intenso, emuito diffcil
alguem poder leva-Ia a efeito enquanto esciver fazendo outra coisa
que cendera a desviar os pensamentos daquilo em que deveriam escar
concentrados. Por isso precisamos separar para ela urn cern po em
que possamos escar a sos, em silencio. 1sso vai dependec muito da
programa~ao do nosso dia, e da nossa disposi~ao em separar alguns
momentos para essa refei~ao espiritual.
Embora nao seja essa a minha disposi~ao natural, sempre levancei-me cedinho para cuidar da familia. Por muitos anos, as minhas
manhiis eram agicadissimas, e os horarios de que eu dispunha para
mim mesma nunca ecam regulares. Depois que meus filhos se
tornaram adulcos, continuei com a rocina de acordar cedo, porque
agora posso usar as primeiras horas da manha, quando 0 resto do
mundo ainda nao engrenou e 0 celefone nao come~ou a toear, para
passar minutos preciosos a sos com Deus. Hoje, quando alguma
coisa interfere nesse hibito, sinto que uma parce muito importance
da minha vida esri falcando.
Enrrecanto, muicas vezes, mesmo que separemos 0 cempo para
medicar, nao conseguimos concentrar a nossa acen~ao. Mil coisas
parecem querer desvii-Ia para aquilo que ceremos de fazer logo em
seguida, ou para ourras acividades que nos esperam mais carde no
dia. Se voce cern dificuldade na area da disciplina, experimente algo
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que deu certo para mim, e que tel)1 sido recomendado por muitos
cristaos mais experientes: escreva num caderno 0 que the vai no
eorac;:ao. Isso nao apenas e uti! para 0 momento, para disciplinar os
seus pensamentos, como serve tambem para coloca.-la em atitude de
medita~ao quando chegar a h~ra. Ler algumas das coisas que estao
ali escritas ajuda a reconduzir 0 seu espfrito it presen~a de Deus.
E voce podera dizer com 0 salmista:
"Bem-aventurado 0 homem ... [cujo] prazer esta na lei do SENHOR, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele e como arvore
plantada junta a corrente de aguas, que, no devido tempo, da 0 seu
fruta, e cuja folhagem nao murcha; e tudo quanta de faz sera bern
sucedido" (SI 1: 1-3).

A Comunhiio da Igreja
Eu estava sentada na minha sala, observando meus dois netinhos
brinearem por ali. A Helena tern poueo mais de urn ano, 0 Jonatas
quase eres. Ele come~ou a andar com dez meses, e ela s6 depois do
primeiro aniversario. Para ambos, os primeiros passos foram dados
com a ajuda de um adulco, que lhes segurava as miiozinhas e
eaminhava junto com passos firmes. Neste momento, entretanto, a
Helena, ainda dando uns passos bamboleantes com os bracinhos
erguidos para melhorar 0 equilibrio, ja caminha sozinha e esca
andando melhor do que 0 Jonatas. E que ele esta se recuperando de
uma molestia que afetou a junta da perna com 0 quadril e tem de
aprender a andar novamente.
Para a Helena, 0 andar incerto e normal. Os musculos de suas
.perninhas estao se desenvolvendo, e cada dia ela caminha com mais
firmeza.
Para 0 Jonatas, andar sem muito equilibrio e anormal. Ele
precisara da ajuda especial de um fisioterapeuta para recuperar a
firmeza dos seus movimentos e retomar 0 seu desenvolvimento
fisico.
Na vida espiritual ocorre 0 mesmo processo. Ela come~a com 0
novo nascimento, e a partir desse momento 0 nenezinho requer
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cuidados e amparo constantes para que possa se desenvolver adequadamente e chegar it idade adulta. Como urn bebe recem-nascido
pode sob reviver se nao for a1vo daaten<;iio de pais amorosos a a1imenti-lo
e ampari-lo quando ele comec;a a se desenvolver rumo it maturidade?
Para 0 nene humano, Deus providenciou os cuidados de uma
familia. Da mesma forma, para 0 nene espiritual, ele providenciou uma
fumilia da fe, a igreja, onde irmaos mais velhos e experimentados podem
e devem ajudar no crescimento e fortalecimento desse infante.
A convivencia dentro de uma igreja e quase sempre a nossa
primeira e mais constante fonte de a1imenta<;ao. E ali que aprendemos a dar os primeiros passos na fe e a adorar a Deus. E ali que
somos instruidos a respeito das grandes verdades biblicas, tanto
atraves das mensagens que vern do pulpito como atraves de mensagens cantadas. E atraves do testemunho de outras pessoas que
primeiro vemos 0 amor de Deus em a<;ao. E no ambiente da igreja
que passamos a fazer parte da familia universal de Deus. Aonde quer
que vamos, estamos entre irmaos.

Ainda hoje, 0 amor da familia de Deus chama a aten<;ao do
mundo e atrai as pessoas para 0 seu aconchego.
No decorrer da minha vida, ji me mudei do Brasil para os Estados
Unidos, e de volta ao Brasil, diversas vezes. Sempre que isso aconteceu, a primeira preocupa<;ao da nossa familia foi a de procurar a
igreja que freqlientariamos. Antes de nos mudarmos, ja oravamos
pedindo que Deus nos conduzisse it igreja certa para nos. Duas vezes,
a1iis, escolhemos 0 bairro em que morariamos em fun<;ao da localiza<;ao da igreja.
A nossa experiencia mais recente neste sentido foi muito importante porque, ao mudarmos, deixamos quase todos os nossos filhos
no Brasil. N unca nos sentimos tao sozinhos e isolados. Mas a igreja
it qual fomos no primeiro domingo que passamos na nova residencia
abriu os bra<;os para nos e logo ji nos estivamos sentindo em casa.
Os amigos que temos entre os irmaos das diversas igrejas a que
pertencemos estao espalhados por toda a parte nos do is paises. E essa
rede continua crescendo sempre, porque 0 irmao do meu irmao
tam bern e meu irmao.
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Recebemos certa vez aqui no Brasil a visita de urn casal de
americanos. Ele era professor da universidade onde minha irma fazia
estudos de p6s-gradua<;ao, e muiro amigo dela. Vindo dar urn curso
no Brasil, fez questao de conhecer nossos pais. Fui a interprete
durante a viagem. No dia em que estiveram na casa de ·meus pais,
mamae preparou com 0 maximo carinho 0 almo<;o mais brasileiro
que podia oferecer. Em tomo da mesa, sentavam-se quatro brasileitoS e do is american os. 56 eu e meu marido podfamos entender os
outros dois casais. Demo-nos as maos e papai come<;ou a orar, mas
ficou tao emocionado que teve de parar na metade. 0 Dr. Bill Pruitt
continuou, mas mal conseguiu terminar. A ora<;ao que come<;ou em
portugues terminou em ingles, e nao precisou ser interpretada. A
uniao doscora<;6es era tao visfvel, tao bela, que dispensava palavras.
Ao contemplar aquelas duas cabe<;as brancas curvadas diante do
5enhor, senti que estava antevendo urn pedacinho do ceu.
Pertencer it igreja de Cristo e urn alimento precioso e privilegio
do qual na~ podemos descuidar. Haved. muitas vezes em que 0
nosso comparecimento nao sed. a inclina<;ao natural, mas, sim, 0
resultado da nossa submissao a Deus.
"Nao deixemos de congregar-nos, como

