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7

Desde o primeiro casal de Gênesis, somos apresentados às mais diferentes famílias. A narrativa 
bíblica nos oferece uma quantidade e uma variedade imensa de famílias. Exemplos bons e maus, 
inspiradores e decepcionantes, motivadores e frustrantes, enfim, encontramos ricas histórias que 
ficaram registradas também para o nosso aprendizado.

A linha comum para todas elas aponta para o fato de que Deus quer salvá-las.  Quando Josué 
desafia o povo a respeito de qual Deus vão seguir e em seguida afirma que ele e sua casa ser-
virão ao Senhor, ou quando Paulo e Silas respondem ao carcereiro para crer no Senhor Jesus 
que, então, ele e sua família seriam salvos, são momentos ímpares do kerigma (da proclamação), 
visando alcançar famílias.

Tanto em Josué quanto em Paulo e Silas somos confrontados com momentos de crise, risco, pres-
são e tensão envolvendo famílias. Nada muito diferente daquilo que enfrentamos em nossos dias. É 
com esta perspectiva que o Departamento Ministerial preparou esta II Etapa dos Congressos Minis-
teriais, objetivando proclamar temas relevantes e fundamentais para aqueles que têm o constante 
dever de proclamar aos outros. 

Nossa tarefa, assim como a tarefa de vocês, se reveste de enormes dificuldades. Todos nós preci-
samos, primeiro, pastorear nossa família, pois o santo ministério para o qual fomos chamados exige 
sempre mais e melhor. Todo aquele que aceita os desafios do kerigma sabe que as exigências do 
Reino são grandes e presentes.

Mergulhe em cada tema aqui proposto. A eficiência deste material depende, em grande parte, do 
interesse de cada um. Equipar-se o melhor possível para a prática do kerigma, sem dúvida, ajudará no 
pastoreio de famílias visando a multiplicação de ministérios consagrados, separados, santos.

Departamento Ministerial – Convenção Geral

Palavra do DEMI
Kerigma – Pastoreando Famílias para 
um Ministério Santo
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Tenho acompanhado de perto o trabalho do Departamento Ministerial da Convenção Geral das 
Igrejas Adventista da Promessa, o DEMI. Sou testemunha da dedicação, da entrega, do esforço e da 
vida consagrada que os pastores e esposas que compõem a equipe de trabalho desse departamento 
têm feito com o objetivo de dar aos trabalhadores da vinha do Senhor um suporte espiritual que lhes 
permita fazer a obra de Cristo com alegria, e não gemendo. 

Liderado pelo pastor Aldo César e Dsa. Lilian Mendes, o DEMI tem se esforçado em fomentar na 
família ministerial da IAP o equilíbrio dos princípios bíblicos estabelecidos por Deus para o ministério pas-
toral e à prática dos mesmos na igreja de hoje. Para tanto, uma variação de estratégias e ações espirituais 
têm sido levada a efeito nos últimos anos buscando esse alvo, que é proposto pelo Senhor da Vinha. 

Este livro é mais uma das ações que o Espírito Santo tem soprado às mentes e corações da equipe 
ministerial com o fim de ser derramado no coração e mente de toda a família ministerial promessis-
ta. O objetivo é explícito: enfrentar, com franqueza rara, os mais salientes problemas da vida familiar 
e ministerial que afetam o pastor moderno.

Da sequidão espiritual, passando pelos paradigmas da pregação, até as questões mais delicadas, 
como a vida sexual do casal e os desafios de serem modelos sadios para seus filhos, os assuntos aqui 
refletidos têm as Escrituras Sagradas como alicerce. São temas necessários, inadiáveis, urgentes! Ao 
serem ministrados nos Congressos Ministeriais com o mesmo temor e tremor como foram escritos, 
grandes bênçãos serão alcançadas pela família ministerial da IAP.

Rogo, em nome de Cristo, que os trabalhadores da obra do Senhor, façam a sua parte: absorvam 
a palavra de Deus com temor profundo, avaliem sua vida familiar e seus serviços ministeriais na igreja 
com base no que ouvirem de Deus, e mudem para melhor, a fim de que ainda mais glorifiquem a 
Deus com o corpo, alma e mente.   

À equipe do DEMI, minha mais profunda gratidão por este brilhante serviço que prestam à igreja 
de Jesus Cristo, a comunidade espiritual dos santos, que foi comprada e redimida por seu precioso 
sangue. Deus saberá recompensá-los com seu imenso amor e sua maravilhosa graça. 

Aproveito para honrar e glorificar ao Filho de Deus, que além de ter-me resgatado das trevas para a 
sua maravilhosa luz, deu-me a imerecida oportunidade de ser pastor neste mundo. Misericórdia e graça! 

Que todos se alegrem em ser pastor! Honra maior não há!

Pastor José Lima de Farias Filho
Presidente da Convenção Geral da IAP            

Apresentação
Suporte espiritual aos pastores e suas famílias
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Os filhos são a maior riqueza do ser humano. Um homem e mulher se casam e logo já começam 
as cobranças quanto ao nascimento dos filhos. E, depois, quando eles nascem, a alegria é total, tanto 
dos pais como dos avós e da família toda.

É muito bom ter filhos, dispensar todo o amor e carinho que, naturalmente estabelecidos por 
Deus, são reservados a eles.

A Palavra é enfática em afirmar que os filhos são dádiva do Senhor (Sal. 127:3). No texto o salmis-
ta é abrangente para, de forma figurada, expressar a importância dos filhos. São apresentados como 
herança do Senhor, ou seja, trata-se de um bem valioso deixado por Deus a nós, seres humanos. E, 
realmente, nosso maior tesouro é a nossa família, nossos filhos. 

Em razão disso é que os filhos sempre serão motivo de preocupação e alvo do nosso cuidado. Eles são 
os discípulos que temos dentro de casa, sempre nos observando e imitando. Dentre as preocupações dos 
pais, o desejo de que o filho conheça a Cristo Jesus e siga os seus ensinamentos, ocupa grande destaque 
para a vida do cristão e, obviamente do pastor, a quem o Senhor confiou a sua Igreja.

De antemão, parece óbvio que filho de pastor, naturalmente, ou por consequência lógica, será 
crente fiel em Jesus Cristo. Como ele está em contato direto com o sagrado, em razão da atividade 
do seu pai, a conclusão é que seja, desde pequeno, alguém que tenha o coração convertido a Jesus. 

Mas, sabemos que isso não é verdade. Assim como em qualquer casa, o filho somente entregará o seu 
coração a Cristo, caso lhe seja apresentado com muita dedicação e amor o nosso Senhor que, em favor 
de todos nós, nasceu e viveu neste mundo, morreu e ressuscitou ao terceiro dia (Prov. 6: 20-23).

É claro que, mesmo que os pais façam tudo certo, em razão do livre arbítrio, o ser humano pode 
escolher viver sem Cristo, numa vida sem compromisso real com o Senhor. 

Muito embora, pela natureza humana pecadora, todos nós tenhamos o péssimo hábito de di-
vulgar mais facilmente as más notícias, graças ao nosso bom Deus e zelo de muitos cristãos – em 
especial, pastores e esposas - é muito frequente os casos de sucesso na educação de filhos. Em nosso 
meio social, por exemplo, muitos são os filhos que são fiéis ao Senhor, que têm um compromisso 
firme com Jesus. Louvado seja Deus!

De qualquer maneira, falar sobre “filhos” é sempre um grande desafio. Trata-se de um assunto 
dos mais complexos, principalmente num mundo tão difícil em que estamos inseridos. Entendemos 
que falar de “filhos” é um assunto delicado. Reconhecemos que cada família tem uma história, de 
lutas e alegrias, que precisa ser conhecida e compreendida em seu contexto. Para a grande maioria 
dos pais, falar dos filhos significa falar de si mesmo. Difícil é encontrar alguém que nunca se doeu por 

Discípulos dentro de casa
Pr. Nestor Ferreira e Dsa. Lilian Gava Ferreira 
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12 Kerigma: Pastoreando Famílias para um Ministério Santo

terem dito algo sobre seu filho. O instinto de proteção aflora a qualquer comentário e, via de regra, 
resistimos às interferências na nossa maneira de lidar com os filhos. 

A partir destas premissas, não buscamos com o presente texto ensinar como criar filhos ou dar 
lições de “moral” quanto a criação deles, mas tão somente convidar pastores e esposas para, juntos, 
refletirmos sobre alguns aspectos inerentes ao tema. Desejamos que todos possamos ser orientados 
pela Palavra de Deus e encorajados pelo Espírito Santo para prosseguir com zelo no cuidado daque-
les que o Senhor nos confiou.  

Filho de pastor: privilégio?

Sem dúvida, ser filho de pastor tem tudo para ser um grande privilégio. Resumidamente, pode-
mos enumerar algumas razões para todo filho de pastor se alegrar com o pai que Deus lhe deu:

1. Tenho um pai cristão! 
2. Tenho um pai que recebeu um chamado especial de Deus!
3.  Apesar de humano e, portanto, falho, meu pai busca sabedoria na Palavra de Deus! Um bom 

exemplo a seguir!
4.  Deus confiou ao meu pai a tarefa de cuidar de pessoas! Portanto, ele pode cuidar de minha 

família, de mim!
5. Tenho uma vida social agitada em grande parte devido a vida que meu pai leva! 
6.  Todos me conhecem, pois meu pai é um homem respeitado pela maioria das pessoas no am-

biente em que vivo!

Ora, o pastor aceitou a Cristo, teve uma experiência fantástica com Deus, como ocorre com todo o ser 
humano que vivencia o nascer de novo em Jesus. Foi chamado pelo Senhor e hoje pastoreia o rebanho de 
Cristo. Ou seja, cuida de pessoas, que antes viviam nas trevas e hoje estão caminhando para a vida eterna. 

Incumbe ao pastor a compreensão, o cuidado para que as ovelhas continuem a servir a Cristo, e para 
isso as alimenta com a palavra de Deus, bem como as orienta para que tenham uma vida segura em Deus.

O pastor é aquele que conhece bem a palavra de Deus, sabe manuseá-la com esmero, e, portan-
to, tem palavra para o necessitado e para aquele que está com a alma aflita. Todo dia, a todo instante 
as pessoas estão a esperar do pastor uma orientação, uma palavra amiga, a direção correta para a 
resolução de seus problemas. 

Ainda, o pastor está totalmente inserido na vida das pessoas. Quando nasce uma criança, o pastor 
é chamado para orar e, depois, para apresentá-la a Deus. Quando jovens vão se casar o primeiro, 
quase sempre, a ser comunicado é o pastor. Se alguém está doente, o pastor é chamado. Todo este 
contato humano permite uma grande experiência social para o filho de pastor. Assim como o pai, o 
filho está inserido naturalmente na vida das pessoas.

Ser pastor significa ser alguém sensível ao sofrimento humano; que sabe ouvir; que sabe dosar 
adequadamente as palavras; que compreende as falhas humanas. Ser filho de pastor é poder con-
viver com alguém que tem intimidade com Deus e conhece razoavelmente a alma humana. Obvia-
mente, quem não deseja um pai com tais características? Assim, é possível afirmar que ser filho de 
pastor se trata de um grande privilégio. 

Livro_DEMI 2.indd   12 23/04/13   13:51



13

Privilégio este que precisa ser insistentemente ensinado à luz da Palavra, reconhecendo o papel 
de “servo” conferido a todo cristão, em especial ao pastorado. Um privilégio que vem acompanhado 
de uma grande responsabilidade. Neste contexto, temos uma bela oportunidade para falarmos com 
nossos filhos sobre a inversão de valores que existe no mundo, do exemplo de Cristo na humilhação 
(Filipenses 2: 5-11). Afinal, enquanto o mundo inculca na mente de nossos filhos que o “poder e o 
dinheiro” determinam quem são as pessoas mais importantes, nosso Deus exalta e faz feliz aqueles 
que são humildes, choram, são mansos, misericordiosos, pacificadores etc.

Privilégio este que será mais facilmente reconhecido e vivenciado pelos filhos se compartilhado 
pelos pais. Ou seja, se o casal tiver clareza e convicção do chamado de Deus, se percebe e vive o 
chamado pastoral com alegria, apesar das diversas circunstâncias, se reconhece a atividade pastoral 
como uma excelente obra, aumenta a probabilidade dos filhos também desfrutarem das delícias do 
ministério, superando os conflitos que, eventualmente, surjam.

Normalmente, a postura dos pais determina em muito a postura dos filhos, principalmente na 
infância e adolescência. A relação dos pais com o chamado tende a ser reproduzida pelos filhos, ou 
pelo menos, tem grande influência na maneira como eles reagirão diante dos conflitos.

Compartilhar e permitir que os filhos percebam a importância do chamado na vida do pai, bem 
como o prazer que este tem em corresponder a este chamado, possibilitará que os filhos reconhe-
çam a felicidade do pai e o incentivem em suas atividades.

O início dos problemas 

Assim como em todas as famílias, a educação dos filhos do pastor também pode ser complexa, 
cheia de dificuldades, passível de não obter sucesso. Os pais podem cometer erros na educação dos 
filhos, refletindo inclusive a natureza imperfeita do homem.

Pais/pastores também podem errar, podem ter dificuldade na educação dos seus filhos, como qual-
quer família. Não reconhecer isso é o início de muitos problemas, pois não raro, há uma cobrança de que 
o casamento, a família, a esposa, os filhos de pastor têm de ser perfeitos, imunes a qualquer tipo de falha. 
O que contraria a palavra de Deus, mesmo porque, pastores continuam sendo homens e pecadores.

Nota-se que, como o pastor é uma pessoa pública e de quem se espera que seja o exemplo para o 
rebanho de Cristo, não raro surgem tais expectativas idealizadas a respeito da família pastoral. Seria 
ingênuo e injusto dizer que estas expectativas são decorrentes apenas dos ideais dos membros das 
igrejas. Em muitos casos, o próprio pastor e a esposa contribuem com a formação e manutenção 
desta imagem; eles próprios, muitas vezes, inconscientemente, sofrem buscando corresponder tais 
expectativas, que, antes de ser da igreja, podem ser suas.

É possível observar que, quando o pastor desenvolve suas atividades deixando claro para a igreja 
que é, como a membresia, um ser humano em processo de santificação, diminui a chance de as pes-
soas agirem com uma cobrança exagerada e desumana com relação a ele e sua família. 

A criança, filha ou filho de pastor, continua sendo criança. O adolescente, filho de pastor, continua 
sendo adolescente, com todas as implicações relacionadas à cada faixa de idade. A criança se com-
portará como tal, não se podendo exigir dela o comportamento de um adulto. O adolescente, filho 
de pastor, igualmente, passará pelas mesmas tensões e dúvidas de qualquer adolescente.
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O entendimento contrário disso pode gerar muitos conflitos. Este é um problema que já atingiu 
muitos filhos de pastores e, infelizmente, ainda continua fazendo as suas vitimas. Percebe-se que, em 
muitas situações, a criança não é repreendida porque a sua conduta é reprovada, mas sim porque é 
“o filho do pastor”. Nestes casos, com o tempo, a falta de instrução adequada pode alimentar feridas 
e comprometer o futuro relacionamento desta criança com Cristo. 