e costume de alguns;

antes, fa<;amos admoesta<;oes" (Hb 10:25).
Apesar de ser de Cristo, a igreja e composta de seres humanos
ainda em estado de aperfei<;oamento, e portanto nem sempre a
convivencia ali dentro e facil. T eremos de fazer e sofrer admoesta<;oes, 0 que nunca e agradavel. Gosto muito de urn versinho que Ii
certa vez, e que me vern a lembran<;a sempre que encontro alguma
dificuldade entre os irmaos:
Conviver com as santos Ia no ceu,

oh, que gozo, oh, que gl6ria!
Mas conviver com os santos na Terra,

Essa ji e outra hist6ria!
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Se nao amarmos aos nossos irmaos, nao podemos dizer que
amamos a Deus:
"Se alguem disser: Amo a Deus, e odiar a seu irmao, ementiroso;
pois aquele que nao ama a seu irmao, a quem ye, nao pode amar a

Deus, a quem nao ve" (1 Jo 4:20).
Nao podemos rejeitar os outros filhos de Deus e dizer que
queremos viver na companhia do Pai deles. E na convivencia com
a familia de Deus, com os nossos irmaos em Cristo, que 0 nosso
crescimento espiritual sera promovido, sustentado e comprovado.
A igreja crista, qualquer que seja a sua denominayao, deve ser urn
foeo que irradie 0 amor de Deus para a humanidade perdida e aflita
que vive ao seu redor. E isso s6 ocorreni na medida em que cada urn
dos seus membros se dispuser a ser urn transmissor da gra~a salvadora
e amorosa do nosso Pai.

A Pd.tica
"Ora, se sabeis estas cousas, bem-ayenturados sois se as praticar-

des" 0013:1 7).
Houve hi alguns anos urn famoso equilibrista que demonstrou
sua habilidade ao caminhar sobre urn cabo de a~o estendido de urn
lado a outro acima das cataratas de Niagara. Grande multidao se
ajuntou para presenciar a proeza e aplaudiu entusiasticamente 0
adeta quando este terminou sua fa~anha. Entretanto, quando ele
disse que voltaria ao outro lado carregando alguem em seus om bros,
e pediu voluntarios, apenas uma pessoa se ofereceu. Foi a linica que
realmente acreditou na capacidade do equilibrista, po is apostou nela
a sua vida.
A prova da eonfian~a em Deus e eolocar a vida em suas maos e
caminhar segundo a dire~ao que ele nos aponta. Deus estabeleceu e
revelou na sua Palavra os principios bisicos que devem reger a vida
dos seus filhos . Cada volta da nossa vida, cada detalhe da nossa
caminhada e importante para ele. Por isso nao nos deixou no escuro
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sobre 0 que deseja para n6s. Tudo 0 que precisamos saber para as
questaes importantes da vida foi revelado. Mas de nenhum valor
nos sera essa informayao se nao a conhecermos e dela nao nos
apropriarmos, colocando-a em pritica.
Falamos. anres, dos a1imenros que nutritao a nossa vida espiritual. A digestao desses a1imenros se faz atraves de sua utilizayao na
nossa vida diaria, exatamenre como no corpo fisico. E, ao serem
absorvidos, os nutrienres irao produzir 0 crescimenro e a energia
necessaria para vivermos.

E quando pomos em pratica 0

que Deus deseja que fayamos que
temos a oportunidade de comprovar em nossas vidas a sua sabedoria
e 0 seu arnor. 0 que, por sua vez, reforyad a nossa confianya nele e
a nossa disposiyao de obedecer-Ihe.
Deus nos criou livres para escolher ou nao 0 que ele rinha em mente
para n6s. Os primeiros seres humanos usararn essa liberdade para
escolher a desobediencia. E essa mesma escolha esci sempre diante de
n6s. Deus nunca nos forya a obedecet, embora renha poder para isso.
A nossa vontade e livre. Por isso a nossa obediencia the epreciosa.
"Tern porventura 0 SENHOR tanto prazer em holocaustos e
sacriffcios quanto em que se obedec;:a a sua palavra? Eis que 0
obedecer e melhor do que 0 sacrificar, eo atender melhor do que a
gordura de carneiros" (1 Sm 15:22).
Os sacrifkios a que esse verskulo se refere faziarn parte do culto
de adorayao a Deus, e ele mesmo havia especificado como queria ser
honrado pelo seu povo. Mas esses atos somenre agradavam a Deus
quando resultavarn da obediencia que era prestada de corayao. Era
o que Deus desejava acima de qualquer outra coisa.
Quando arnamos a1gUl!m, desejamos fazer aquilo que sabemos
agradar a essa pessoa. E fazemos mesmo coisas de que nao gostamos
muito com prazer. E natural procurarmos agradar aqueles a quem
arnarnos.
Por isso. sabendo que Deus deseja a nossa obediencia, teremos
prazer em fazer as coisas que sabemos agrada-Io, se 0 amarmos.
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"Se a1guem me ama, guardara a minha palavra" 0014:23).
"Porque este e 0 am or de Deus: que guardemos os,seus mandamentos" (1 Jo 5:3).

o

amor que Deus nos tern foi comprovado inequivocamente
quando ele nos deu 0 que tinha de mais precioso: seu proprio Filho.
Assim tambem 0 nosso amor por ele e comprovado quando lhe
damos voluntariamente aquilo que sabemos agradar-Ihe: a nossa
obediencia.
Mas por que Deus deseja isso?
Por nos amar, ele deseja 0 nosso bern.
Por que voce deseja que seus filhos the obede~am? Nao e porque
as suas ordens visam 0 bern deles? Por que exigimos que as crian~
pequenas nao atravessem a rua sozinhas? Nao epor conhecermos os
perigos a que estariam expostas e por desejar evitar que se machuquem?
E por esse mesmo motivo que Deus deseja a nossa obediencia.
Agrada-lhe ver seus filhos vivendo bern.
"0 SENHOR nos ordenou cumprissemos [odos estes estaruros,

e temessemos 0 SENHOR nosso Deus, para 0 nosso perperuo bern"
(Dt 6:24) .
"Eu e que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz 0
SENHOR; pensamentos de paz, e nao de mal, para vos dar 0 lim
que desejais" Or 29:11).
Assim como urn pai ou uma mae desejam 0 melhor para seus
filhos, Deus, 0 Pai sabio e amoroso por excel en cia, deseja para nos
bern maior do que sabemos pedir. E so espera que obede~amos para
podermos usufruir aquilo que nos deseja dar.
Quando Cristiana, a minha filha ca~ula, entrou para a U niversidade de Sao Paulo, arranjamos para ela urn Fusquinha que, embora
velho, estava em boas condi~6es. Era 0 meio mais seguro de trans-
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porte, pois muitas vezes ela tinha aula it noite e voltava da universidade pela Avenida Bandeirantes bern tarde. Nao raro, dava ainda
carona a algumas colegas e as deixava em suas casas antes de voltar pata
a nossa. Por isso, precisava de uma conduc;:ao digna de confianc;:a.
Ora, 0 fiel carrinho sempre funcionou muito bern, mas, por ser
antigo, tinha urn pequeno defeito. Como pousava na rua, se a noite
tivesse sido fria, ele dava trabalho pata pegar na manha seguinte.
Meu marido, que entende perfeitamente 0 funcionarnento de motores, deu it filha certas instruc;:oes pata contornar esse problema, e
que ela decorou e seguia com precisao: entrava no carro, puxava 0
afogador e bombava tres vezes (0 botao do afogador ja caira havia
muito tempo; 0 que ela puxava era urn barbante amarrado ao pino
do afogador). A seguir, pisava fundo umas tres vezes no acelerador
e esperava urn pouquinho antes de ligat a partida.
A Cris nao entendia quase nada de motores, mas conseguia fazer
o seu catrinho pegat todas as manhiis de inverno, apenas seguindo
as instruc;:oes do pai, em quem ela confiava, e que sabia do que estava
[alando.
Entretanto, algumas vezes ocorria algum outro problema, e,
apesat de seguir fielmente as instruc;:oes recebidas, ela nao conseguia
fazer 0 carro funcionar. Nessas ocasioes, apelava para 0 pai que, por
saber como 0 moto, e feito e para que serve cada parte, ensinava
alguma outra medida que resolvia 0 problema.
Do mesmo modo, 0 nosso Pai celestial, que nos fez, conhece
exatarnente 0 que precisarnos fazer pata viver a vida abundante que nos
prometeu. Por isso deseja tanto que coloquemos em pcltica as instruc;:oes que nos deu. 0 cuidado de Deus por n6s e extremoso, minucioso,
mas ele nos deixa livres pata viver como preferirmos. A linica coisa que
nos constrange e a imensidao do seu arnor e da sua sabedoria.
Temos de nos lembrat de que Deus usa a nossa obediencia para
construir algo bela na vida dos seus ftlhos, e que ele, sendo perfeic;:ao,
nao se contentara enquanto 0 projeto de nos transformat it seme/hanc;:a de Cristo na~ chegar it sua conclusao no ceu. Isso significa
que enquanto estivermos neste mundo estaremos aprendendo e
crescendo rumo it maturidade.
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A Medida da Maturidade Espiritual: Discernimento
E pondo em pratica em nossa vida cotidiana os ensinamentos
biblicos que vamos adquirindo aquela virtude admiravel que e a
sabedoria, ou discernimento. Temos uma equa~ao:
conhecimento (teo ria) + obediencia (pritica) ; discernimento.
Mesmo que 0 nosso conhecimento seja a principio limitado, e
ao coloca-Io em pnitica atraves da obediencia que adquirimos aquela
qualidade preciosa que e 0 discernimento. Ele e a visao mais
ptofunda que utiliza 0 conhecimento para solucionar ou esclarecer
uma situa~ao especifica. E a capacidade de saber aplicar 0 conhecimento da maneira correta, de saber fazer as escolhas certas.
Quando eu cursava 0 que naquele tempo era chamado de ginasio
(que hoje corresponderia as quatro ultimas series do primeiro graul,
fui aluna de um famoso professor de matematica, Cid Guelli. Sua
fama resultava tanto de sua capacidade pedagogica quanto da sua
exigencia em rela~ao 11 materia aprendida. Quando estudei geometria com ele, aprendi com certa facilidade a parte teo rica, pois as
explica~6es de seu Cid tornavam a seqUencia logica dos teoremas
bem visivel. Mas os teoremas eram apenas proposi~6es a serem
provadas por meio de seu emprego na solu~ao de problemas especificos.
Quando chegou a hora da pritica, empaquei. Nao sabia direito
por que estava fazendo 0 que fazia, e nunca tinha certeza, mesmo
quando conseguia solucionar 0 problema em questao, do que havia
feito certo. Por isso, nao posso dizer que sei geometria. Hoje sei que
precisaria ter feito muitos exercicios, resolvido numero muito maior
de problemas, ate conseguir entender como a teoria funciona na
pratica. Por ter praticado pouco, nunca cheguei a realmente aprender geometria. 0 conhecimento teorico foi inutil - nada alem de
meto conhecimento.
Assim e 0 discernimento. Ele se desenvolve atraves da aplica~ao
pritica do conhecimento teorico a uma situa~ao nova e 11 sua solu~ao
de acordo com esse conhecimento. E quando praticamos os ensina-
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mentos aprendidos que desenvolvemos a capacidade de discernir
entre 0 bem e 0 mal. Sem 0 conhecimento, nao poderemos passar
a pr:itica. E, sem esta, jamais alcan~aremos a capacidade de aplicar
o conhecimento a novas situa~6es .
o discernimento nos serviri de guia nas mais diversas situa~6es
da vida. E mesmo quando for deficiente, sera melhor do que a
sabedoria que nao provem de Deus.
Na fazenda onde fui criada ate cerra idade havia um empregado,
um homem simples, viuvo, pai de uma por~ao de fiIhos. Ele era um
crente muito fiel, s6 que semi-analfabeto. Conseguia ler, mas com
muita dificuldade. N6s 0 chamivamos de nhc, Chico.
Praticamente a unica coisa que nhc, Chico se dispunha a ler era
a Bfblia. Responsivel pela cria~ao daquele bando de crian~as , seguia
arisca a instru~ao de Proverbios 22:6: "Ens ina a crian~a no caminho
em que deve andar, e ainda quando for velho nao se desviara dele".
Ora, pelo que nh6 Chico entendia, isso significava que os pais
deveriam ensinar os filhos quando pequenos e, mesmo quando estes
fossem velhos, deveriam continuar por perro para cerrificar-se de
que nao se desviassem do que Ihes haviam ensinado. E nao havia
quem 0 convencesse de que 0 versfculo se referia aos pr6prios fiIhos
se manterem no caminho em que haviam sido instruidos.
Depois de adultos, alguns de seus fiIhos se afastaram da igreja em
que foram criados, chegando mesmo a seguir outros caminhos por
algum tempo. Nh6 Chico, bem idoso e arcado por causa dos muitos
anos que passara ao cabo da enxada, dispunha de pouqufssimos
recursos materiais, mas como podia utilizar um passe ferroviirio para
viajar, fazia 0 rodizio entre as casas dos fiIhos ji nao tao jovens, e
martelava-Ihes as verdades que Ihes havia ensinado quando ainda
eram cnan~as.
Muita gente achava aquilo impru&ncia, pensando que 0 que ele
estava &zendo acabaria por afastar mais ainda os mhos da igreja. Mas
nh6 Chico nao desistia, pois acreditava de todo 0 cora~o naquilo que
entendia ser 0 mandamento biblico. Um a urn, os filhos que se haviam
afastado come~am a voltar para a igreja. Aqueles que se haviam casado
com descrentes viram seus c6njuges converridos ao Senhor.
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Quando nho Chico morreu, todos os filhos e netos eram fieis
membtos de diversas igrejas evange!icas em todo 0 Estado de Sao
Paulo.
Mesmo 0 discernimento limitado daquele humilde servo do
Senhor foi suprido abundantemente pela gra~a dAquele a quem ele
serviu com tanta dedica~ao.
Dissemos acima que 0 discernimento nos leva a enxergar com
maior clareza a diferen~a entre 0 que e born e 0 que e mau, mas
muitas vezes precisamos mais dele numa situa~o em que temos de
distinguir entre do is bens, ou dois males, e saber escolher urn deles.
Ha uma mo~ que conheci, a quem chamarei de Maria, que me
mostrou bern isso. Ela se converteu em nossa classe de escola
dominical, e ptofessou a sua fe antes mesmo do marido, que havia
sido criado em ambiente evangelico mas ainda vacilava em decidir-se
por Cristo.
Logo depois de convertida, Maria come~ou a enfrentar diversas
dificuldades relacionadas ao trabalho. Primeiro, foi-Ihe oferecida a
oportunidade de prestar urn concurso e ser promovida. Ela se
entusiasmou com a ideia, e os mais antigos funcionarios a animaram
a ir em frente. 56 que, para prestar 0 concurso, ela teria de fazer urn
curso de quase urn ano, que the tomaria todos os sabados e algumas
noites por semana. Achei que Maria nao iria resistir a essa oportunidade, que para ela constituia enorme desafio. Mas, com uma
sabedoria sobrenatural, ela me disse:
- Sabe, dona Wanda, pensei muito no ass unto e, apesar de meu
marido me estar apoiando, disposto a cuidar das crian~as para mim
enquanto eu estudo, nao acho que seja a hora certa para eu ficar
longe delas tanto tempo assim. Entao, desisti. 56 que estou enfrentando uma barra daquelas. 0 pessoal la da agencia nao consegue
entender 0 motivo da minha decisao.
Quando a questionei mais a respeito daquilo, ela me contou
quanto havia orado antes de tomar aquela decisao, e como estava
segura de estar fazendo a coisa cerra. Animei-a 0 mais que pude a
continuar firme em colocar as suas duas filhinhas e 0 lar antes do
trabalho e da carreira, pois sabia que ela continuaria enfrentando a
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oposi~ao dos colegas mais antigos, principal mente porque sua decisao parecia amea~ar aqueles que haviam sacrificado coisas mais
importantes para subir na carreira.
Da ultima vez em que conversei com Maria, ela havia tornado
diversas outras decis5es cuja sabedoria em muito ultrapassava a sua
relativa infancia na Fe. Realmente, estava demonstrando em sua vida
os beneficios de aplicar os poucos conhecimentos que tinha da
vontade de Deus em obediencia consciente it sua vontade. E tenho
a certeza de que esses beneficios se iraQ acumulando it medida que
seu conhecimento for crescendo e se consolidando pela pritica,
trazendo-lhe aquele discernimento que e 0 sinal do cristao amadurecido.