A criança precisa ser ensinada nos caminhos do Senhor assim como qualquer outra criança. Os 
filhos precisam entender que a correção acontece em cumprimento à Palavra de Deus, e não por 
ser filho ou filha desta ou daquela pessoa. Não devemos justificar a necessidade de uma postura 
diferenciada por ser “filho de pastor”, e sim “por ser cristão”; sem imposição, mas sim pelo amor 
a Jesus. É essencial mostrar constantemente as passagens bíblicas que orientam o comportamento 
dos pais. A compreensão bíblica do plano de salvação precisa ser apresentado de forma insistente e 
clara aos filhos, desde pequenos.

Neste sentido, a pesquisadora Kesya Adriany, em entrevista à Revista Enfoque, nº 53, faz 
o seguinte relato:

ENFOQUE - É complicado para um filho de pastor ter sua própria experiência em Cristo? 
KÉSYA ADRIANY - Penso que sim. Desde a adolescência eu percebia isso. Aos 14 anos gostava 
de ouvir o testemunho de conversão do meu avô. Ele cantava um hino que dizia que Jesus havia lhe 
tirado do lamaçal do pecado. Um dia falei à minha mãe que queria conhecer este lamaçal. Questio-
nava como Deus me salvaria se nunca havia pecado devido à grande redoma de proteção. Eu falava 
a mim mesma: “Jesus morreu por mim? Por quê? Eu não fiz nada, eu não peco.” Isso precisa ser 
trabalhado com o filho de pastor: que há uma mensagem de salvação a ele, seja quem for, rico ou 
pobre. Quando esse processo de conversão aconteceu comigo, percebi quantos filhos de pastores 
sofriam com esse mesmo dilema.

Dentro das verdades bíblicas a serem apresentadas desde tenra idade, é importante também cultivar 
nos pequenos o entendimento a respeito do chamado especial que Deus faz a algumas pessoas. O minis-
tério e o chamado do Senhor ao pastor devem ficar muito evidentes desde muito cedo para a família do 
pastor. Apresente como sendo um privilégio concedido a vocês; algo que se deve ser grato ao Pai. 

Deixe claro que, realmente, mesmo o pastor e sua família sendo imperfeitos, serão sempre vistos 
como um modelo para as pessoas que os cercam (1Timóteo 3:1-7). Da mesma forma que todos os 
passos do pastor são analisados, da sua família também serão; e isso se aplica aos demais líderes da 
igreja, sejam presbíteros, diáconos, diaconisas etc. Os filhos precisam compreender que assumir a 
liderança pressupõe um grau maior de exposição, e, de certa maneira, todo cristão é convidado a 
influenciar este mundo em favor de Jesus Cristo. Quando os filhos compreendem isso desde cedo, 
os resultados tendem a ser agradáveis para todos.  

É por isso que o evangelho deve ser muito bem apresentado para os filhos de pastor, para que 
entendam o chamado, o ministério do pai, as lutas inerentes a esta obra, para que não venham a se 
decepcionar com a igreja e com Deus. Naturalmente, é importante que entendam que o cristão vai, 
na sua vida, sofrer por Jesus, passar por apertos comuns a quem decidiu viver para Cristo. E, logica-
mente, devem ser apresentadas as recompensas estabelecidas na palavra de Deus para aqueles que 
sofrem pelo evangelho.

Livro_DEMI 2.indd   14 23/04/13   13:51



15

A maior parte das lutas que o pastor enfrenta no seu dia a dia, está ligada ao mundo espiritual. E 
isso deve ser compreendido pelo filho de pastor, para que ele não se lance numa guerra carnal, que 
se sabe que não vai levar a lugar nenhum, a não ser para trazer mágoas e decepções. É em razão 
disso que o filho de pastor deve estar muito bem alicerçado na Palavra para entender, desde muito 
cedo, que, no ministério, é comum esse tipo de perseguição, de luta. Assim, ele lidará com mais 
tranquilidade com estas questões.

Neste contexto, dois erros podem ser cometidos: ou os pais ignoram, não permitem que os filhos 
sequer questionem o que está ocorrendo na igreja, ou os assuntos são tratados de forma aberta, sem 
qualquer cuidado. Os dois extremos são perigosos e estão relacionados diretamente com a ação dos pais.

Recomenda-se o equilíbrio. Colocar o filho numa redoma pode ser muito perigoso, já que numa 
situação mais séria ele pode ser pego sem nenhum preparo. No entanto, abrir assuntos intrincados, 
que muitas vezes envolvem consagrados da Igreja, pode ultrapassar o limite de maturidade do filho. 

Em entrevista ao Instituto Jetro, no dia 19.10.2010, o Pr. Paulo Wesley Deggau (filho de pastor), 
que ficou durante anos afastado dos seus pais e da igreja, faz a seguinte recomendação:

Para o pai-pastor: Seja sábio. Crie seu filho da forma mais natural possível. Evite que ele só tenha 
amigos cristãos, não os crie numa “bolha”. Fale abertamente com eles sobre todas as questões. 
Não tenha medo das perguntas difíceis. Lute para que dentro da sua igreja seu filho seja tratado 
sem distinção. Ame ao seu filho e o considere sua principal ovelha. Cuide dele entendendo que ele 
é o seu ministério ANTES da igreja. 
Para os filhos: Sejam sábios. Entendam seus pais como trabalhadores que tem nas mãos a maior 
de todas as missões, que é livrar as pessoas do inferno e levá-las ao conhecimento de Jesus Cristo. 
Como os médicos, seu pai lida com o pior que as pessoas carregam dentro de si. Como os médi-
cos, seu pai vive cercado de pessoas doentes. Perdoe-o quanto ao tempo. Aproveite ao máximo o 
tempo juntos. Veja o seu pai como uma pessoa normal e imperfeita. Ame-o como alguém que tem 
um amor tão grande capaz de amar uma causa de forma apaixonada, mas que é obrigado, por conta 
do ofício, a viver numa guerra espiritual constante. 

 
Uma outra dificuldade na educação dos filhos é com relação ao exercício dos papéis de pai e mãe.  

Com relação a isso, a educadora Cris Poli, em seu livro “Pais responsáveis educam juntos” afirma: 
“embora as responsabilidades principais na criação dos filhos devam ser compartilhadas, existem 
papéis diferentes para homens e mulheres, e essas diferenças influenciam no relacionamento de toda 
a família. O pai é o cabeça. É ele que toma as decisões mais controvertidas – ou, ao menos, à luz da 
Bíblia, é quem deveria fazê-lo. Embora a esposa o apoie, opine e esteja ao seu lado nas decisões, é 
esse papel paterno de liderança que carrega a responsabilidade de ser o exemplo a ser seguido pelos 
filhos. Respeito, autoridade, responsabilidade e boas atitudes influenciam as crianças.” (pág. 88)

A autoridade exercida pelos pais é dada por Deus. Os pais responsáveis educam juntos e não 
deixam o filho passar pelo constrangimento de não ter quem estabelece os limites. Infelizmente, é 
comum observarmos filhos que, quando buscam alguma autorização dos pais escutam: “pede para 
seu pai”, e depois de ir até o pai, ouvem: “pede para sua mãe”. Isso pode revelar uma desarmonia 
familiar e demonstrar que pai e mãe não estão cumprindo os seus papéis. Nestes casos, infelizmente, 
na maioria das vezes os filhos acabam tomando decisão por si só e se acostumam com isto. Com 
o passar do tempo, muito provável estes filhos agirão por si só, independente da opinião dos pais, 
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e, quando tiverem seus próprios filhos, tenderão a reproduzir o comportamento do pai e da mãe 
quanto aos conflitos no exercício da autoridade. 

Não podemos esquecer que as crianças imitam os adultos no processo de aprendizagem, seguem 
seus exemplos; já os jovens se inspiram naqueles que eles admiram. Assim, devemos fazer uma au-
toanálise: como sou visto pelo meu filho? 

Coerência é tudo

Uma questão fundamental para o líder, em especial o pastor, é manter coerência entre discurso e prática.
Sabemos que até mesmo por recomendação da Palavra de Deus (1Timóteo 3:1-7), a coerência 

e o comportamento ético, por mais que não seja dito, sempre serão analisados através da família do 
pastor. É por isso que é extremamente danoso o comportamento dúbio.  

Se na igreja o pastor é amável, carinhoso, compreensivo, alegre, em casa, tais qualidades devem 
ser ainda mais visíveis.

Segundo vários autores, muitos problemas residem nesta falta de coerência. Aqui é interessante 
transcrever a posição do terapeuta familiar Carlos “Catito” Grzybowski, publicada no site do Insti-
tuto Jetro (www.institutojetro.com.br), no dia 17.08.2012:

Verifico que grande parte dos pais não dedica tempo para falar de Deus, dos valores do evangelho, 
da sua própria fé, do que Deus faz e fez em suas próprias vidas aos filhos. A vivência cristã tem de 
ser integrada com a educação de uma forma natural, os filhos têm antenas que percebem quando 
se ensina algo que não se pratica.

Podemos concluir que falar de nossas experiências com Deus, além de revelar o nosso grau de 
relacionamento com Cristo, estabelece parâmetros de vida espiritual para nossos filhos. Quantos 
momentos especiais vivenciamos diante do Senhor, ao longo dos anos, na igreja de Cristo! Sendo 
que é fundamental que tais informações sejam apresentadas aos nossos filhos, não podemos perder 
a rica oportunidade de contar estas maravilhas e o quanto foi gratificante vivê-las. 

Sendo assim, cumpre transcrever outro trecho da entrevista com o terapeuta: 

Lembro que no Novo Testamento existe somente UM modelo de liderança apontada por Jesus: o 
líder SERVO! (João 13:12-17). Esse ponto é delicado pois nosso machismo histórico sempre aponta 
para a ideia que os pais devem ser servidos no lar - a Bíblia aponta o contrário! Nesse sentido a 
sujeição é mútua (Efésios 5:21) e a liderança é sempre de serviço - qual filho que não vai querer 
seguir um líder/pai que dá a sua VIDA (tempo, interesses, etc.) em favor dele??? Dar a vida significa 
SIM morrer - para o tempo, interesses, etc., que usaríamos em NOSSO favor para o usarmos em 
favor de nossos filhos e nosso cônjuge. O difícil é acreditar que depois destas pequenas “mortes” 
SEMPRE haverá RESSUREIÇÃO - para algo mais glorioso (...).

O texto é bem claro, se o pai ou a mãe despendem tempo para as pessoas, no caso as ovelhas, 
também deverá dedicar tempo para seus filhos. Fica contraditório, a família ficar sempre em segun-
do plano, tendo de conviver com ausências constantes e muitas vezes, injustificadas.
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No trabalho pastoral, muito tempo é despendido para orientar, para ajudar as pessoas a resolve-
rem seus problemas, o que exige atenção, cuidado, amor e empatia por parte do pastor. Igualmente, 
a família do pastor e, no nosso contexto, os filhos, também necessitam de uma palavra amiga, de 
alguém em quem possam confiar para expor as suas angústias. Ocorre que, há casos em que os filhos 
são tratados com indiferença, sem o cuidado que lhes é devido, às vezes com autoritarismo, com 
falta de compreensão, o que gera um dano irremediável. O importante é cuidar dos filhos como o 
bem mais precioso, porque nada é melhor do que um abraço e um beijo de um filho.

Osvaldo Luiz Gomes Jacobs, em texto publicado no site do Instituto Jetro (www.institutojetro.
com.br), no dia 29.09.2009, faz o seguinte comentário:

A vida do pastor começa em casa. É no lar que ele tem ou não tem autoridade espiritual. Este é o 
calcanhar de Aquiles de muitos obreiros. Focam a Igreja e a comunidade em volta, bem como as 
amizades, mas se esquecem de duas coisas essenciais: a vida devocional e a vida familiar. Aqui estão 
os dois pilares da vida pastoral. O insucesso de muitos obreiros está ligado à falta de compromisso 
na intimidade com Deus e na família. Isto é muito sério. Deve haver sempre coerência entre a vida 
dentro e fora do lar, pois as pessoas estão de olho na vida do pastor.
Tedd Tripp, em seu artigo da Revista Fé para Hoje, nos ensina: “O lar é um microcosmo da igreja. As 
qualidades da vida espiritual que dão credibilidade ao pastor em casa fornecerão a mesma medida 
de confiança às pessoas que ele serve na Igreja... A vida familiar é a fornalha, na qual as caracterís-
ticas do pastor serão forjadas”. A nossa vida no lar é a medida da nossa autoridade. Como pastor, 
devo ser um líder espiritual em casa e na igreja, um marido e pai, bem como um protetor. A nossa 
espiritualidade definirá que tipo de líderes somos em casa e na igreja. Deus nos chamou à coerência 
de Cristo, o nosso Supremo Pastor. 

Como colocado acima, o nosso exemplo dever ser sempre Jesus, que serviu o ser humano, de 
tal forma que entregou a sua vida por ele. O que fica bem claro é que, em primeiro lugar, antes de 
tudo, inclusive da igreja, das ovelhas, das reuniões administrativas, dos conselhos da igreja local, está 
o relacionamento com Deus e a família.

Jacobs complementa:

Aumentam sensivelmente as separações em nossas igrejas, inclusive de líderes. Uma série de fa-
tores comprova esta triste realidade. Como líderes, não temos sido cuidadosos, prudentes na 
relação familiar. Não temos sabido conciliar os compromissos do lar com os demais. Sentimo-nos 
pressionados, muitas vezes, pela opinião pública. Deus, família e igreja são o trinômio fundamental 
na vida do homem de Deus. Richard L. Maybue nos alerta, dizendo o seguinte: “A única maneira 
de reverter o declínio geral da qualidade das famílias dos pastores é voltar aos princípios espirituais 
para o casamento e a família. Entendo que, quaisquer que sejam as pressões hoje vigentes, elas já 
tiveram equivalentes no passado e terão paralelos no futuro... Portanto, a família do pastor deve 
ser uma prioridade em sua vida”.

Sem dúvida, o bom relacionamento familiar é fruto de dedicação e pode produzir muitos outros 
bons frutos. É possível perceber um efeito cascata na vida das famílias. Quando o relacionamento 
conjugal vai bem, há uma grande chance do relacionamento com os filhos ir bem. Quando os papéis 
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de esposo/ pai e esposa/ mãe estão claros e sendo exercidos satisfatoriamente, a educação dos filhos 
provavelmente caminha bem.

Para o pastor, sem dúvida, a boa administração do tempo é ferramenta indispensável para o desa-
fio de conciliar diversas atividades. Usar a agenda e programar as folgas faz toda a diferença. 

Os filhos, em especial, sempre estão insatisfeitos com o tempo que os pais podem dedicar a eles. 
Precisamos levar nossos filhos a entenderem que algumas das dificuldades da atividade pastoral são 
também inerentes a outras atividades profissionais. É interessante levá-los a compreender que ou-
tras pessoas passam por dificuldades similares (viagens, trabalho à noite e em finais de semana etc), 
mas todas as atividades têm seus prós e contras.

Porém, estes argumentos não justificam deixar de dedicarmos tempo aos nossos filhos. O princí-
pio de que a qualidade do tempo com os filhos é mais importante do que a quantidade é verdadeiro. 
Usar a criatividade para surpreender nossos filhos é válido, levá-los para um piquenique, fazer uma 
caminhada, ver o por do sol, assistir a um filme etc.