Resumindo: A vida do espirito e 0 elemento unificador de todas
as facetas da nossa existencia. Ela tern inicio com 0 novo nascimento,
seguido de urn crescimento nutrido pela boa alimenta~ao do escudo
da Biblia, da ora~ao, da medita~ao e da convivencia com os irmaos
na igreja de Cristo. Ao nos exercitarmos na pratica do que aprendemos, vamos assimilando os nurrientes fornecidos por esses alimentos. 1sso produz uma transforma~ao do nosso ser e da nossa vida em
todos os seus aspectos, produzindo a maturidade. 0 discernimento
e a marca caracteristica da maturidade espiricual, po is e ele que nos
capacita a fazer as escolhas que determinarao 0 rumo da nossa vida
para caminharmos cada vez mais perro de Deus.
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A Vida Emocional Abundante
Sede uns para cam 05 oulros benignos, compossivos,
perdoondo-vos uns oos oulros, como lombem Deus
em Crislo vos perdoou IEf 4321 .

.N a penumbra da sala, a parafernilia disposta sobre a mesinha de
centro projeta sombras espichadas e estranhas nas paredes claras.
Luzinhas verdes e vermelhas piscam aqui e ali, indicando a presen~a,
em funcionamento ou em estado de pausa, de diversos aparelhos
eletronicos ligados.
Eu, semada no sofa em freme ao televisor, tenho dois comroles
remotos 11 mao, mais urn bloco de papel e caneta. Jecel opera urn
projetor de filmes.
- Promo. Solte a musica.
Aperto urn botao no comrole remoto do aparelho de som e uma
musica suave come~a a tocar.
- 0 vIdeo agora.
Omro botao para apertar. Desta vez, temos de coordenar a
camara de vIdeo com 0 projetor de filmes.
As imagens sendo gravadas de filme para vIdeo projetam-se na
tela do televisor. Diante dos nossos olhos, vao correndo trima e
tantos anos da vida em familia.
Sao cenas e mais cenas de reuni6es festivas, algumas apenas da
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nossa famnia imediata, que morou muitos anos fora do Brasil, a
maio ria da famnia toda, e de amigos e irmaos em Cristo. Sao sempre
reuni6es a1egres, onde todos parecem falar ao mesmo tempo e
divertir-se a valer. E uma verdadeira celebra~ao do amor familiar.
Renova-se a nossa percep~ao do tesouro que representam os
relacionamentos gravados ali no celul6ide. E naquele momento em
que estamos longe da maioria daquelas pessoas, as saudades e 0
carinho acumulam-se em dolorido n6 na garganta.
Nao hi nenhuma area na vida mais importante do que ados
relacionamentos, mas muitas vezes isso se rarna mais evidente
quando eles nos sao tirados.
Meu marido e eu esravamos morando uns tempos nos Estados
Unidos. Ap6s trinta e quatro anos de casados, estavamos no mesmo
ponto em que come<;:amos a vida conjunta s6 n6s dois, vivendo em
outro pais, longe de todos os nossos parentes e amigos brasileiros.
Foi uma fase desafiadora, que trouxe momentos muito bons, mas
tambem alguns bern dificeis. Pudemos perceber quanto a nossa
segurans:a se baseava no nosso drculo familiar, em saber-nos parte
de urn grupo maior onde somos queridos apenas por sermos quem
somas.
Alguns meses antes, resolvemos aproveitar para colocar em fita
de video os nossos slides antigos e os filmes de 8mm que Jecel vinha
filmando desde pouco antes de nos casarmos.
Esses filmes sao urn dos investimentos mais valiosos que fizemos
no decorrer dos anos, uma afirma<;:ao das pessoas que fazem parte
da nossa famnia e dos la<;:os de amor que nos unem. Como foi
comovente ver entes queridos que ja nao estao mais conosco, ver os
adultos de hoje dan do os primeiros passos, 0 que agora seus filhos
estao fazendo! E como a maio ria das ocasi6es fumadas fossem de
eventos especiais, pudemos ver como eles eram uma celebra<;:ao do
valor de cada individuo. E isso que uma Festa de aniversario diz voce e especial, este dia e especial porque e 0 dia em que voce veio
para 0 nosso meio, e merece ser celebrado.
Quando aqueles filmes foram feitos, nao os planejamos para
retratarem a vida da familia. Fomos apenas filmando as ocasi6es
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especiais que nos reuniam. Ha reuni6es de Natal, de formamra, de
feriados e ferias conjuntas em que a linica coisa que celebravamos
era a pr6pria reuniao.
E pudemos ver tambem, quando assistimos a tantas horas de
ftlmagem de uma sentada s6, quantas pessoas de fora tern participado da vida da nossa familia, trazidas para 0 nosso convivio por novos
membros ou apenas pela amizade.
Nao e de admirar que a famflia tenha sido inventada por Deus.
Ele e urn Deus pessoal, e nao ha nada mais importante aos seus olhos
do que os relacionamentos. E a familia e 0 mais basico de todos eles.
Arnor e pessoas - isso resume 0 que e mais importante aos olhos
de Deus. E sabe por que? Sao as linicas coisas que gozamos aqui
neste mundo e que nos acompanharao it eternidade. Tudo 0 mais
fica por aqui. Nada rrouxemos a este mundo e nada levaremos daqui:
bens materiais, conhecimento, diplomas, promo~6es - nada disso.
Mas 0 amor e as pessoas estarao conosco no ceu.
E por sermos pessoas que nos assemelharnos a Deus. Genesis
1:27 declara que a ra~a humana foi criada a imagem de Deus. Em
algum sentido, as pessoas sao como Deus ... Mas Deus e urn ser
incorp6reo, isto