Amor, alegria, disciplina e perdão

O autor James Dobson, no livro Educando Meninas, revela que a chave para ser bem sucedido na 
educação dos filhos é manter o equilíbrio entre dois ingredientes: o amor e o controle. Segundo ele, 
“as complicações surgem quando a balança inclina para um dos lados, quer o do amor permissivo 
e superprotetor, quer o do controle colérico e opressivo. Afeição e disciplina se contrabalançam e 
fortalecem os vínculos do relacionamento”. (pág 95)

O pastor José Rodrigues em seu livro “Família, lugar de delícias” nos alerta para a necessidade de 
criarmos ambientes agradáveis, que favoreçam a criação de filhos crentes, alegres e obedientes. Ro-
drigues afirma “Não pense em criar filhos sem antes criar um “lugar de delícias” para sua família. Agora 
responda a si mesmo: seu lar é um lugar alegre?....É prazeroso voltar para casa? Tem sido gostoso estar 
em família? (pág. 62)” Ter uma casa alegre não significa não ter regras, limites.

Um outro autor, Hernandes Dias Lopes, no site www.ejesus.com.br, no dia 06.02.2008, traz uma 
reflexão sobre Efésios 6:1-3, que é interessante que seja transcrita:

Uma exortação negativa (v. 4) – “… e vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira”. Os pais, no 
exercício da sua autoridade, podem exorbitar em sua função e abusar de seus filhos. Tanto o exces-
so como a ausência de autoridade provoca ira nos filhos e também gera neles desânimo (Cl 3:20). 
Os pais podem provocar a ira dos filhos quando: 
a) por excesso de proteção – encarando-os sempre como crianças que precisam de cuidado e 
proteção; 
b) por favoritismo – Isaque e Rebeca cometeram esse grave erro. Isaque amava mais Esaú, enquan-
to Rebeca tinha preferência por Jacó. Assim, os pais jogaram um filho contra o outro;
c) por desestímulo – há pais que nunca estão satisfeitos com os filhos. Cobram muito, mas não 
elogiam nada. Não dosam disciplina com encorajamento. Os filhos nunca conseguem atingir a ex-
pectativa dos pais; 
d) por não reconhecer a diferença dos filhos – não há nada mais perigoso do que comparar um filho 
com outro. Se eles são peculiares não podem ser medidos pelo mesmo padrão. Eles têm persona-
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lidade, temperamento e habilidades diferentes. Muitos pais agridem os filhos querendo determinar 
para eles a escolha profissional e até mesmo o cônjuge; 
e) por falta de diálogo – os pais irritam os filhos quando se trancam atrás dos muros do silêncio e 
fecham os canais de comunicação com eles. Davi chorou a morte de Absalão, mas não conversou 
com ele quando estava vivo;
f) por meio de palavras ásperas ou agressão física – os filhos ficam desanimados quando são casti-
gados por motivos fúteis e por destempero emocional dos pais.

Somos humanos e, portanto, passíveis de cometer os erros acima. Às vezes estamos errando e sequer 
sabemos. Assim, é fundamental colocarmos o nosso relacionamento com nossos filhos frente ao Senhor. 
Somente o Espírito Santo pode trabalhar nos nossos corações e nos dar a direção correta. Aprender a 
descansar no Senhor é um exercício constante no desempenho da paternidade e maternidade. 

Certamente, movidos pelo Espírito Santo, podemos desfrutar de momentos de grande aprendi-
zado e ensinamento no relacionamento com nossos filhos. Pedir perdão é uma atitude que podemos 
ensinar praticando, dando o exemplo, sempre que necessário. Diante da postura humilde dos pais, 
os filhos podem aprender a ser misericordiosos diante das imperfeições das pessoas.

Conclusão

Ter filhos faz parte do projeto de Deus para nossas vidas. Com a chegada deles experimentamos, 
de fato, a convivência familiar. A chegada deles deve ser compreendida como sinal de benção em 
nossas vidas. Devemos celebrar e sermos gratos a Deus pela vida de nossos filhos.

Precisamos vigiar para não contribuir com a criação ou manutenção do rótulo “filhos de pasto-
res”. Tal rótulo apenas dificulta o desenvolvimento de nossos filhos, pois limita a percepção sobre a 
graça e misericórdia de Deus, estabelecendo muitas vezes uma verdadeira aversão ao ministério e, 
lamentavelmente, a Cristo.

Ensinar os filhos a temer a Deus e andar nos seus caminhos é nosso grande objetivo, nossa prio-
ridade, nosso desafio. 

Compartilhar o chamado com os filhos pode ajudá-los a compreender porque escolhemos por 
livre e espontânea vontade seguir a Cristo com tamanha dedicação e abdicação. 

Assim, provavelmente eles entenderão que há privilégio em seguir a Cristo, mas também há uma 
grande responsabilidade para aqueles que conhecem a Verdade.

Algumas atitudes nossas, enquanto pais, podem facilitar ou dificultar o processo educacional de 
nossos filhos. Em essencial, precisamos viver na dependência de Deus para sermos aperfeiçoados 
também nessa grandiosa e agradável tarefa de cuidar dos filhos.

Como pais e filhos imperfeitos, sempre necessitaremos da misericórdia e graça do Senhor. É ele 
quem nos vai dar força e direção para enfrentarmos nossas lutas e dificuldades no propósito maravi-
lhoso de servi-lo juntamente com nossa família. Assim seja!
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 “Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu...” (Ct 6: 3)

Com tão poucas palavras, mas precisas, a mulher do livro de Cantares define o poder da intimi-
dade sexual na vida de um casal. Quando um homem e uma mulher se relacionam sexualmente de 
forma feliz, plena e abençoada, de fato, é uma entrega tão intensa, uma rendição tão prazerosa, que 
um pertence ao outro, exclusivamente. 

É verdade que apenas a vida sexual não mantém um casamento, mas, em geral, ela é um bom 
termômetro sobre como vai o relacionamento. O envolvimento sexual não começa na cama, pelo 
contrário, é consumado ali. Inicia-se com a delicadeza, o respeito, o companheirismo, o carinho que 
deve permear a vida do casal diariamente.  Como costumamos definir nos Encontros de Casais, “não 
basta compartilhar a cama, é necessário compartilhar a vida”. Este é, para nós, o conceito mais am-
plo de intimidade, pois dividir a vida demanda compartilhar os sonhos, frustrações, medos, vitórias, 
os sentimentos mais secretos, sem o receio de que o outro nos julgue ou abandone, pelo contrário, 
na certeza de que continuará nos amando.  

Portanto, vamos enfocar a intimidade sexual, pela importância que tem na vida do casal e por en-
tender que os Congressos Ministeriais podem – e devem – ser uma oportunidade para analisarmos 
esta parte imprescindível de nossa existência à luz da palavra de Deus. Além disso, devemos permitir 
que o Criador sonde nossa privacidade e aponte aspectos que precisamos melhorar ou ser corrigi-
dos, para desfrutar do verdadeiro prazer que ele projetou para nós. Portanto, se o livro de Cantares 
de Salomão, para você, é unicamente uma expressão do amor entre Cristo e a Igreja, tente vê-lo 
com uma visão diferente: a celebração do amor sexual entre um homem e uma mulher, de maneira 
fascinante, emocionante, cativante e santificada. Se você foi tentado a interromper a leitura, se tratar 
de sua vida sexual é algo que lhe traz tanto desconforto que você prefere “mudar de assunto”, ro-
gamos que não tenha mais tal atitude, não empurre para “debaixo do tapete” problemas que vão se 
avolumando. Pelo contrário, Deus pode trazer à tona situações da sua vida, enquanto lê estas páginas 
ou ouve a ministração dos Congressos, não para expor sua intimidade, mas para tratar e curar seu 
relacionamento íntimo, afinal, foi ele quem criou você e seu cônjuge, colocando em vocês o instinto 
sexual, não como objeto de tortura, mas como fonte de prazer. 

É sempre oportuno lembrar que Deus criou homem e mulher, com órgãos sexuais, com desejo 
sexual e atração pelo sexo oposto. Além de tê-los criado, ordenou que se relacionassem e procrias-

A intimidade do casal
Pr. Aldo Cesar Oliveira e Dsa. Lilian Mendes Cardoso de Oliveira 
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sem (Gn 1: 28), portanto, o sexo nada tem a ver com a Queda do homem, existia antes, abençoado 
por Deus, e continua existindo, abençoado por Deus. A tão divulgada imagem da “maçã” associada 
ao pecado é uma distorção de conceitos que, infelizmente, se enraíza na mente de muitas pessoas. 

É importante destacar que a única prática sexual abençoada por Deus é no casamento, entre um 
homem e uma mulher, exclusivamente. Fora disso, tudo é pecaminoso para Deus: sexo antes do 
casamento é fornicação (I Ts 4: 3-8), sexo fora do casamento é adultério (Ex 20: 14, 17), sexo com 
pessoas do mesmo sexo é pecado (Rm 1: 26-27), sexo apenas com o olhar é tão pecado quanto o 
ato consumado (Mt 5: 27,28), sexo entre irmãos ou enteados é abominação (Dt 27: 20; Lev 20: 17) 
e o que mais o inimigo inspirar esta sociedade corrompida a praticar será pecado aos olhos de Deus.

Aproximação física e emocional 

Portanto, Deus reservou para nós, maridos e esposas, unidos no Senhor, algo que o mundo não 
desfruta: o prazer sexual de maneira santificada. No pecado, as pessoas podem até desfrutar de 
prazer, mas é um sentimento que não perdura, não satisfaz, não gera intimidade com o outro, é pu-
ramente a satisfação de um ímpeto carnal. No leito sem mácula (Hb 13:4), com a benção de Deus, 
é totalmente diferente. É a satisfação de desejos sexuais, sim, mas vai além disso, gera uma aproxi-
mação que não é apenas física, mas  emocional. Para expressar essa proximidade tão intensa e in-
substituível, Deus usou as seguintes palavras: “... o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher 
e eles se tornarão uma só carne” (Gn 2: 24). Uma só carne: quanta complexidade nesta expressão! 
Não é interessante pensar que Deus dotou homem e mulher de um sofisticado sistema, que envolve 
órgãos, terminações nervosas e estímulos, para culminar no prazer sexual? Não é interessante notar 
que o clitóris não tem outra função na mulher, a não ser proporcionar o prazer?

Lamentavelmente, muitos casais cristãos estão no casamento como aquele passageiro da conhe-
cida ilustração do navio, que tem direito à farta alimentação e diversão, mas passa a viagem toda a 
“pão e água”, privando-se dos prazeres, e, ao final, quando é informado de que teria direito a tudo, 
fica decepcionado. Deus deseja que nossa vida sexual seja plenamente satisfeita com o cônjuge, por 
isso nos dotou de tudo quanto precisamos, mas alguns acreditam que o prazer e a criatividade no 
leito são pecaminosos e passam a vida toda praticando sexo como algo mecânico, sem afeto e sem 
vivenciarem a satisfação mútua. 

Se o propósito do ato sexual fosse apenas a procriação, como defendem alguns religiosos, por 
que Deus envolveria o prazer nesta prática? É claro que gerar filhos é uma dádiva sublime que Deus 
nos concedeu, mas o relacionamento do casal deve ir além disso. Fica clara a vontade de Deus para 
que a vida sexual de um casal seja abundante quando observamos a lei mosaica, que garantia ao ho-
mem um ano afastado da guerra, para desfrutar da lua-de-mel. “”Homem recém-casado não sairá à 
guerra, nem se lhe imporá qualquer encargo; por um ano ficará livre em casa e promoverá felicidade 
à mulher que tomou” (Dt 24.5).

Observe que o texto ensina que o marido deveria promover felicidade à jovem esposa, ausentan-
do-se da guerra e de outras preocupações, para dedicar-se exclusivamente a ela nesse período. Na 
nossa vida moderna, é impensável alguém desligar-se de suas atividades durante um ano, em função 
do casamento, mas isso não nos isenta de investirmos tempo e atenção ao nosso relacionamento se-
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xual, para que seja cada vez melhor. Lamentavelmente, alguns maridos estão se esquecendo, ou não 
tendo o devido tempo, de “alegrarem” suas esposas, gerando nelas frustração dia após dia. “Alguns 
maridos entram em campo e querem decidir o jogo nos pênaltis, sem jogar os 90 minutos. Chegam 
rápido ao orgasmo e depois dormem a valer, sem se dar conta de que a mulher tem também ne-
cessidades e direitos garantidos pelo próprio Deus, que precisam ser atendidos e supridos”, relata 
o Pr. Hernandes Dias Lopes, no livro Casados & Felizes. Vale lembrar que o orgasmo simultâneo é 
raro e o marido que realmente ama sua esposa e deseja servi-la, a estimula ao prazer, para somente 
depois, chegar ao clímax.   

Há também mulheres consumidas pelo tempo, pelo excesso de atividades ou sem criatividade 
durante o ato sexual – fruto de conceitos equivocados – que também não “alegram” seus maridos, 
apenas cumprem um papel no leito, como se fosse uma obrigação. Enganam-se ao pensar que estão 
os satisfazendo, pois o homem não deseja apenas o corpo de sua esposa, mas sua entrega emocional. 

É evidente que a Queda trouxe consequências em todas as áreas da vida do ser humano, mas o 
plano original de Deus continua vigente, nos apontando que Cristo morreu para nos resgatar como 
ser integral, o que inclui nossa sexualidade. 

O primeiro casal

Voltar ao primeiro casal é importante para nos lembrar da beleza da criação de dois seres tão 
diferentes, mas unidos por Deus e abençoados por ele. “E disse o Senhor Deus: Não é bom que o 
homem esteja só; far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado 
da terra todo o animal do campo, e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes 
chamaria; e tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os 
nomes a todo o gado, e às aves dos céus, e a todo o animal do campo; mas para o homem não se 
achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este ador-
meceu; e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar; E da costela que o Senhor 
Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse Adão: Esta é agora osso dos 
meus ossos, e carne da minha carne; esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada.  
Portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma 
carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher; e não se envergonhavam.” (Gn 2: 18-25)

Observe que Deus nota a solidão de Adão, pois conhecia profundamente seus pensamentos e 
emoções, mas não foi o homem que pediu ao Criador uma companheira. Afinal, sendo ele homem, 
aprecia a sensação de fazer as coisas por si só e de ser autônomo. Deus sabia disso, pois foi ele mes-
mo quem criou o homem com esta natureza. Porém, Deus também sabia, que mesmo não mani-
festando em palavras, faltava algo para o homem sentir-se plenamente realizado ou seja, ele poderia 
não pedir ajuda, mas faltava-lhe uma ajudadora, ainda mais quando imaginamos que os animais que 
Adão nomeou, estavam sempre aos pares, macho e fêmea. 

“Ajudadora idônea” foi o papel que Deus planejou para a mulher, por mais que a sociedade mo-
derna incentive a mulher a refutar este propósito. Isso talvez explique porque tantas mulheres estão 
infelizes, tentando encontrar sentido para a vida fora do plano original de Deus, o que é impossível. 
Idôneo, segundo o dicionário Vine, pode assumir o significado de ser de “peso, estima, apreço”, tam-
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bém “conveniente, adequado, suficiente, competente, digno”. Veja que o papel conferido à mulher é 
de grande importância e não a diminui,  conforme distorcem as feministas de plantão. 

Outro aspecto curioso é o fato de a mulher ter sido criada a partir de uma das costelas de Adão, 
diferente da maneira como Deus criara o homem, do pó da terra. Impossível afirmar porque Deus 
agiu assim, mas podemos imaginar que ele desejou, com isso, manifestar a união, o companheirismo, 
a parceria, a ligação intensa que deve existir no relacionamento entre marido e esposa.

Amor à primeira vista

A expressão de Adão, quando viu Eva pela primeira vez, mostra a empolgação dele por aquela 
que seria sua mulher: “Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne...” Para Adão, o fato 
de ela ter sido criada a partir dele mesmo, a torna ainda mais íntima. Em outras palavras, Adão está 
expressando: “esta é minha mulher”. Ele está encantado, sem fôlego, diante da visão da deslumbran-
te Eva. Foi amor à primeira vista. 

Não importa o tempo de casados, notar o cônjuge com esse olhar apaixonado  é fundamental. Não 
estamos nos referindo à beleza física nem ao padrão utópico imposto pelo mundo para que uma pessoa 
se sinta aceita, mas ao olhar que aprecia o cônjuge como um ser a quem se admira e se deseja.

A primeira base para o prazer sexual é a atração de um para o outro. Em Cantares de Salomão, encon-
tramos tanto a esposa quanto o esposo narrando o que apreciam no cônjuge. “O meu amado é branco 
e rosado; ele é o primeiro entre dez mil. A sua cabeça é como o ouro mais apurado, os seus cabelos são 
crespos, pretos como o corvo. Os seus olhos são como os das pombas junto às correntes das águas, 
lavados em leite, postos em engaste. As suas faces são como um canteiro de bálsamo, como flores perfu-
madas; os seus lábios são como lírios gotejando mirra com doce aroma.” (Ct 5:10-13).

O esposo também não economiza elogios: “Formosa és, meu amor, como Tirza, aprazível como Je-
rusalém, terrível como um exército com bandeiras. Desvia de mim os teus olhos, porque eles me domi-
nam. O teu cabelo é como o rebanho das cabras que aparecem em Gileade. Os teus dentes são como o 
rebanho de ovelhas que sobem do lavadouro, e das quais todas produzem gêmeos, e não há estéril entre 
elas. Como um pedaço de romã, assim são as tuas faces entre os teus cabelos.” (Ct  6:4-7).

As carícias são outro quesito importante para que o casal crie um clima que propicia o prazer 
mútuo. Como já mencionamos, o preparo para o ato sexual não se inicia à noite, quando o casal 
se deita no leito, mas começa pela manhã e transcorre ao longo do dia. Palavras elogiosas, atitudes 
de carinho, afagos e delicadezas são fundamentais para que uma mulher se sinta estimulada pelo 
marido. O homem pode não depender desse preparo para atingir o orgasmo, mas aprecia também 
quando é elogiado e honrado por sua mulher, seja por palavras ou atitudes. 

Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7 verso 3, o apóstolo Paulo adverte que o marido deve 
conceder à mulher o que lhe é devido, de igual forma, a esposa deve satisfazer o marido: “O marido 
deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para 
com o seu marido.” O texto está lembrando que o marido deve propiciar prazer sexual à sua mulher, 
e vice-versa, ou seja, o ato sexual sem a devoção dos cônjuges é algo incompleto, diante de Deus. 
“O orgasmo é uma dádiva divina. Ele é um presente maravilhoso concedido por Deus para ser des-
frutado e celebrado com pureza e santidade pelo casal. ... Não é pecado sentir prazer sexual. Não 
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é contra a vontade de Deus que marido e mulher desfrutem plenamente dessa bênção”, defende o 
Pr. Hernandes Dias Lopes.

Também não devemos confundir as carícias de manipulação genital, que ocorrem durante o ato 
sexual, com a masturbação. “Tocar os órgãos genitais de seu cônjuge, acariciá-los e estimulá-los para 
a relação sexual não é sinônimo de masturbação, pois não tem nada que ver com autoprazer. É a 
estimulação do outro e faz parte de todo o jogo sexual do casal”, afirma o terapeuta familiar Carlos 
“Catito” Grzybowski, no livro “Macho e Fêmea os Criou”.  

Entre marido e esposa, vale tudo?

Porém, Deus não apenas criou o ato sexual, mas o regulamentou. Declarar que entre marido e 
mulher, uma vez fechada a porta do quarto, vale tudo, não é verdade. Se a carta aos Hebreus (13.4) 
cita o leito sem mácula, é porque existe a possibilidade do leito ser maculado.

Em I Coríntios 6:10 encontramos uma lista daqueles que não entrarão no reino de Deus. Entre 
eles, estão os sodomitas. Há cristãos que definem a sodomia como o ato sexual entre homens, po-
rém, o dicionário Aulete amplia essa definição: “relação sexual anal, entre um homem e uma mulher, 
ou entre indivíduos do sexo masculino”. Portanto, analisando o conceito bíblico de sodomia diante 
dessa definição, concluímos que o sexo anal é reprovado por Deus, mesmo se realizado entre um 
homem e uma mulher. Mulheres submetidas ao sexo anal, em geral, se sentem diminuídas, inferiori-
zadas, meros objetos para o prazer masculino. Ora, se Deus deseja o prazer de ambos no ato sexual, 
nenhum homem pode submeter sua esposa à uma prática que irá degradá-la. 

Quanto à prática do sexo oral, a Bíblia não regulamenta o assunto, de forma tão clara quanto o faz 
para o sexo anal. Mas, muitas mulheres relatam que não se sentem à vontade para praticá-lo, por-
tanto, não deve ser realizado como uma imposição do marido. Devemos ressaltar, no entanto, que 
não estamos nos referindo a carícias que envolvem os momentos preliminares do ato sexual, desde 
que sejam agradáveis a ambos, mas à obtenção do orgasmo envolvendo o sexo oral.  

Assim como certas práticas maculam o leito, a Bíblia também condena a abstinência do rela-
cionamento sexual entre marido e mulher, sem que haja concordância de ambos ou por um longo 
período. “Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos 
aplicardes ao jejum e à oração; e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela 
vossa incontinência”. (I Co 7: 5). Portanto, se o marido ou a esposa vão se consagrar por um período, 
no qual irão se abster do ato sexual, devem conversar antes com o cônjuge, para obter a aprovação 
dele ou dela, e não decidir primeiro e comunicar depois, pois isso certamente gerará conflito.

O casal também não deve estabelecer um longo período para essa abstinência, pois poderá cair 
na tentação do adultério ou da pornografia. O texto bíblico menciona “por algum tempo”, o que nos 
remete à ideia de um período não muito longo. É claro que Deus se agrada da nossa consagração, 
mas devemos fazê-la com os princípios bíblicos, caso contrário, ela pode se tornar causa de proble-
mas, e não bênção.

Quando um casal começa a praticar o ato sexual cada vez mais raramente, seja por falta de 
tempo, seja por desentendimentos não resolvidos, está em desacordo com a Palavra de Deus. O 
marido e a esposa estão pecando por não oferecem ao outro “o que lhe é devido”, além de estarem 
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fomentando uma situação perigosa em que o pecado pode se instalar. Sobretudo, estão se afastando 
tanto fisicamente, quanto emocionalmente, indo na contramão do que Deus planejou para o casal. 

Nesta estrada do relacionamento sexual, se Deus colocou algumas placas de alerta e proibição, 
também colocou muitas outras, que nos servem de estímulo e ensinamento para que cresçamos 
como maridos e esposas. Portanto, não nos ocupemos apenas do que a Bíblia nos proíbe, mas 
atentemos também para o que ela nos permite e orienta, a fim de desfrutarmos plenamente dessa 
bênção chamada relacionamento sexual.   

Importe-se com ela

“Você é capaz de adivinhar qual a necessidade número 1 da mulher? ‘Visa’, respondeu um ho-
mem, quando fiz essa pergunta num seminário sobre casamento”, narra Kevin Leman, no livro O 
Sexo Começa na Cozinha. Certamente, essa esposa discorda veementemente do marido. Cartão de 
crédito, dinheiro, roupas, calçados e bolsas, acessórios para a casa, cabelo e unhas feitas fazem parte, 
sem dúvida, da lista de desejos de uma mulher, mas não são sua principal necessidade. No topo da 
lista, aparece uma pequena palavra mas muito significativa: afeto. 

Porém, atenção: ela deseja afeto porque quer se sentir amada, amparada, não a deixe pensar que 
o afeto é porque você, marido, deseja uma noite “especial” com ela. A mulher precisa sentir que o 
marido a ama, independentemente do interesse sexual. Isso nem sempre é fácil para o homem ad-
ministrar, uma vez que no topo de sua lista de necessidades aparece: satisfação sexual. Pode não ser 
fácil, mas é possível. Homem e mulher são diferentes na visão sobre o sexo, mas se complementam 
de forma harmoniosa, formando o que Deus idealizou: “uma só carne”. 

As mulheres também precisam encontrar no marido alguém com quem possam conversar, o 
“ombro amigo” que possa ampará-las e alguém que esteja disposto a “discutir a relação”, mesmo 
que não seja em todas as oportunidades que elas desejam. Ouvir uma mulher não significa apenas ser 
capaz de repetir o que ela diz, pois um homem é capaz de fazer isso muito bem, mas não significa 
que esteja se importando com o assunto. Para realmente ouvir sua esposa, faça isso com o coração, 
e desvendará sentimentos talvez muito encobertos, reconquistando o amor dela a cada dia. 

Estudos apontam que as mulheres têm mais facilidade no diálogo, pois costumam ter mais fi-
bras de conexão entre o lado do cérebro que comanda a comunicação e o lado emocional. Já nos 
homens, os sentimentos parecem percorrer uma estrada um tanto quanto precária, levando mais 
tempo para serem verbalizados de forma ordenada. Outra diferença notória entre homem e mu-
lher, mas que pode ser conciliada com o esforço de ambos para compreenderem a comunicação do 
cônjuge. Lembre-se: não basta compartilhar a cama, é preciso compartilhar a vida. A comunicação é 
parte essencial neste propósito.

Higiene pessoal

O comprometimento do homem para com a família é outro tópico vital para a mulher. Talvez o ho-
mem pense: “o que isso tem a ver com sexo?” Para a mulher, tudo. Lembre-se: a mulher precisa se sentir 
amparada e o cuidado com os filhos comunica a ela que o marido está presente para proteger a família. 
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Não desconsideramos que muitos pais estão sobrecarregados com suas agendas, mas se os filhos forem 
prioridade, haverá algum tempo para eles. Sua esposa espera que você faça isso e, sobretudo, Deus espe-
ra que você faça isso, afinal, ele lhe entregou o papel de responsável espiritual pelo lar.

Detalhes que podem passar despercebidos para o homem assumem fundamental importância 
para a mulher e podem até comprometer o ato sexual. Por exemplo, a higiene pessoal. No tempo 
de namoro, os jovens enamorados, no intuito de conquistarem suas amadas, caprichavam no perfu-
me, no asseio, no hálito, na vestimenta... Há maridos que chegam em casa, após um dia de trabalho, 
e tudo o que desejam é relacionarem-se intimamente com a esposa, sem antes um bom banho. 
Não entendem porque elas não se interessam pelo sexo, porque o realizam sempre como parte da 
rotina, sem nenhuma empolgação. Para o homem pode ser um detalhe, mas para a mulher é funda-
mental que o marido primeiro faça sua higiene, preferencialmente use um perfume de que ela gosta, 
enfim, comunique a ela por meio das atitudes: “eu me importo com você”. 

A Bíblia trata da importância do marido honrar a mulher, como sexo frágil: “Igualmente vós, 
maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco; como 
sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida; para que não sejam impedidas as vossas orações” 
(1 Pe 3:7). Para honrar uma mulher, importa tratá-la com respeito, cordialidade, sem explosões de 
ira ou palavras que ferem, e também atentar para os detalhes que são importantes para ela. 

Pode ocorrer, porém, do marido empenhar-se por satisfazer as necessidades de sua esposa e, 
ainda assim, ela apresentar bloqueios para a realização sexual. Como “vaso mais fraco”, diversos 
fatores podem comprometer a libido  de uma mulher, o que demandará entendimento por parte do 
marido, acerca dos motivos que geram tal dificuldade e como lidar com eles.

Espiritualidade e sexualidade

Para algumas mulheres, espiritualidade e sexualidade são assuntos tão divergentes, que se per-
guntam como lidar com papéis tão “extremos” e porque Deus tinha que incluir sexo no casamento. 
É certo que tais pensamentos advêm de conceitos errôneos, tabus que foram incutidos em alguns 
casos na infância, em outros, na adolescência, sempre associando a prática sexual como algo peca-
minoso. Para uma mulher que pensa assim, Deus se torna um vigia no momento do ato sexual, e não 
um aliado, bloqueando suas iniciativas e sua criatividade. É preciso que o casal converse abertamente 
sobre isso, que essa mulher esteja disposta a ter sua visão mudada por Deus e que o marido com-
preenda que isso pode não acontecer de uma hora para outra. 

Também a inibição e a falta de criatividade que algumas mulheres apresentam no relacionamento 
íntimo pode ser a herança de tabus. Elas pensam que, sendo criativas e tendo iniciativas, estarão 
sendo vulgares. A Bíblia recomenda que as mulheres se ataviem publicamente com trajes com pudor 
e modéstia (I Tm 2: 9), o que é bem diferente de exercer a criatividade no leito sem mácula, com 
o marido, buscando maneiras para tornar o ato sexual cada vez mais atrativo para ambos. Além do 
mais, quanto mais ativa uma mulher se porta no relacionamento íntimo, mais chances tem de expe-
rimentar o orgasmo.

Quando o relacionamento é permeado por desentendimentos, situações não resolvidas, o es-
tresse acaba resvalando para a vida íntima do casal e afeta diretamente a esposa. Para uma mulher, 
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é praticamente impossível sentir prazer com um marido por quem ela tem ressentimentos, mágoas, 
decepções, enfim, a quem ela não admira. Para o marido, talvez seja até natural relacionar-se sexu-
almente com ela, afinal, “uma coisa é uma coisa, e outra coisa é outra coisa”. Mas, para a mulher, 
essencialmente movida por sentimentos, não é assim. Lembremo-nos que I Pedro 3: 7 adverte que 
nem as orações são ouvidas, nestas circunstâncias. O casal deve buscar no diálogo, no perdão e na 
oração a solução de seus conflitos e jamais adotar a postura do “faz de conta que está tudo bem”, 
que os empurra para muito distante do propósito de Deus.

A falta de privacidade é outro fator que impede a uma mulher chegar ao clímax no ato sexual. 
Relações sexuais às pressas, sem um ambiente restrito ao casal, podem até satisfazer o homem, mas 
para a mulher, sempre estará faltando a “cereja do bolo”. Portanto, é necessário que o quarto do 
casal seja apenas dos dois. A presença dos filhos dormindo no leito do casal pode ser até aconche-
gante em alguns momentos, mas é necessário cuidado para que não se torne uma rotina. A porta 
do quarto deve ser trancada para o relacionamento íntimo, evitando-se a desagradável situação de 
filhos surpreenderem os pais,  gerando incompreensão e sentimentos confusos nas crianças e cons-
trangimento no casal.  