e,

nao tern urn carpo fisico ... Portanto, a nossa

semelhanc;a com Deus nao pode sec encontrada em nossa carne e

ossos. Mas sou urn ser pessoal, e nisso me assemelho a Deus. Deus
euma Pessoaque pensa, escolhe e scnre. Eu tam bern sou uma pessoa
capaz de arnor e prop6sito, que pensa, escolhe e sente ... N6s
tambem somos seres pessoais, mas diferimos do nosso Deus infinito, auto-suficiente e perfeito por sermos limitados, dependentes e
decaidos. Deus

eamor, n6s precisamos de arnor. 7

Os relacionamentos sao 0 campo onde tudo 0 que aprendemos
ate aqui a respeito de Deus e de n6s mesmas vai ser posto em pratica.
Fomos especialmente equipadas para essa tarefa. Sendo a metade da
humanidade em cujo corpo as novas vidas sao formadas e nutridas,
fomos feitas para essa tarefa nao apenas pdo nosso sistema reprodutor mas pelo nosso pr6prio modo de ser.
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A revista semanal americana Time publicou em outubro de 1990
urn numero dedicado exclusivamente as mulheres e a sua posis:ao
no mundo de nossos dias. 8 Alguns dos estudos citados mostram que
pesquisas desenvolvidas muiro recentemente concluem que no cerne
da existencia das mulheres encontra-se 0 sentido de relacionamento.
"A autoperceps:ao e valor proprio das mulheres esra baseado na
capacidade de fazer e manter relacionamentos." Segundo os pesquisadores, "os relacionamentos colorem cada aspecro da vida da
mulher ... A sensibilidade a relacionamentos da mulher oferece urn
dom especial para fazer com que a cultura, que tern sido uma cultura
de poder, violencia e transformas:ao das pessoas em objetos, seja
mudada."
Essa sensibilidade a relacionamentos faz parte da nossa maneira
de ser, de encarar a vida. Fomos feitas assim. E se uma sociedade
desatenta aos dons que Deus conferiu as mulheres como ajudadoras
dos homens tern menosprezado essa dadiva, tern-no feito em detrimento proprio.
Urn ardente defensor da feminilizas:ao da nossa sociedade foi 0
Dr. Paul Tournier, famoso psiquiatra cristao sufs:o, que escreveu
diversos livros nos quais mostra como a sociedade industrializada e
tecnologica dos nossos dias "coisificou" 0 ser humano, utilizando 0
seu potencial de trabalho sem considerar a import:1ncia da sua
pessoa. N as primeiras linhas do seu livro The Gift of Feeling ("0
Dom do Sentimento"), 0 Dr. Tournier diz:
Acredito que as mulheres tern urna missao hoje. Os homens as
mantiveram fora da vida publica e consrruiram a nossa civili~a~o
ocidental tecnica sem elas - uma sociedade masculina, ordenada
inteiramente segundo valores masculinos, e tragicamente carente

da contribuis;ao que as mulheres poderiam fazer.

Mais adiante no mesmo Iivro,

0

Dr. Tournier afirma:

Tal e0 nosso mundo ocidental moderno, adiantado, poderoso,
eficienre, mas frio, duro e entediante; urn mundo no qual molestias
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acessiveis ao estudo objetivo sao derrotadas, mas no qual neuroses

relacionadas afalta de arnor sao mulriplicadas; no qual aeumulamos
grande riqueza de eoisas, enquanto a qualidade de vida rem dereriorado. A qualidade da vida perrenee a uma ordem diferente, a do
.

sentlmento.

9

Nao esea 0 famoso psiquiatra querendo dizer que s6 as mulheres
tern essa sensibilidade. Apenas que e!a e mais com urn entre n6s. Ji
fomos feitas assim. As caracteristicas especiais de cada sexo foram
dadas para 0 bern dos dois. Como seres inte!igentes, podemos
aprender com as pessoas que sao diferentes de nos aquilo em que
e!as forem habilidosas. Mas sempre sera mais ficil e mais natural
para quem tiver sido assim natural mente dotada.
Podemos e devemos fazer tudo ao nosso akance para cumprir 0
pape! para 0 qual fomos equipadas, no lugar em que Deus nos
colocar, seja em posi~ao de destaque, seja afastada dos centros de
poder, seja dentro de casa, seja em trabalho externo. Nao eesse pape!
que nos conferiri valor. Antes, 0 nosso valor vern de estarmos
engajadas em urn plano divino e grandioso, no qual a nossa pequenina parte assume a importancia do todo.
Pense bern. Todo 0 tempo e aten~ao que voce devotar as pessoas
tera urn impaeto nao s6 para esta vida, mas para toda a eternidade.
E por isso que todas as coisas que nos foram dadas por Deus, por
mais be!as e boas que sejam, s6 estarao sendo usadas de acordo com
a vontade dele se servirem as pessoas que e!e criou e a quem tanto
ama.
Mas ao mesmo tempo que falamos da importancia dos re!acionamentos, sabemos que constitui a area onde mais seremos provadas. Por eles serem tao importantes na nossa vida, tern a capacidade
de nos trazer os maio res sofrimentos e decep~6es , pois infelizmente
somos todos imperfeitos, e, portanto, nossos relacionamentos,
quanto mais intimos forem, mais revelarao os defeitos das pessoas
envolvidas.
Hi tres elementos essenciais para 0 desenvolvimento de relacionamentos realmente satisfat6rios, aqueles em que sentimos que tocamos
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e somos toeadas no mais Intimo do nosso ser. Sao eles 0 arnor, que
deve ser a base de todos os relacionamentos, a aceita~ao e 0 perdao.
"Suportai-vo~ uns aos outros, perdoai-vos mutuamentc, caso

alguem renha motivo de queixa contra outrem. Assim como

0

Senhor vas perdoou, assim tambem perdoai v6s; acima d~ tuda isto,

porem, esteja 0 amor, que e 0 vInculo da perfei,ao" (CI3:13-14).

o amor que devemos ter para com as pessoas nao e aquele que
nos vern namralmente a mente quando falamos no assunto, ou seja,
o arnor que dedicarnos aqueles que tarnbem nos amarn. Jesus disse
que esse tipo de amor e natural.
"Porque se amardes os que vas amam, que recompensa ten des?
nao fazem os publican os tambem 0 mesmo? Ese saudardes somente
os vossos irmaos, que fazeis de mais? nao fazem os gentios tam bern
o mesmo?" (Mt 5:46, 47.)