Muito cansaço

Pensemos agora na rotina de uma mulher: sai de casa cedo, deixa os filhos na escola, vai ao tra-
balho, volta no fim da tarde. Mal coloca o pé em casa, já está envolvida com várias tarefas: aprontar 
o jantar, colocar a roupa na máquina de lavar, lavar a louça após o jantar, estender a roupa no varal, 
coordenar a lição de casa das crianças, orar com eles antes de dormirem, verificar os itens de mer-
cado faltantes, tomar um banho e “desmaiar na cama”. O marido se queixa que ela nunca tem tempo 
para ele, ela até gostaria de ter um momento a sós com o marido, mas o cansaço não lhe permite... 
Infelizmente, essa é a realidade de muitas famílias. 

Segundo a missionária Judith Kemp, conselheira de casais há muitos anos ao lado do marido, Pr. 
Jaime Kemp, atualmente, um dos problemas mais comuns na vida conjugal é a ausência do rela-
cionamento sexual, provocada, sobretudo, pelo cansaço e correria de ambos. Esperar que sobre 
tempo é ilusório, então, considerando que o tempo do casal deve ser uma prioridade, ambos devem 
reorganizar a agenda para terem tempo juntos. Marido, ajude sua esposa na lida diária, certamente 
ela verá sua atitude como um gesto de amor e você conquistará admiração por parte dela. Esposa, 
não seja perfeccionista, a ponto de não permitir que nenhum copo sujo repouse sobre a pia durante 
a noite. Se algo puder ser deixado para amanhã, para que você tenha mais tempo com seu marido, 
certamente, valerá a pena.

Temos observado ainda que muitas mulheres modernas sofrem de baixa autoestima, o que 
bloqueia o prazer. Elas se comparam ao ditame da moda, que exige que elas sejam magérrimas, 
sem rugas, sem celulite, ou seja, sem as benditas marcas de quem passou pela vida tendo filhos, 
amamentando, sofrendo as alterações do metabolismo em função da idade, enfim, sendo ab-
solutamente normais. Já ouvimos relato de mulheres dizendo que não se consideram atraentes 
para seus maridos, mas quando eles são ouvidos, dizem exatamente o contrário, que as amam e 
as desejam. Esposas, lembremo-nos de que a Bíblia nos afirma que todos fomos criados à ima-
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gem e semelhança de Deus. Se uma mulher é alta e outra baixa, uma loira e outra morena, uma 
tem os cabelos cacheados e outra, os cabelos lisos, Deus planejou essa diversidade e cuidou de 
cada detalhe em nossa criação, certamente, apreciando muitíssimo o resultado final. Então, por 
que vamos nos amoldar ao que o mundo diz que devemos ser ou parecer? Mulher, lembre-se: 
você é única aos olhos de Deus e aos olhos de seu marido, então, tire partido disso e viva com 
ele tudo o que o Criador preparou para você.  

Por último, desejamos abordar uma situação que, lamentavelmente, tem marcado a vida de meni-
nas, que carregam sérias consequências para a vida adulta. Trata-se do abuso sexual, ou da tentativa 
de abuso, o que pode ser igualmente traumatizante para uma mulher. Situações por vezes sofridas 
em tenra idade voltam à mente da vítima como um fantasma, quando ela se casa e se vê diante do 
marido, no leito conjugal. A dor, o medo, a vergonha voltam como se o agressor fosse o marido, 
gerando repulsa pelo ato sexual e pelo próprio marido. Mas se o inimigo deseja marcar a vida de 
uma mulher e fazê-la carregar o sofrimento por toda sua existência, nosso Deus é infinitamente mais 
poderoso para curá-la e fazê-la desfrutar de uma vida sexual plena. Afirmamos isso com base em 
vários relatos que ouvimos de mulheres cristãs, que experimentaram o poder restaurador que só 
nosso Cristo Todo Poderoso tem, curando o corpo, os sentimentos e a sexualidade. O caminho da 
restauração é, por vezes, doloroso, mas vale a pena ser percorrido.

Primeiro obstáculo a ser vencido é a confissão ao marido, já que muitas mulheres preferem ocul-
tar o passado pois sentem vergonha, mesmo tendo sido vítimas, e não responsáveis. O marido, por 
sua vez, precisa ampará-la e acolhê-la, honrando-a como vaso mais fraco, e demonstrando compre-
ensão ainda que o processo seja longo. É o amor ordenado aos maridos (Ef 5: 25), que se compara 
ao amor de Cristo pela igreja. O casal deve levar a Deus suas dificuldades e angústias, lembrando 
que “... o Espírito ajuda as nossas fraquezas; porque não sabemos o que havemos de pedir como 
convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis.” (Rm 8: 26). Marido e 
mulher devem avaliar também a necessidade de contarem com um outro casal de consagrados para 
oração e aconselhamento, e, ainda, a possibilidade de ajuda psicológica. O testemunho de casais que 
vivenciaram situação semelhante e hoje desfrutam de um relacionamento íntimo feliz e abençoado, 
nos estimula a dizer: não desistam da cura, há solução em Deus!

O que ele precisa

Lembra-se que mencionamos que a principal necessidade do homem é a realização sexual? Talvez 
a esposa pense: “nenhuma novidade, sei disso muito bem”. Mas atente para o detalhe de que não 
estamos falando apenas de sexo mas de realização sexual, aspectos bem diferentes. O autor Kevin 
Leman define claramente essa demanda masculina: “A necessidade sexual do homem é muito mais 
que apenas física. Ela é também mental – e acredite ou não – emocional. Muitas esposas não se dão 
conta disso (para ser franco, muitos homens também não). Os casais apresentam distúrbios sexuais 
quando ambos encaram o sexo como um ato meramente físico”. Portanto, um marido que realmen-
te ama sua esposa não quer apenas vivenciar o prazer e dormir, antes, ele deseja que a entrega da 
esposa seja não apenas física, mas emocional, e que aquele momento seja arrebatador para ambos. 
Ele sabe perfeitamente quando isso ocorre. Não se iluda, esposa, de que seu marido não percebe 
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sua indiferença e seus atos mecânicos durante o ato sexual, ele pode até não dizer nada, talvez por-
que o relacionamento esteja corroído também em outras áreas.

Outra necessidade masculina é o respeito da esposa, por isso a Bíblia ordena à mulher a sub-
missão ao marido (Ef 5: 22), pois é a forma como ele entende que sua esposa o ama e aprecia. O 
marido precisa saber que é importante para a esposa. Um hábito comum entre as mulheres, que 
algumas fazem até como chacota, é criticar o marido diante dos amigos ou familiares, ou pior ainda, 
dos filhos. Isso mina a autoestima do marido e, consequentemente,  pode prejudicar seriamente o 
relacionamento sexual.

O homem gosta de sentir que é necessário para sua esposa. Proporcionar  prazer a ela faz com que 
um homem se sinta realizado, se sinta competente em sua atividade sexual. Desemprego, enfermidade, 
dificuldades no trabalho, problemas na vida financeira, rebeldia dos filhos, sem dúvida, são fatores que 
estressam um homem mas ele pode atravessar esses momentos com menor dificuldade se tiver ao lado 
uma esposa que o apoie e o anime, inclusive sexualmente. Mas se ele percebe que não consegue levar sua 
esposa ao orgasmo, sente-se um homem inferior aos demais, incapaz, podendo, isso sim, ser muito mais 
grave para ele do que todos os outros fatores mencionados anteriormente.

Homens precisam de ajuda

Como ocorre com a mulher, o homem pode enfrentar dificuldades que impedem a realização 
sexual com a esposa. A pressão da vida moderna, que cobra cada vez mais dele como profissional, 
como provedor da casa, como aquele que tem a solução para tudo, ou mesmo um trauma, como 
uma perda de um familiar ou um assalto em que ele se viu impotente para defender a família, tem 
empurrado muitos homens para um quadro depressivo. Isso também pode gerar dificuldades na vida 
íntima. Como mencionamos, o homem sente-se realizado quando consegue resolver as situações 
por si só, então, reconhecer que precisa de ajuda é, em geral, um caminho bem mais longo para os 
homens do que para as mulheres. De nada adianta a esposa criticá-lo ou, grosseiramente, sugerir 
que ele procure um pastor ou médico, provavelmente, ele vai se fechar cada vez mais. A esposa 
deve ser sábia e lembrar que, nesses momentos, ajudar significa muito mais orar do que falar. E se 
falar, deve ter cuidado para não fazê-lo sentir pior do que já está. Lembre-se: estressado e sem rea-
lização sexual, ele se encontra muito abatido. Ore para que o Espírito Santo convença esse marido 
da ajuda necessária, para que ele se recupere. 

Um homem também pode perder o interesse sexual pela esposa quando ela sempre disputa com ele 
pela liderança do lar, deixando claro que não o respeita e admira como cabeça da família. Isso pode se 
manifestar na educação dos filhos, na tomada de decisões ou na composição do orçamento doméstico, 
entre outras situações. Uma esposa que recebe salário superior ao do marido, por exemplo, pode ajudá-
-lo a lidar com o sentimento de inferioridade se deixar claro que o importante é a provisão da família, 
independente se o maior peso está no que ele ou ela ganham. Por outro lado, uma esposa que considera 
o marido incompetente por isso, provavelmente irá humilhá-lo, afastando-o cada vez mais. Esse marido 
não se sentirá necessário, pelo contrário, nutrirá um sentimento de que é descartável, substituível. Nesse 
quadro, em que um marido chega ao ponto de se desinteressar pela esposa, não é difícil que o inimigo lhe 
apresente um “Plano B”, ou seja, uma oportunidade de traição. 
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Impotência

Outro fator que pode prejudicar a vida sexual dos homens é a disfunção erétil ou impotência. Lem-
brando que a visão que um homem tem de si está estreitamente ligada à sexualidade, podemos imaginar 
o quanto isso apavora um marido. Segundo Tim e Berverly LaHaye, no livro “O Ato Conjugal Depois dos 
40”, os estudos apontam que a maioria dos casos de impotência é causada por problemas físicos. É natu-
ral, apontam os autores, que à medida que o homem envelhece, ele demore um pouco mais para atingir a 
ereção ou não consiga alguma vez, mas nem sempre isso significa que ele está com um “sério problema”. 

Embora em menor frequência, fatores emocionais também podem levar um homem à disfunção 
erétil, como estresse, cansaço, a preocupação com uma enfermidade ou ainda o temor da própria 
impotência. Eles citam uma pesquisa em que, por volta dos 50 anos, 10% dos americanos estão 
impotentes. Aos 60 anos, o índice sobe para quase 20%, na faixa dos 70 anos são 30% e, após os 80 
anos, são 75%. Mas apenas 10% dos homens procuram auxílio médico, o que mostra a relutância 
dos homens em admitir e tratar o problema. 

“Muitas mulheres não entendem a agonia que um homem experimenta quando a ereção falha, 
ou quando, depois de obtê-la, não consegue mantê-la”, diz o Dr. Bernie Zilbergeld, no livro citado. 
“O problema é que elas não têm uma experiência com a qual possam comparar essa dificuldade 
masculina. A mulher pode participar de um ato sexual ou de qualquer parte dele sem estar excitada, 
ou até mesmo sem estar interessada. A condição do homem é mais complicada. ... Não existe jeito 
de o homem ‘fingir’ uma ereção. ... E, aos olhos dele, aquele que não pode ter uma relação sexual 
não é um homem de verdade.”

Nessas circunstâncias, o homem pode pensar em buscar uma solução sozinho, como a utilização 
de medicamentos, por exemplo o Viagra, porém, o caminho mais acertado é sempre consultar um 
urologista, que definirá a melhor forma de tratamento.

Tim e Beverly Lahaye relacionam sete medidas importantes que contribuem para prevenir a 
impotência: ingerir pouca gordura e praticar exercícios físicos regularmente; não fumar; ampliar 
o conceito de sexo (“o homem que vê o sexo apenas como uma questão de penetração tem mais 
probabilidade de experimentar dificuldades na ereção”); ter frequentes contatos sexuais com a es-
posa; não ver a ejaculação como a finalidade da relação sexual; conversar com o cônjuge sobre a vida 
sexual e não tomar medicamentos de que não precisa. 

Outro “fantasma”

A ejaculação precoce é outro “fantasma” que pode ameaçar os homens. Segundo o médico Drau-
zio Varella, considera-se precoce a ejaculação que ocorre logo após a penetração ou até mesmo 
antes, sem que o homem tenha controle desse evento. Mas, atenção: só é considerada ejaculação 
precoce quando ocorre em mais de 50% das relações sexuais, portanto, nada de pânico se o pro-
blema for eventual. O homem pode estar ansioso por algum motivo e apresentar o problema, sem 
que seja exatamente esse distúrbio.

A principal causa da ejaculação precoce é a ansiedade. Embora parte dos indivíduos consiga controlá-
-la durante o ato sexual, a grande maioria dos homens com esse problema é ansiosa. Quanto mais re-
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petidamente o distúrbio se manifesta, mais ansiosos eles ficam, mais adrenalina produzem e mais rápido 
ejaculam. Em alguns casos, pode levar até à disfunção erétil. Estudos recentes sugerem que a ejaculação 
precoce seja o problema sexual mais comum entre os homens, afetando cerca de 10 a 30%. Talvez esses 
números sejam até superiores, mas a maioria dos homens tem vergonha em procurar tratamento. O que 
é um mito que precisa ser derrubado, pois há várias formas de tratamento, que podem beneficiar muito 
a vida do casal e devolver-lhes a alegria de praticarem o ato sexual. 

Caso você, marido, esteja enfrentando algum dos problemas mencionados ou dificuldades de outra 
natureza, é importante vencer o orgulho, conversar com sua esposa a respeito e, ambos, buscarem a 
orientação médica, sempre colocando suas petições diante de Deus, para que ele vos oriente em tudo.

Ameaças à intimidade sexual

Como o trabalho do inimigo é matar, roubar e destruir (Jo 10:10), ele age de maneira avassaladora 
também nos casamentos e sabe que, minando a vida sexual de um casal, tem grande chance de levá-
-lo à separação. As ameaças à vida sexual não se resumem, portanto, às nossas atitudes errôneas, 
que podem servir de munição para o inimigo contra nós mesmos, mas vêm também do ambiente 
externo em que estamos inseridos, neste mundo corrompido. 

Agrava esta situação o fato de que, durante muito tempo, a igreja de Cristo teve sérias dificulda-
des para enfocar os assuntos relacionados à vida sexual dos casais. Sexo foi considerado um tema 
banido de nossos templos durante décadas, como se não fizesse parte da vida. Ou, como se Deus 
tivesse criado o casamento, mas não o relacionamento sexual.

Esta situação foi amplamente favorável ao diabo, pois enquanto nos calávamos sobre o relacio-
namento sexual que agrada a Deus, descrito em sua Palavra, ele disseminava a perversão sexual no 
mundo e atingia a igreja.

Parece que na mente de muitos cristãos, durante algum tempo, sexo era “coisa do diabo”. Ele se 
aproveitou disso e espalhou este conceito em nossa cultura. Uma música da cantora Rita Lee (Amor 
e Sexo) define: “...Amor é cristão, sexo é pagão... Amor é divino, sexo é animal...” Ou seja, o amor 
está ligado a Deus, mas o sexo é domínio do diabo, segundo esta ideia.

Graças a Deus, os conceitos errados em torno do assunto foram caindo e a igreja de Cristo percebeu 
que precisava falar do assunto, pois muitos cristãos se perdiam – e se perdem! – justamente nesta área. 