Entretanto, 0 arnor que apenas reage nao se assemelha ao arnor de
Deus, que nos arnou primeiro, quando nem ainda 0 conhedarnos.
"Nos amamos porque de nos amou primeiro" (l Jo 4:19).
Assim, 0 nosso amor e conseqiiencia de nos sabermos arnados
com urn arnor infiniro e incondicional. N ada fizemos para merece10, por conseguinte nada fara com que 0 percamos.
"Ouvistes que foi dito: Amaras 0 teu proximo e odiaras 0 teu
inimigo. Eu, pacem, vas digo: Amai os vossos inimigos e ocai pelos
que vos perseguem" (Mt 5:43-44).

o

e

conceito de arnar e fazer bern aqueles que nos causam mal
totalmente contririo ao que aprendemos na nossa culmra. Mesmo
dentro da igreja de Cristo, muitas vezes esse mandarnento e difkil
de ser aceiro. So poderemos amar dessa forma se nos transformarmos
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nos vasos atraves dos quais 0 amor de Deus por todas as pessoas possa
fluir. Assim, nao e a nossa pessoa natural que ama de forma
sobrenatural, mas, sim, Deus que ama arraves de nos. Eu sei que,
por mim, nao consigo amar assim, mas Deus pode, se eu me permitir
ser urn instrumento seu.

Jesus ensinou que, para produzir 0 ftuto do Espirito, e necessario
que permane~amos nele, como urn galho tern de permanecer ligado
it videira para viver e frutificar 00 15:1-5). Permanecer fala em
estarmos ligados ao tronco 0 tempo rodo, em rotal dependencia da
seiva que ele prove. Jesus afirmou: "Sem mim nada podeis fazer" (v.
5). Para mim, esse foi urn conceito muito importante e libertador.
Eu sabia que devia amar, mas havia pessoas por quem nao conseguia
nurrir esse sentimento. E me esfor~ava, me esfor~ava, e ficava cada
vez mais triste e frusttada, po is nada que fazia levava esse sentimento
a brotar denrro de mim.
Quando entendi que eu, como galho, estava tentando produzir
por mim mesma urn fruto que so Jesus pode produzir, fiquei muito
aliviada. Parei de me esfor~r e me concentrei apenas em viver na
presen~a e na dependencia de Deus. Nem sei ao cerro quando
comecei a amar aquelas pessoas que antes me fora impossivel amar.
Mas sei que 0 amor que hoje sinto nao e 0 que eu naturalmente teria.
£. Deus amando atraves de mim.
Li recentemente urn exemplo marcante do verdadeiro amor.
Quando 0 governo comunista da Alemanha Oriental caiu, nao
podia haver homem mais odiado e desprezado do que 0 ex-chanceler
Erich Hoenecker. Ele foi um alemao que oprimiu e perseguiu 0 seu
proprio povo dura e cruelmente.
Quando perdeu 0 poder, perdeu tambem todos os seus bens
materiais. Muito doente e alquebrado, aquele homem foi escorra~ado de lugar para lugar. Ninguem Ihe estendia a mao, ninguem se
importava com ele a nao ser para amaldi~oa-Io. Mesmo entre 0
grupo de cristaos de Leipzig que, atraves de sua vigilia luminosa de
ora~ao, havia exercido influencia poderosa na queda do comunismo
naquele pais, ninguem queria nem se atrevia a ajudar 0 odiado
Hoenecker.
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Urn pastor local, entretanto, sentiu-se tocado a estender-lhe a
mao no amor de Deus. Levou-o para a propria casa e cuidou do que
fora seu inimigo ate ele estar restabelecido 0 suficiente para poder
decidir 0 que iria fazer da vida.
pastor recebeu amea~as, xingos, vituperios de todos os lados.
Mesmo os cristaos que haviarn sido testemunhas do poder da ora~ao
na queda do regime opressor na~ conseguirarn entender 0 seu gesto
e recusaram-se a associar-se aquele ato de amor. Mas a explica~ao
daquele servo de Deus foi simples: "Nao tenho escolha. Estaria
negando ao meu Senhor se nao seguisse 0 seu exemplo e na~ fizesse
o que ele mandou".10
Realmente, como disse 0 apostolo Paulo, se amarnos os que na~
merecem e porque "0 arnor de Cristo nos constrange" (2 Co 5:14).
Quando vemos as pessoas que nos cercam como alguem por
quem 0 nosso Senhor deu a vida, estarnos nos colocando na posi~o de
transmitir a elas 0 arnor sobrenatural e doador de Deus, mesmo que os
nossos sentimentos naturais nao sejarn de simpatia ou compaixao.
Para que urn relacionarnento traga real comunhao, precisarnos
aceitar as pessoas, alem de arna-las. Podemos arnar alguem sem
real mente aceita-lo como ele e. A aceita~ao nao e uma atitude
passiva. Ela requer nao apenas urn acolhimento da outra pessoa
como ela e, como tarnbem urn esfor~o da nossa parte em promover
o seu aperfei~oamento como pessoa.
A aceita~ao e importante porque e ela quem abre de vez a porta
da comunica~ao aquele nivel de total exposi~ao de uma pessoa diante
da outra, sem barreiras de autoprote~ao, onde os cora~6es podem
tocar-se de maneira real e completa. Ela promove 0 clima ameno e
cilido em que nos podemos despir de tudo 0 que usarnos normalmente para esconder certas caracterfsticas que nao apreciarnos em
nos mesmos.
Quando 0 verslculo de Colossenses citado acima fala em suportarmo-nos uns aos outros, nao se refere a uma atitude de resigna~o,
urn ((ta bern, t:i bern, eu aguento voce", mas, sim, a atitude que 0
proprio Senhor Jesus teve para conosco. A nossa tradu~ao fala em

o

"receber", "acolher", em Romanos 15:7.
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"Parranta acolhei-vos uns aos outros, como tam bern Cristo nos

acolheu para a gloria de Deus."
Vemos aqui que Cristo nos recebeu como eramos, ainda pecadores, com um proposiro, 0 de nos transformar em instrumenros de
gloria para Deus!
Assim tambem e que devemos acolher as pessoas, como elas sao,
com suas rugas e verrugas, abrindo-lhes os nossos coras:oes e os
nossos bras:os.
"Mas Deus prova 0 seu proprio arnor para conoseo, peIa faro de
rer Cristo morrido por n6s, sendo n6s ainda pecadores" (Rm 5:8).