Mas hoje, superamos todos os entraves para tratar do assunto? É comum que casais com dificul-
dades sexuais tentem escondê-las, fornecendo respostas evasivas quando indagado. Compreende-
mos que a vida sexual seja algo muito particular e que ninguém deva ser invadido, mas, reiteramos, 
devemos permitir que o Espírito Santo vasculhe nossa vida íntima, nos trate e nos cure. E se ele nos 
mostrar um casal que possa nos ajudar, devemos lançar mão do socorro que Deus nos proporciona, 
antes que a situação se agrave de maneira irreversível.

Os problemas de ordem sexual podem estar relacionados a:
a) Pensamentos impuros – I Ts 4: 3-5, 7 – “Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação; 

que vos abstenhais da prostituição; Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra; 
Não na paixão da concupiscência, como os gentios, que não conhecem a Deus. Porque não nos chamou 
Deus para a imundícia, mas para a santificação.”
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Vemos que o padrão de Deus é elevado e imutável. Ele deseja que evitemos qualquer sinal de 
imoralidade em nossas vidas. Segundo Stephen Arterburn e Fred Stoeker, no livro A Batalha de Todo 
Homem, muitos cristãos são tentados a considerar o padrão de Deus muito difícil e, diante disso, 
criam uma “mistura – algo novo, confortável, medíocre.” Adotam uma postura ingênua, rebelde 
ou totalmente negligente em levar a sério o padrão de Deus, misturando o padrão de Deus ao seu 
próprio. “Essa mistura pode destruir uma pessoa”, afirmam os autores. 

Ninguém decide hoje e adultera amanhã. O primeiro passo é o pensamento impuro que vai se 
“aninhando” na mente quando somos tentados. Pensamentos impuros podem passar pela nossa 
mente, mas se nosso casamento é saudável, e consequentemente nosso relacionamento sexual, é 
bem mais difícil que eles façam “ninhos”. 

O autor Wilson Fraklim diz que “acariciar e tolerar maus pensamentos é chocar ovos de serpen-
tes que futuramente lançarão veneno em sua mente”.

b) Armadilhas virtuais
Um meio tão importante para nossos relacionamentos nos dias atuais, a internet pode também 

conter armadilhas, que podem nos aprisionar, caso nos descuidemos ao lidar com esta ferramenta. 
No início de 2011, foi lançado no Brasil o site Ohhtel.com, direcionado especificamente a pesso-
as casadas que desejam ter um “caso”. A campanha de lançamento foi declaradamente agressiva: 
“Tenha um caso agora, arrependa-se depois.” A Igreja Católica se manifestou e os outdoors foram 
recolhidos. Mas o protesto da Igreja não foi em função do teor da campanha, mas porque na imagem 
de fundo aparecia a estátua do Cristo Redentor, o que foi considerado um sacrilégio...

Em pouco mais de dois meses de atividade no Brasil, o site já contava com 281 mil usuários, sendo 
mais de cem mil inscrições só de mulheres. Preste atenção: cem mil brasileiras casadas em busca de 
relacionamentos extraconjugais! E mais: a cada 17 segundos uma nova mulher em busca de relações 
extraconjugais entra nesta rede.

Porém, há quem busque “apenas” as conversas em salas de bate-papo sem limites, ocultas no 
anonimato, com a “segurança” da distância, o que pode  levar à ilusão de que se trata apenas de um 
“amigo” virtual. Mas lembremos do texto de Mateus 5: 27 e 28: “Ouvistes que foi dito aos antigos: 
Não cometerás adultério. Mas eu lhes digo: qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já 
cometeu adultério com ela no seu coração”. (NVI). 

Jesus nos adverte que um olhar malicioso já configura adultério, ou seja, não podemos ocultar de 
Deus nossas intenções. Além do mais, geralmente esse tipo de relação começa de forma despreten-
siosa, com troca de informações superficiais, mas se aprofunda com o passar do tempo, surgindo o 
“romance virtual” e, quase sempre, o relacionamento físico extraconjugal. 

Infelizmente, há cristãos casados que não vêem problema em “bater-papo” com pessoas do sexo 
oposto pela internet, afinal, não há nenhum contato físico, é apenas uma amizade. Amizade?! Pv. 6: 
27 e 28 nos diz: “Porventura tomará alguém fogo no seu seio, sem que suas vestes se queimem? Ou 
andará alguém sobre brasas, sem que se queimem os seus pés?”

Há casais que dizem não terem tempo para o diálogo, para a oração, para o culto doméstico, para pas-
searem juntos, mas permanecem durante horas, todos os dias, à frente de um computador ou no telefo-
ne, conversando com outras pessoas. Se os meios de comunicação estão impedindo a nossa comunicação 
“olho no olho”, aquela que não pode ser substituída, devemos ter equilíbrio e nos desligar um pouco da 

Livro_DEMI 2.indd   33 23/04/13   13:51



34 Kerigma: Pastoreando Famílias para um Ministério Santo

TV, da internet, do celular, para dar atenção a quem realmente merece. Há casais que só se falam via SMS 
ou e-mails, veja a que ponto chegamos!  Pelo bem de seu casamento, pelo bem de sua vida íntima, não 
permita que nenhum atrativo da vida moderna roube o lugar de seu marido ou esposa.  

c) Pornografia
É triste constatar como a pornografia pela internet tem aprisionado um número crescente de 

cristãos, com a falsa sensação de que “não se está pecando”, afinal, não há o contato físico. A por-
nografia tem como base a lascívia, que é o desejo intenso de satisfação do apetite sexual. O que vale 
é o “aqui, agora”. Gálatas 5:19 nos adverte: “Porque as obras da carne são manifestas, as quais são: 
adultério, prostituição, impureza, lascívia.”

O homem é o mais alvejado neste quesito, pois seu desejo está intimamente associado à visão, mas há 
também mulheres caindo no pecado da pornografia. O  objetivo do maligno é deixar o homem / a mulher 
sempre desejando mais e mais, até que o ato sexual se torne um vício. No caso dos homens, passam a 
ver as mulheres como meros objetos sexuais. Um jovem rapaz cristão nos relatou que era tão viciado em 
pornografia que se excitou apenas ao entrar no elevador e deparar-se com uma mulher com uma blusa 
decotada. “Eu nem vi o rosto dela”, disse ele, o que comprova que o corpo passa a ser apenas um objeto.  

A pornografia alimenta a natureza pecaminosa e estimula uma vida dupla. Há alguns que pensam: 
“posso ser cristão e visitar sites eróticos, afinal, não há nenhum contato físico, que pecado há nisso?” 
Infelizmente, há cristãos viciados em pornografia, louvando, pregando e evangelizando, imaginando 
que Deus não se importa com isso, ou que não é um pecado do qual devam se arrepender, nem 
interromper o serviço cristão.  Mas o texto de Mateus 5: 28 não deixa dúvidas: “Eu, porém, vos digo, 
que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela.”

Portanto, a pornografia é sutil, mas letal. Traz dependência como qualquer outro vício. O arre-
pendimento só virá se aquele que a pratica tiver a completa consciência de seu pecado. E não basta 
dizer que “diminuiu o ritmo” ou que “está sob controle”. Deus quer libertar de todo o pecado, não 
apenas de parte dele. Em I João 1: 9, lemos:  “Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para 
nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda a injustiça.”

A pornografia pode ser não compartilhada ou compartilhada. A não compartilhada, quando o 
cônjuge pratica sozinho, sem o conhecimento do outro, gera terríveis consequências: ele / ela tenta 
realizar as fantasias com o cônjuge e substitui a relação íntima pela masturbação. É triste constatar 
que há homens casados que já não conseguem obter ereção no relacionamento sexual com a esposa, 
substituindo a relação sexual que Deus reservou para ele pela masturbação, pois já se viciaram nisso. 
Em geral, desejam fantasias extravagantes, pecaminosas, que humilham ou desagradam a mulher ou, 
em outros casos, acabam perdendo o apetite sexual por ela. 

A pornografia compartilhada (quando ambos praticam juntos) também é pecaminosa e gera ou-
tras consequências, como a busca do estímulo externo para excitação através de sites, filmes porno-
gráficos, objetos de sex shops e demonstra séria deficiência no relacionamento conjugal, o que leva 
a práticas cada vez mais pecaminosas. 

d) Assédio e adultério
A prática do assédio, infelizmente, vem se tornando mais comum do que muitos de nós possamos 

imaginar. Segundo levantamento feito pelo site Trabalhando.com, 32% das mulheres entrevistadas já 
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foram vítimas de algum tipo de assédio sexual. A prática pecaminosa cresce no ambiente de trabalho, 
no trajeto entre a casa e o trabalho, na internet e, lamentavelmente, até na igreja.  

A palavra no grego siege traduzida como “assédio” é um termo militar que literalmente significa 
rodear como num cerco. É o que pode acontecer na vida  sexual de um homem ou de uma mulher. 
Os pensamentos e os desejos podem se tornar tão habituais, que parecem rodear como um exército 
que faz o cerco a uma cidade. Esta pressão perigosa pode ser vencida, se estivermos alertas para não 
sermos sucumbidos por este “cerco”. 

Na Bíblia, a reprovação para o assédio é muito clara, manifesta nas palavras de Jesus em Mateus 
5: 27 e 28, as quais repetimos: “Ouvistes que foi dito aos antigos: Não cometerás adultério. Mas 
eu lhes digo: qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no 
seu coração”. (NVI). 

Analisando o texto de Mateus, percebemos dois alertas. Ele adverte contra o pecado do adulté-
rio, mas também destaca como o processo pode se iniciar de maneira sutil, secreta, por um simples 
olhar seguido de pensamentos impuros. 

Sempre ouvimos falar nesse texto aplicado aos homens, mas devemos entender que as mulheres 
também podem viver o dilema do desejo proibido. Parafraseando o texto e aplicando-o ao universo 
feminino, podemos registrar: “Vocês ouviram o que foi dito: Não adulterarás. Mas eu lhes digo: qualquer 
mulher que olhar para um homem para deseja-lo, já cometeu adultério com ele no seu coração”.

Shannon Ethridge, em seu livro “A Batalha de Toda Mulher”, propõe um teste para que as mu-
lheres casadas possam avaliar se estão andando em “terreno perigoso”, o qual pode ser aplicado 
também aos homens: 

•  “Você pensa nesse homem (ou mulher) com frequência (várias vezes por dia) mesmo quando 
ele(a) não está presente?

• Procura desculpas para telefonar-lhe, a fim de ouvir a sua voz?
• Encontras razões para escrever mensagens a ele (a), esperando ansiosamente pela resposta?
• Fica imaginando se ele(a) sente alguma atração por você?
•  Você deseja falar ou passar tempo com essa pessoa, longe dos ouvidos ou dos olhos dos outros?”

É importante entendermos que homens e mulheres devem tomar cuidados diferentes para se 
manterem íntegros na área sexual. Para o homem, com a sexualidade mais ligada às características 
físicas, o cuidado deve ser com o olhar. Já as mulheres, com a sexualidade mais ligada às emoções, o 
cuidado deve ser com os pensamentos e sentimentos.

É importante frisar também que a frustração no casamento não justifica o adultério, embora é 
inegável que um marido ou esposa insatisfeito(a) emocionalmente e sexualmente seja mais suscetível 
a esse pecado. Mas quando nos lembramos do jovem José, fugindo dos assédios da esposa de Potifar 
(Gn 39), concluímos que a integridade sexual pode ser mantida, desde que nos mantenhamos fieis a 
Deus, independentemente das armas que o inimigo lance contra nós.

O cinema mostra o adultério como romântico, as propagandas o fazem engraçado e a internet, o 
faz casual. As pessoas pensam: “minha vida está tão monótona, meu casamento está tão ruim, como 
colorir esta rotina cinzenta?” O escritor Ron Mehl, em A Ternura dos Dez Mandamentos, discorrendo 
sobre o sétimo mandamento, propõe: “Pense num vendedor de carros (tipo inescrupuloso, que só 
se importa com a venda, não em atender bem o cliente). Você entra no carro, mas não quer com-
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prar, quer consultar sua família. Mas ele insiste: ‘não, compre agora, consigo financiamento, se deixar 
para depois, pode não encontrar o carro aqui. Vamos assinar os papéis!” 

O diabo quer que você pense no “agora”, não nas consequências. Mas seja racional e reflita: que 
efeitos meus atos terão se atravessar a porta chamada adultério?

Para quem está trilhando esse perigoso caminho, pare antes que seja muito tarde e as conse-
quências, muito danosas. O primeiro passo é reconhecer a gravidade do erro. Enquanto você agir 
como se tudo não passasse de uma brincadeira, um jogo de sedução, com o pensamento equivocado 
de que tudo está sob controle, de que você para o jogo na hora em que quiser, o inimigo vai levá-lo 
para cada vez mais longe, até que o plano dele tenha êxito. Reconhecer significa admitir que você 
está em pecado.

Outro passo é a confissão do pecado diante de Deus. Em 1 João 1:9 aprendemos que: “Se confes-
sarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda 
injustiça.” Confessar pecados não é ter uma conversa vaga com Deus, mas dizer com todas as letras 
o que estamos praticando ou pensando, pedindo dele forças para nos libertar do pecado.  

Vencer a tentação demanda atitudes, portanto, você deve romper imediatamente com a prática, 
não adie para amanhã, pode ser muito tarde. Em Provérbios, capítulo 5, em que Salomão nos adver-
te a deixar a lascívia, lemos: “Fique longe dessa mulher; não se aproxime da porta de sua casa” (v. 8). 
Podemos aplicar também para a mulher: “Fique longe desse homem; não se aproxime da porta de 
sua casa”. E podemos também ampliar o texto para trazê-lo para os nossos dias: “não se aproxime 
de sua mesa, de seu MSN, facebook, twitter, e-mails, número de celular etc”. Como um vício, a 
relação pecaminosa deve ser cortada pela raiz, para ser vencida. 

Não se engane de que você é forte o suficiente para fazer isso sozinho (a), confiado(a) apenas 
em você mesmo(a). Busque diariamente o auxílio do Espírito Santo, para vencer esta que será uma 
verdadeira batalha. Admita sua total dependência de Deus e busque-o em todo o tempo, ele é po-
deroso para lhe dar a vitória. “Não veio sobre vós tentação, senão humana; mas fiel é Deus, que não 
vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que a 
possais suportar.” (1 Co 10:13). 

Peça também a Deus que restaure a afeição, o amor, o respeito, a admiração por seu cônjuge. 
Enxergar apenas os defeitos do outro e potencializá-lo é o caminho mais rápido para ressentimentos 
e separações. Deus pode restaurar o sentimento que você nutria por ele quando se conheceram, 
quando namoravam, quando se casaram. O amor que aprecia apenas as virtudes não é o amor 
segundo a palavra de Deus (I Coríntios 13), pelo contrário, o amor bíblico continua forte e estável 
apesar dos defeitos do outro. 

e) Homossexualismo 
O neoliberalismo influenciou o estilo de vida da sociedade, os hábitos, a maneira de pensar e a 

sexualidade. O que vale é a competitividade, o individualismo e ter uma “mente aberta” para aceitar 
os novos conceitos. Assim, o cônjuge se tornou um mero objeto de prazer e, “se não me atende 
mais, eu descarto, como troco de roupa, de carro, de supermercado”. 

Dentro deste modelo, o homossexualismo ganha força como uma opção sexual. Os defensores 
afirmam que os homossexuais já nascem com tal tendência, portanto, nada têm a fazer a não ser 
assumir aquilo que já receberam geneticamente. A Palavra de Deus, porém, não nos deixa dúvidas: 
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“Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais à criatura do que o 
Criador, que é bendito eternamente. Por isso Deus os abandonou às paixões infames. Porque até 
suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E, semelhantemente, também os ho-
mens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, 
homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha 
ao seu erro.” (Rm 1: 25-28).

Na sociedade, infelizmente, não é mais raro que um homem deixe sua esposa e filhos para viver 
com outro homem, o mesmo ocorrendo com mulheres. Na igreja, percebemos que os desejos 
homossexuais têm entrado sorrateiramente, alcançando não apenas jovens solteiros mas pesso-
as casadas. Em Tiago 4, encontramos orientações preciosas para resistir às paixões deste mundo, 
especialmente, nos versos 7 e 8: “Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. 
Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores; e, vós de duplo ânimo, pu-
rificai os corações”. Podemos ser tentados, mas, se estamos próximos de Deus e em submissão a 
ele, conseguimos resistir neste verdadeiro embate espiritual. Por outro lado, se nos distanciamos de 
Deus, os desejos mundanos dominam nossa mente e coração, e caminhamos à deriva no perigoso 
terreno das tentações carnais.  

Conversem, perdoem-se e orem

É interessante como os casais não têm dificuldades em falar sobre contas a pagar, problemas com 
os filhos, situações envolvendo irmãos da igreja, notícias cotidianas, mas quando o assunto é sexo, 
são poucos os que se sentem realmente à vontade para conversar com o cônjuge. Por que temos 
resistência em abordar este assunto com aquele(a) com quem vivenciamos a experiência sexual? Por 
que temos dificuldade em assumir que temos bloqueios ou que a vida sexual não está nos satisfazen-
do, justamente para quem pode satisfazê-la? Por que optamos, por vezes, em “fazer de conta” de 
que está tudo bem, uma situação que acaba “explodindo”, em algum momento?

Devemos quebrar as barreiras que nós mesmos construímos e conversar sobre nossa sexualidade, 
com o marido ou a esposa. Nosso cônjuge não adivinha nem lê mente, não tem o poder de saber o que 
apreciamos ou não, se desejamos algo fora da rotina. (Aliás, quebrar a rotina, planejando um momento 
especial a dois, é uma prática muito benéfica ao casal). Conversar sobre nossa vida sexual deve ser incor-
porado ao nosso relacionamento como algo natural, se queremos melhorar nesta área. Ainda que vocês 
não tenham esse hábito e no começo, essa ideia gere certo desconforto, comecem a dialogar e, em bre-
ve, notarão grandes benefícios em ter a comunicação aberta com o cônjuge.  

Outro aspecto importante é ter em mente que nenhum casamento é perfeito, pois nós também 
não o somos, mas podemos construir um relacionamento saudável – aquele em que confessamos 
nossos erros e obtemos o perdão do outro. Quem idealizar se realizar sexualmente com o cônju-
ge, apenas quando ele(a) atender toda sua expectativa, nunca terá realização sexual.  No convívio 
diário, é claro que surgem situações que nos estressam, irritam, decepcionam, e nesses momentos 
podemos falar ou agir indevidamente contra o cônjuge. Não temos o controle do tempo para fazê-lo 
voltar, mas graças a Deus, sua palavra nos ensina a praticar o perdão, o bálsamo que sara as feridas. 
Efésios 4: 29-32 nos orienta: “Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa 

Livro_DEMI 2.indd   37 23/04/13   13:51



38 Kerigma: Pastoreando Famílias para um Ministério Santo

para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo 
de Deus, no qual estais selados para o dia da redenção. Toda a amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e 
blasfêmia e toda a malícia sejam tiradas dentro vós, antes sede uns para com os outros benignos, mi-
sericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo.” Obser-
ve que essa palavra é uma ordenança, não uma opção. Se erramos por palavras ou atitudes, devemos 
pedir perdão, não há outra forma de reparar nosso erro. Há maridos ou esposas que dizem que não 
conseguem perdoar o outro, na verdade, estão dizendo que ele(a) não é digno do perdão. Mas note 
que o texto bíblico diz que devemos perdoar uns aos outros, como Deus nos perdoou por meio de 
Cristo. Nós também éramos indignos, não fosse o amor de Deus e o sangue de Cristo, estaríamos  
condenados eternamente. Portanto, não temos o direito de não perdoar o cônjuge.

Certamente, esta não é uma ordenança fácil, e é mesmo impossível de conseguirmos sozinhos, 
apenas com a ajuda preciosa do Espírito Santo é que compreendemos e praticamos o perdão, por-
que é uma graça divina.  Precisamos confessar a Deus nossas dificuldades dentro deste tema.  

Devemos também orar juntos, como casal, incluindo em nossas petições o relacionamento se-
xual. Sim, Deus se importa com isso, afinal, foi ele quem nos criou com desejos sexuais, nos uniu no 
casamento e deseja que nossa vida íntima seja abundante e santificada. Se não conseguimos conver-
sar com Deus a respeito disso, provavelmente é porque associamos a prática sexual ao pecado, e 
precisamos quebrar este tabu. Nosso Criador conhece-nos profundamente e tem a resposta para 
nossos conflitos e dificuldades.

Que o nosso amor pelo cônjuge e nossa intimidade como casal sejam tão intensos quanto o regis-
trado no livro de Cantares de Salomão: “As muitas águas não podem apagar este amor, nem os rios 
afogá-lo...” (Ct 8: 7).

Parte deste artigo foi publicada originalmente na revista O Clarim, edição 59. 
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Pastorear famílias para um ministério santo não é tarefa fácil. Ainda mais quando desenvolvemos a 
saudável consciência de que precisamos proclamar o evangelho em todo o tempo. A atividade pasto-
ral em suas múltiplas facetas nos abre oportunidades para isso, muito além da pregação nos púlpitos. 
É o café na visita, o bolo no aniversário, o choro no velório, a busca de esperança na UTI, a festa de 
casamento, o futebol com a turma da UMAP e anexos, enfim, são muitas as situações e formas que 
o Espírito nos usa para proclamarmos. 

Em cada pequeno evento que participamos surgem as demandas. Falo sobre os eventos da vida 
diária. Aqueles rotineiros e também aqueles que não marcam hora e chegam sem avisar. Cada situ-
ação testa nossa fé, caráter, compromisso, palavra, postura e fidelidade. É na combinação destas ca-
racterísticas que, sem sermão homileticamente bem preparado, proclamamos, pois comportamen-
tos, atitudes e testemunho pregam mais que meras palavras. O “Por seus frutos os conhecereis”, 
proclamado por Jesus no evangelho, confirma este pensamento.

Portanto, convido você a olharmos juntos para um capítulo do evangelho de João, que nos ensinará 
alguns paradigmas do Kerigma que podem e devem ser quebrados em nossa caminhada com Cristo. Pa-
radigmas que fazem parte das nossas rotinas, pois acontecem diariamente nas nossas atividades pastorais.

O capítulo é o décimo primeiro. Nele encontramos a narrativa da ressurreição de Lázaro, nome 
que é uma forma abreviada do apelativo Eleazar, que significa “Deus é auxílio” (1). Significado esse 
apropriado e sugestivo para todo pastor. Afinal, qual o pastor não carece do auxílio de Deus? Qual 
esposa de pastor e filhos de pastor não necessitam do auxílio de Deus? Todos nós precisamos. Como 
Lázaro, talvez alguns de nós, em algumas áreas, nos lugares mais secretos das nossas almas, esteja-
mos clamando por ressurreição. Seja lá como for, creiamos e proclamemos: Deus é o nosso auxílio!

Quebrando o paradigma da derrota na enfermidade 

“E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para morte, mas para a glória de Deus, para que 
o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus, amava Marta, e a sua irmã, e a Lázaro.” João 11.4 e 5

A definição de que “esta enfermidade não é para morte” implica compreender que existem enfermi-
dades que o são. E, independente da decisão soberana de Deus, nada que Ele faz é feito sem propósito. 
Pense quantos enfermos já receberam seu acompanhamento. Cada um tem uma particular história que 
merece ser respeitada. Acudimos, socorremos, oramos, a palavra final, no entanto, sempre virá de Deus.

Paradigmas do Kerigma
Pr. Edmilson Mendes e Dsa. Regina Guimarães
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O grande propósito foi a demonstração da glória de Deus. Como? Jesus explica logo na sequência: 
“para que o Filho de Deus seja glorificado por ela”. É um interessante jogo de palavras que afirma 
mais uma vez a centralidade de Cristo. A glória de Deus é ver Seu Filho sendo glorificado.

Até a completa extinção do pecado conviveremos com enfermidades. Mas não devemos 
olhar para elas de forma derrotada. Enfermidades são, em muitos casos, disciplinas de ama-
durecimento, transformação e afirmação. O versículo 4 começa dizendo: “E Jesus, ouvindo 
isso...”. Ouvindo o quê? O versículo 3 responde: “Está enfermo aquele que Tu amas”. Ou seja, 
a fé da família de Lázaro iria amadurecer, se transformar e Jesus, mais uma vez, através de cada 
gesto, afirmaria seu amor.

É exatamente a dinâmica do amor que move Jesus. O recado enviado para o mestre tinha a ênfase 
do amor dele por Lázaro. Já o evangelista, no versículo 5, faz questão de destacar e afirmar o amor 
de Jesus por toda a família.

Quantos segundos se leva para escrever: “amava a família”? É rápido, muito rápido. Demonstrar 
este amor, no entanto, é resultado de relacionamento. É preciso amar cada família e cada ovelha que 
a compõe. A família apelou para o amor, Jesus respondeu pelo amor.

Este é um paradigma que precisa ser quebrado nas enfermidades que assombram as comunida-
des que pastoreamos. Antes da poderosa oração, das escalas de jejuns, vem o amor. Até porque 
jejum e oração sem amor para nada aproveitam.

Grave isso: o verdadeiro amor nunca é derrotado. Se o enfermo sarará ou não, se morrerá ou 
não, se vegetará ou não, só Deus o sabe. O testemunho do verdadeiro amor, porém, permanece, 
influencia famílias, converte corações, muda atitudes. Jesus essencialmente ama. Mesmo morrendo 
numa cruz, morre por amor.

Quebrando o paradigma da pressa

“Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda dois dias no lugar onde estava. Depois disso, disse 
aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os 
judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá? Jesus respondeu: Não há doze horas no dia? Se 
alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas, se andar de noite, tropeça, 
porque nele não há luz.” João 11.6-10

Pense na igreja que você pastoreia. Em muitos casos, pense nas igrejas, pois muitos pastoreiam 
mais de uma igreja. Os jovens são criativos, têm energia, inventam, a cada ano querem superar o ano 
que passou, para isso, projetos e programas vão sendo imaginados e agendados. E as mulheres? Não 
são diferentes. Servas por natureza, estão sempre atuantes e vibrantes. Com as crianças o ritmo é 
igualmente intenso. O mesmo se dá com o corpo diaconal, os homens, os casais, os músicos.

Toda essa aglutinação de boa vontade e ótimas intenções, às vezes, pode ser perversa para o 
pastorado. Na ansiedade de fazer e trabalhar, a hiperatividade toma conta do ambiente, criando uma 
agenda pesada, carregada e insana para um acompanhamento minimamente bom por parte do pastor.

Nem toda a congregação comparece na programação das mulheres, dos homens, das crianças, 
dos músicos. Mas todos exigem a presença do pastor em cada específica programação. Ou seja, 
desdobrar-se é pouco, o pastor precisa se multiplicar, senão...
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Mas demandas pastorais não se restringem somente a programas. Tem demandas que vêm an-
tes. E muito mais importantes. A visita para o casal em crise, o estudo bíblico para interessados que 
abriram suas casas e corações, a ovelha na UTI,  a vida devocional, as prioridades e demandas da 
sua esposa e filhos. Além das demandas pessoais como consultas médicas, check-up periódico, ler, 
estudar, se atualizar, pesquisar.

Qual o resultado de tudo isso? Pressa, muita pressa! Fomos ensinados a não falar não. “Não”, às 
vezes, até parece um palavrão. Aí, pressionado por metas e imposições, dá-lhe pressa. Pressa na vi-
sita, no aconselhamento, na oração. Pressa para preparar um sermão. Enfim, se estabelece um ciclo 
no qual tudo é feito às pressas, pois sempre têm uma meia dúzia de prazos estourando.

A qualidade, a excelência e até a espiritualidade, nos caóticos cenários apressados que vivemos, 
vão decaindo dia a dia. E como estamos envolvidos e engolidos pela pressa, mal percebemos. O ke-
rigma ordenado no “ide” deve ser praticado com urgência. Sempre. No entanto, confundir urgência 
com pressa tem acabado com muitos e belos ministérios. É obvio que existem situações que exigem 
pressa, mas todas? Esta é a questão: ter pressa e fazer tudo apressadamente tornou-se o padrão do 
nosso tempo. Do Egito o povo saiu apressadamente na noite da primeira páscoa, mas Deus, sem 
nenhuma pressa, deixou-os caminhando quarenta anos até chegar na terra que havia sido prometida.

Jesus nos ensina a lição de fazermos cada coisa no ritmo definido por Deus. Ele amava Lázaro e 
sua família, ainda assim, depois da notícia a respeito da enfermidade do amigo, permaneceu dois dias 
no lugar que estava para só então partir para a Judeia. Os discípulos, por sua vez, questionam a ida 
para lá, uma vez que tentaram apedrejar Jesus exatamente na Judeia.

A resposta de Jesus para o questionamento dos discípulos foi ótima. Nem perdeu tempo para falar 
sobre o risco de outra tentativa de apedrejamento. Simplesmente abordou a questão das horas, 12 no 
dia, 12 da noite. Em outras palavras, segurança e tranquilidade total, não é necessário pressa para fugir, 
nem para ir à Judeia, pois Deus é o Senhor do tempo que nos ensina a fazer cada coisa no tempo certo.

O equilíbrio na distribuição do nosso tempo Jesus define nos versículos 9 e 10: “... Se alguém 
andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas, se andar de noite, tropeça, porque 
nele não há luz.” Ou seja, precisamos de pausas, descansos, desaceleramentos. Por mais irônico que 
possa parecer, até a pressa precisa esperar.

Entregar-se a atitudes apressadas sem pensar, todo dia e a todo instante, fará muitos pasto-
res tentar andar à noite, aí tropeçarão. Eis o laço da pressa como rotina: ela se torna o padrão. 
Cumprem-se todas as datas malucas e espremidas nas agendas das lideranças, mas e o preparo 
físico, psicológico, social e espiritual? E a intimidade com Deus? E a luz de Jesus? Tudo fica com-
prometido em caminhadas apressadas, nebulosas e, às vezes até escuras, cenário fatal para os 
mais variados tropeços.

Respeite seus ritmos e capacidades, organize seu tempo alinhando prioridades, cumpra com fi-
delidade seu chamado e vocação, mas não se deixe contaminar pelo vírus da pressa. De vez em 
quando, permita-se um celular desligado, busque silêncio, preste atenção no que Deus está fazendo 
e quer fazer em seu ministério. Lázaro, você sabe, estava morto, e Jesus ainda permaneceu dois 
dias sem ir socorrer o pedido daquela família, ele quebrou o paradigma da pressa sem quebrar seu 
amor, sua responsabilidade e seu dever. Creio que também podemos e devemos. Com a ajuda do 
Santo Espírito saberemos respeitar a estrada que permite 120 quilômetros por hora, assim como os 
trechos que ordenam 40 quilômetros por hora. Creia, você é capaz.
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Quebrando o paradigma da morte

“Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: Vamos nós também, para morrermos com 
ele.” João 11.16

Nós, como Jesus, chamamos a morte de sono. O mundo, como os discípulos, entendem o sono 
apenas como o sono, uma sonequinha. Como não entenderam, Cristo fala explicitamente: “Lázaro 
está morto...”. Agora sim, a gravidade da situação ficou cristalina para os discípulos.