Fomos acolhidos e amados por Deus em nossa condis:ao de
pecadores. Ele, que conhece os coras:oes, ama as pessoas que somos,
embora nao aprove muiros dos nossos aros. Os nossos pecados,
quando reconhecidos e confessados, sao perdoados, e Deus ja nao
os ye. Assim, a condenas:ao e remoyida.
((Agora, pais, ja nenhuma condenayao hci para os que estao em
Cristo Jesus" (Rm 8: I).

Agora ja podemos nos aproximar confianremenre do nosso Pai,
sabendo que ali enconrraremos, nao condenas:ao, mas Alguem que
conhece bem as nossas luras e sofrimenros, simpatiza conosco enos
ajudara no momenta em que precisarmos de socorro.
"Porque nao temos sumo sacerdote que nao possa compadecerse das nossas fraquezas, antes foi ele tentaclo em todas as cousas, a

nossa semelhan,a, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portamo,
confiadamente, junto ao (roOD da gras:a. a fim de recebermos
miseric6rdia e acharmos grac,;:a para socorro em ocasiao oportuna"

(Hb 4:15,16).

Que retrato marayilhoso de aceitas:ao!
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Saber-nos amadas e aceitas por Deus satisfaz plenamente a
necessidade que rodos os seres humanos tern de amor e daseguran<;:a
que esse amor nos traz. Assim, daquilo que enche 0 nosso cora<;:ao,
podemos repanir com as outras pessoas, amando-as e aceitando-as
como sao.
Aceitar as pessoas como elas sao, entretanro, nao significa desculpar rudo 0 que elas fizerem. Esse tipo de visao cega, que e uma
cumplicidade, nao beneficia aquele que for assim acobertado. 0
verdadeiro amor e 0 que visa sempre 0 bern da outra pessoa. Esse e
o maior beneficio que resulta dos relacionamentos. Crescemos como
pessoas quando nos envolvemos com os ourros. 0 ser humano foi
criado como duas pessoas, e Deus mesmo afirmou que ,nao e born
que vivamos isolados uns dos outros.
As vezes, sera necessario confrontar as pessoas a quem amamos e
acolhemos. Uma das condi<;:6es mais importantes para que urn
relacionamento seja forte e rico e falar sem pre a verdade, em amor.
A repreensao, quando necessaria, deve ser feita com mansidao e
do<;:ura. So assim as pessoas poderao recorrer a nos, mesmo quando
souberem que nem sempre serao palavras de aprova<;:ao que ouvirao
da nossa pane. A condena<;:ao de urn aro que nao envolva a condena<;:ao da pessoa em si e a unica forma de corre<;:5.o que promove 0
crescimento e amadurecimento daquele que foi assim ajudado.
Contudo, mesmo a pessoa mais amadurecida vai muitas vezes
sentir a magoa da incompreensao, da atirude egoista, ate mesmo da
maldade e indiferen<;:a daqueles a quem acolher e amar. Ponanto,
para que os relacionamentos entre os seres humanos imperfeiros que
somos possam florescer de faro, precisamos ainda, alem de amar e
aceitar as pessoas, de urn terceiro e importantissimo recurso - 0
perdiio. Ele e a graxa que reduziri os atriros entre as diversas
engrenagens ou facetas das personalidades envolvidas.
Perdoar alguem que verdadeiramente nos magoou e uma das
coisas mais dificeis que temos de fazer nesta vida. Muitas vezes,
apesar de rodos os nossos esfor<;:os em perdoar, continuamos sendo
corroidas por sentimentos negativos que nos penurbam enos
roubam 0 gozo e a capacidade de esquecer 0 fato ofensivo.
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Muitas pessoas dizem: "Perdoar, eu perdoei, mas nao consigo
esquecer". 0 que estao real mente dizendo e que querem perdoar,
mas que de fato continuam sentindo-se magoadas pelo que aconteceu. 1sso significa que 0 evento que causou a dor ainda tern poder
sobre elas, ainda as fere.
Hi do is aspectos envolvidos no ato de perdoar: primeiro, reconhecer a dor que a1guem nos causou; segundo, aceitar que a pessoa
nao pague pelo que fez.
Jesus contou uma historia para ilustrar 0 que acontece no ato de
perdoar. Em Mateus 18:23-35, ele fala de urn hom em a quem
grande divida foi perdoada. Quando isso aconteceu, 0 hom em ficou
feliz e a1iviado. Mas quando passou de devedor a credor, ficou
furioso com a pessoa que the devia uma quantia que nao tinha
condi~6es de pagar imediatamente. Foi por isso entregue nas maos
dos verdugos, ou atormentadores, ate pagar toda a divida que antes
lhe havia sido perdoada.
mesmo sucede quando precisamos perdoar a1guem que nos
magoou, irritou, lesou ou, de a1guma forma, nos prejudicou a ponto
de ptoduzir em nos sentimentos negativos que nos tiram 0 gozo e a
a1egria: temos de tratar dos sentimentos e da divida. 0 que fazer
com esses sentimentos que sao reais, a conseqiiencia natural de
quando somos feridos?
Primeiro, e preciso admitir que os sentimentos sao uma parte
natural da vida. Eles simplesmente existem como rea~ao a circunscancias boas ou mas. Se a1guem nos agrada e trata bem, sentimos
prazer e a1egria. Se alguem nos maltrata, nos magoa, sem querer ou
propositadamente, sentimos tristeza, raiva, ressentimento. Negar os
sentimentos de dor causados pelas a~6es impensadas, egoistas e
mesmo mas de a1guem nos levara a enterrar no subconsciente as
sementes que produzirao amargura e rancor. E esses, sim, sao
errados, sao os verdugos a que Jesus se referiu, com poder de nos
manter prisioneiras de sentimentos que nos roubam a paz e 0 gozo.
Segundo, embora os sentimentos sejam a conseqiiencia natural
de como as circunstancias nos afetam, sao tambem uma indica~ao
da maneira como estamos avaliando os atos que os causaram. Posso

o
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desejar, ate ardentemente, que as pessoas me tratem bem, me
agradem. Mas, se eu precisar disso para me sentir valorizada como
pessoa, terei criado uma dependencia de alguem que tem as mesmas
necessidades e desejos que eu, outro devedor como eu.
Quando Jesus usou a palavra divida para ilustrar 0 perdao, quis
mostrar um aspecro fundamental do aro de perdoar. Divida se refere
a algum direiro nosso. Se voce me deve alguma coisa, tenho todo 0
direiro de esperar a restitui~ao. Nao esrou pedindo nada que nao
seja, por direiro, meu. Quando perdoo essa divida, entretanro, esrou
assumindo uma perda de algo que deveria ser meu, esrou agindo
como doadora. Assumo eu mesma a responsabilidade pela perda,
pelos danos causados.
Suponha que voce me rome emprestada uma quantia razoavelmente grande, prometendo pagar em dois meses, mas, passado esse
prazo, voce esteja em condi~6es financeiras que a impossibilitem de
cumprir 0 que prometeu. Se eu perdoar a divida, estarei com 0 meu
capital diminuido na mesma propor~ao, isro e, estarei tantos reais
mais pobre.
Se, porem, eu river acesso a uma fonte inesgoravel de dinheiro e
perdoar essa divida apenas signifique que a mesma quantia sed.
imediatamente reposta, fica bem mais facil perdoar, nao e verdade?
Jesus mostrou como 0 homem da parabola deveria ter perdoado
a quem the devia porque havia primeiro recebido 0 perdao de uma
divida muiro maior. 0 seu perdao seria apenas uma rea~ao ao que
ja havia recebido.
Assim tambem nos so conseguiremos perdoar, apagar a divida
que alguem possa ter para conosco, quando estivermos conscientes
de que muiro mais do que isso ja nos foi perdoado por Deus. A
medida do nosso perdao existe na propor~o do reconhecimento da
nossa divida para com Deus, que ja foi perdoada.
Outro aspecro que Jesus ressalta em sua ilustra~ao e a conseqiiencia de nao perdoar. 0 homem da historia foi entregue aos atormentadores ate pagar tudo 0 que devia anteriormente. E isso e
exatamente 0 que acontece quando nao perdoamos. Os sentimentos
natutais de tristeza e magoa se transformam em raiva e amarguta
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que nos vao corroendo intimamente, roubando-nos a alegria, 0
gozo, a serenidade e a pr6pria capacidade de amar.
Por isso 0 perdao e essencial nos relacionarnentos entre os seres
imperfeitos que somos, para que eles possam ser consrrutivos e
enriquecedores.
A missao de edificar e ajudar as pessoas e a mais importante' na
vida de todos os filhos de Deus, e para n6s, mulheres, e essencial.
Fomos feitas para ela. E nela que encontraremos a vida abundance
que buscarnos e que nos permitid. construir aqui no mundo, no
lugar especifico em que vivemos, uma pequenina arnostra do ceu.
Resumindo: E na area dos relacionarnentos que os prop6sitos de
Deus para a nossa vida serao testados, mas fomos especialmente
equipadas por Deus para realizar a missao de transmitir as pessoas 0
seu arnor, aceitando-as e perdoando-as da mesma maneira que Deus
nos aceitou e perdoou.

Conclusiio

Foi uma longa caminhada, nao foi? Voce se lembra de que, ao inicia-Ia,
falamos de como ranras vezes a vida, com todas as suas exigencias e
lutas, parece querer submergir-nos, sugando-nos para urn lugar
onde ja nao podemos manter a cabe~a fora d'agua? E da grande
necessidade que terpos de urn marco solido e estivel pelo qual
orientar a nossa caminhada e de urn alvo certo para nos, que leve
em considera~o as nossas caractedsticas femininas e individuais'
Com tudo escrito assim bonitinho, pode parecer, querida amiga,
que, uma vez aprendido 0 que precisamos fazer para nos realizar
como as pessoas preciosas que somos aos olhos de Deus, tudo vai
correr com suavidade. Assim, quando encontrarmos dificuldades
novas e antigas, podemos ficar tentadas a desanimar e a por em
pratica as solu~6es que 0 mundo oferece, que mllitas vezes parecem
mais ripidas e diretas.
Mas as dificuldades renovam 0 nosso senso de dependencia de
Deus, enos fazem crescer e amadurecer. E nas horas de crise que a
complacencia confortavel de quando tudo vai bern e desafiada e
al~amos a novos patamares espirituais.
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Mas 0 melhor de tudo e saber que contamos com um recurso
que nao po de falhar. E a gra", de Deus, que supre todas as nossas
deficiencias com um poder infinito.
Foi 0 ap6stolo Paulo quem, atraves de sua pr6pria experiencia de
fraqueza, registrou para n6s a for~a liberadora da opera~ao da gra~a
divina nas vidas dos filhos de Deus, quando relata 0 que Deus lhe
disse ao recusar um pedido seu:
"A minha gra~a te basta, porque 0 poder se aperfei~oa na
fraqueza" (2 Co 12:9). E concluiu: "De boa vontade, po is, mais me
gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim respouse 0 poder de
Cristo ... Porque quando sou fraco, entao e que sou forte" (2 Co
l2:9b, lOb).

Esse e mais um paradoxo da vida com Deus. Nao precisamos
temer as nossas pr6prias fraquezas, pois eentao que 0 poder do Deus
infinito se revela em sua plenitude.
No Antigo Testamento, 0 povo de Deus nao tinha acesso it sua
presen~a, a nao ser por intermedio dos sacerdotes. U m dos costumes
daquela epoca era 0 de as pessoas rasgarem as suas vestes em sinal de
desespeto quando alguma grande tragedia as atingia. Mas ao sacerdote era vedado fazer isso. Sabe por que? Como ele tinha acesso
direto it presen~a de Deus, rasgar as suas vestes significaria que a
situa~ao que ocasionava esse ato estava alem do poder de Deus. E
isso constitufa uma blasfemia, pois para Deus nao hi impossfveis.
Jesus, atraves da sua morte, nos deu acesso direto it presen~a de
Deus, fazendo-nos sacerdotes reais (I Pe 2:9). Assim, jamais podemos nos entregar ao desespero, por mais tristes e diffceis que sejam
as nossas circunstancias. 0 Deus, de cujo trono de gra~a podemos
nos aproximar confiantemente quando precisarmos de socorro para
ocasiao oportuna (Hb 4: 16), tem poder para operar em todas as
circunsclncias.

A vida guiada por um marco s6lido - a pessoa de Deus - e
focalizada no alvo unico, singular, - 0 de refletirmos a imagem do
nosso Pai -, segue passo a passo protegida por essa gra~a infinita. E
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faz de n6s instrumentos dessa mesma grac;a no ambiente e entre as
pessoas que nos rodeiam.
"Porque desde a antiguidade nao se Qllviu, nem com ouviclos se

percebeu, nem com os olhos se viu Deus a1em de ri, que rrabalha
para aquele que nele espera" (Is 64:4).
Que 0 Senhor das nossas vidas esteja com cada uma de n6s nesta
nossa caminhada da fe e da pratica e a minha prece por codas as
queridas companheiras de jomada.
E, como companheiras que sao, interessa-me saber a sua opiniao
sobre 0 que tratamos.aqui. Por isso, se quiser escrever, envie sua carta
aos cuidados da Edicora, no endere~o abaixo. Na medida do possivel, rentarei conversar com voce por carta.

Prezado leitor,
Sua opiniiio acerca deste livro emuito importante. Escreva-nos. Pera
tambem nosso catdlogo. Voce 0 receberd gratuitamente, Nosso enderero:

EDITORA MUNDO CRISTAO
Caixa Postal 21.257, 04698-970 - Sao Paulo, SP
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