Popularmente afirmamos que, para tudo existe um jeito, menos para a morte. Nunca nos dare-
mos bem com a morte, nunca. A cada falecimento de alguém querido sofremos a dor da separação, 
a tristeza, muitas vezes até a incompreensão nos assaltará por conta de mortes prematuras a nosso 
juízo. Como pastores, estaremos sempre alternando festas e velórios, risos e choros.

Nosso mundo, a parte que vive sem Cristo, continua sem entender a morte. Crenças e filosofias 
não faltam para explicar o além túmulo. Jesus quebra este paradigma também, com isso, nos capa-
cita a fazermos o mesmo. O kerigma por ocasião da morte é uma oportunidade frequente na vida 
de todo pastor. Como Jesus, também podemos ir no contra-fluxo do motivo das lágrimas em cada 
velório. Note, não é ir contra as lágrimas, que são plenamente justificáveis, é ir contra os motivos, 
este é o paradigma da morte que precisa ser quebrado via nossa proclamação.

Para os discípulos sono é sono, morte é morte. Para Jesus também, mas é bem mais, pois a morte 
é só um sono. Seja qual for o culto fúnebre, não se intimide, pode chamar a morte de “um sono”, 
você estará em ótima companhia, foi nosso Senhor quem disse.

Quando Jesus declara que Lázaro estava morto, imediatamente os discípulos esquecem a afirma-
ção do Mestre sobre ser apenas um sono, veja a declaração de Tomé no versículo 16: “Vamos nós 
também, para morrermos com ele”. Notou? Tomé nem desconfiava que Jesus reverteria  a situação. 
Tomé representa nossa dificuldade de entendermos novos paradigmas para a proclamação.

Mesmo assim, Tomé tem muitos méritos. Primeiro, ele está diz: “vamos junto do nosso amigo que 
morreu”. Se formos apedrejados e morrermos, morreremos com ele. Segundo e não menos importante, 
mesmo sem ter o alcance da visão a respeito dos planos de Cristo, ele está junto e vai junto.

Com humildade e sensibilidade, a morte pode ser tratada como a Bíblia trata, um sono para os 
justos, um drama eterno para os ímpios. Equilibre amor e verdade em cada palavra e discurso que 
fizer sobre a morte, e o Espírito Santo produzirá o consolo que somente ele é capaz de colocar no 
profundo da alma e do intelecto humano. Jesus sabia qual era o tipo de sono, nós também, por graça 
dele, alcançamos a mesma compreensão. Portanto, com ousadia, proclamemos que a morte não é 
o fim, a última palavra pertence a Jesus.

Quebrando o paradigma sobre a pontualidade de Deus

“Chegando, pois, Jesus, achou que já havia quatro dias que estava na sepultura. (Ora, Betânia distava 
de Jerusalém quase quinze estádios.) E muitos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria, acerca do 
seu irmão.” João 11.17-19

“Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita...” Durante um bom tempo, 
alguns anos atrás, quase todas as igrejas cantavam esse louvor. Em meio a esperas recheadas de es-
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peranças, a congregação afirmava cantando que Jesus nunca chega atrasado, porque tem um plano 
melhor. Muito chorei e vi muitos chorarem ao entoar este antigo louvor.

Essa é daquelas verdades que não temos dúvidas, por vezes, no entanto, não assimilamos. “Como 
Deus não vê minha dor insuportável? Minha depressão? Minha solidão? Como? Não é possível! Estou 
há tanto tempo esperando a bênção, e nada! Até quando, Senhor? Até quando?” Ou seja, a maioria 
dos crentes tem convicção que Jesus não se atrasa, mas quando se está no centro da espera, com o 
passar dos anos, vem o desespero.

Este é um tema que regularmente precisa estar na pauta da proclamação pastoral: a pontualidade de 
Deus. Jesus chegou, mas Lázaro já havia morrido havia quatro dias! Lembra dos três paradigmas do kerig-
ma que Jesus, em sua rotina pastoral, quebrou em João 11? Vou lhe ajudar. Primeiro: nada de derrota na 
enfermidade (ainda que resulte em morte). Segundo: nada de pressa. Prudência, preparo e cuidado são 
bem melhores. Terceiro: a morte é só um sono, ou seja, a “sabedoria popular” está equivocada, em Jesus 
há jeito para a morte! Se é assim,  Jesus não chegou atrasado, ele tinha um plano melhor.

Qual o plano melhor? Volte e leia o versículo quatro: “Esta enfermidade não é para morte, mas 
para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela”. Contradição, devem ter 
pensado os discípulos. “Ele disse que a enfermidade não era para a morte, mas Lázaro morreu. 
Como vamos glorificá-lo?”, podem ter pensado.

Quantas vezes não pensamos o mesmo? Olhamos a nossa volta, conferimos cada detalhe, e tudo 
parece conspirar para uma demora e até esquecimento por parte de Deus.

Aos olhos humanos, Jesus estava muito atrasado. Quatro dias de falecimento é muita coisa. A fa-
mília de Lázaro chorava junto a irmãos e amigos. Estes são momentos difíceis em qualquer ministério 
pastoral, quando uma família clama e o pior acaba acontecendo. É neste quadro desconsolador que 
Jesus chega. Para todos, atrasado. Na agenda dele, na hora exata.

Não temamos! Por mais desgraçado que seja o quadro, onde estiver uma família que leve a santi-
ficação a sério, a fidelidade aliada a práticas responsáveis, vivendo em plena comunhão com o Senhor 
e sua igreja, poderemos afirmar, sem medo ou constrangimento: Deus é pontual! O kairós dele é 
sempre perfeito, inexplicável, inesperado e, rotineiramente, surpreendente.

Este ponto parece óbvio. E é. Porém, a tendência humana de racionalizar dores e sofrimentos 
leva a questionamentos incompreensíveis, às vezes até infantis, sobre a pontualidade das ações de 
Deus. Ele sabe o que está fazendo! Portanto, embora seja óbvio o tempo perfeito de Deus agir, este 
é um paradigma que deve ser constantemente anunciado e quebrado em nossa proclamação. Jesus 
nunca chega atrasado, seu plano é melhor e será executado com a mais absoluta pontualidade.

Quebrando o paradigma sobre a ressurreição

“Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro; Maria, porém, ficou assentada em casa. 
Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se Tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também, ago-
ra, sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. 
Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último Dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a 
ressurreição e a vida; quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá; e todo aquele que vive e crê em 
mim nunca morrerá. Crês tu isso? Disse-lhe ela: Sim, Senhor, creio que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que 
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havia de vir ao mundo. E, dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: O Mestre está 
aqui e chama-te.” João 11.20-28

“... Se Tu estivesses aqui...”. É assim que Marta começa sua conversa com Jesus. É assim que 
muitos pais também começam suas narrativas a respeito das tragédias que envolveram os filhos. “Se 
meu filho tivesse me dado ouvidos... Se minha filha tivesse me obedecido... Se meu filho não tivesse 
se embriagado...” São declarações que se arriscam numa explicação para eventos ruins que, muitas 
vezes, são inexplicáveis.

Neste diálogo, apesar do luto, Jesus não se furta de expor e explicar a doutrina da ressurreição: 
“Eu sou a ressurreição e a vida; quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele 
que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisso?” Apenas dois versículos, porém carregados 
de profundas verdades.

Em nossa sociedade contaminada pela moda do “politicamente correto”, expor, explicar e até 
defender uma doutrina num velório é inaceitável. Os defensores das etiquetas sociais dirão que ve-
lório é lugar de contrição, respeito, palavras de consolo. Sem dúvida é, concordamos. Jesus, porém, 
quebra mais este paradigma e não perde nenhuma oportunidade para o kerigma, ou seja, uma pro-
clamação pertinente e mais que adequada para o momento.

Por que Jesus explicou sobre a ressurreição? Porque foi abordado, simples assim. Tão simples 
que deveríamos adotar essa estratégia de Jesus. Em hipótese alguma devemos ser inconvenientes e 
intrusos, mas, se perguntados, no mínimo devemos honestamente responder.

Lendo, parece que Jesus fez o que seria natural. Contudo, a resposta do mestre não teve nada de na-
tural. O que seria uma resposta comum para a frase de Marta, “se Tu estivesses aqui meu irmão não teria 
morrido...”? Ora, a maioria dos mortais responderia mais ou menos assim: “Que isso! Cada um tem sua 
hora, é a vida. Calma, Marta, vai passar, temos que seguir com nossa vida e... blá, blá, blá...”

Jesus, de novo, vai pelo caminho que, para nós, parece ser o mais complicado. Quebra o paradig-
ma do assunto “ressurreição” e começa a explicá-la com propriedade, conhecimento e autoridade. 
E fez tudo isso em meio à dor do luto. Talvez João 8.32 seja uma boa resposta para se entender as 
razões de Cristo: “E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará”. Consolo que de fato liberta 
é aquele que flui da verdade, mentiras até podem temporariamente abrandar alguma dor, mas só 
temporariamente. Uma vez descobertas, mentiras causam efeito contrário, pioram a dor.

Para nós, que cremos, o tema pode se apresentar tranquilo. Para a sociedade que não crê, beira 
o absurdo. Ressurreição faz parte das metas-narrativas. Jesus ousadamente quebrou um paradigma, 
nem por isso as coisas ficaram fáceis.

Mais tarde, em Atos 3, num dia, próximo das 3 da tarde, Pedro e João foram ao templo e, ao pas-
sarem pela porta de nome Formosa, em nome de Jesus curaram um deficiente que ali ficava a pedir 
esmolas. Pedro aproveitou o testemunho, pregou, e muitos dos que ouviram, creram. Os que não 
creram também estavam lá e agiram de forma bem antagônica: “E, estando eles falando ao povo, so-
brevieram os sacerdotes, e o capitão do templo, e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem 
o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. E lançaram mão deles e os encarceraram 
na prisão até o dia seguinte, pois era já tarde”. Atos 4.1-3.

Percebeu a ousadia de Pedro? Bem diferente daquele Pedro vacilão de outrora, não é mesmo? 
Onde ele encontrou e formou em si tanta ousadia? Nos três primeiros versículos de Atos 4 fica cla-
ra a censura dos opositores da pregação dos apóstolos: “... doendo-se muito de que ensinassem o 
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povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos...”. Ficou claro agora? Pedro viu o Cristo 
ressurreto, desta verdade vinha a ousadia de Pedro para também, a exemplo de Cristo, quebrar sem 
receio qualquer paradigma a respeito de ensinos equivocados sobre a ressurreição.

Como Pedro, servimos e proclamamos o mesmo ressuscitado. Ele é vivo e reina absoluto. Colo-
que o tema “ressurreição” na categoria daqueles temas difíceis que vão surgir na agenda ministerial 
de todo pastor. Quando surgirem, não se intimide, responda como Cristo e Pedro, cheio de convic-
ção garantida pela palavra revelada nas escrituras pelo Santo Espírito.

Quebrando o paradigma dos sentimentos

“Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com Ele. (Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas 
estava no lugar onde Marta o encontrara.) Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a conso-
lavam que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: Vai ao sepulcro para chorar 
ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, 
se Tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar e também chorando 
os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: Onde o puseste? Dis-
seram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: Vede como o amava.” João 11.29-36

O encontro agora é com Maria, a outra irmã de Lázaro. A frase que ela pronuncia ao ver o Mestre 
é idêntica: “Senhor, se Tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido.” As semelhanças, porém, pa-
ram por aqui. Cada reação de Maria se reveste de profundos sentimentos que são expressados com 
uma gritante emoção. Não entenda errado o que estou escrevendo, Jesus amava toda a família igual-
mente. Marta amava Jesus tanto quanto Maria e Lázaro. As reações apenas é que foram diferentes.

Ainda bem! Cada irmã reage de uma forma e Jesus respeita todas as formas, temperamentos, 
estilo, jeitos. Maria se joga aos pés de Jesus, o pranto é grande, as lágrimas são muitas, Lázaro, o 
irmão amado, morreu. Diante de tal manifestação, o versículo 33 nos informa que Jesus não emitiu 
palavras, mas “moveu-se muito em espírito e perturbou-se.” Ou seja, aguda dor na alma.

A seguir ele pede para ver o local onde está o corpo. Na sequência, um novo versículo, combi-
nando apenas duas palavras, comunica ao mundo a humanidade daquele que é todo divino: “Jesus 
chorou”.  Chega a parecer contraditório, pois dentro de instantes, Jesus ordenará que Lázaro ressus-
cite, então, por que chorar? Porque o verdadeiro amor provoca verdadeiros sentimentos de afeto 
e bem querer. Porque a perda de um amigo é como perder um pedaço de nós mesmos. Um fato 
não elimina o outro. Um é o sentimento de tristeza profunda pela morte. Outro é o sentimento de 
alegria intensa pela ressurreição.

“Jesus chorou” manifesta a autenticidade dos sentimentos de Jesus, além de renovar a antiga lição 
sobre o valor superior de testemunhos verdadeiros no lugar de “tão somente palavras”. Mais que 
apenas falar, é preciso ser e fazer. Em algum lugar, li um pensamento que jamais esqueci: “Lágrima é 
uma palavra que não precisa de explicação.” Chorou Jesus, e sem palavras, apenas com a expressão 
de sentimentos sinceros, disseram os judeus no versículo 36: “Vede como o amava.”

Quebrar o paradigma dos sentimentos não é apenas urgente, é necessário para a sanidade de 
qualquer ministério pastoral que leve a sério o kerigma. Viver estereótipos que grupos, tradições e 
coronéis determinam, para que homens se pareçam com pastor, pode vir a ser traiçoeiro. Nossa 
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preocupação deve ser em mais que parecermos, antes deve conquistar nossa entrega para sermos 
cristãos autênticos, admitindo, expondo e vivendo com responsabilidade e integridade os nossos 
mais profundos e complexos sentimentos. Abrir-se com prudência, sabedoria e humildade para a 
comunidade que pastoreamos, aprofundará vínculos e comunhão entre pastor e ovelhas.

A partir daí, o kerigma sai no lucro, pois uma proclamação que sabe dosar a boa teologia com uma 
alma sedenta e aberta ao mover do Espírito, é uma proclamação que comunica além do intelecto, 
comunica ao coração. Em outras palavras, quando temos a coragem de quebrar os paradigmas dos 
sentimentos robotizados por códigos meramente sociais e institucionais, começamos a equilibrar 
razão e emoção, sentimentos importantes, nobres e que devem ser cultivados e respeitados cada 
qual na sua hora e lugar. Jesus chorou, depois, como bem sabemos, sorriu.

Quebrando o paradigma da incapacidade de compreensão

“E alguns deles disseram: Não podia Ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não 
morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro; e era uma caverna e 
tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já 
cheira mal, porque é já de quatro dias. Disse-lhe Jesus: Não te hei dito que, se creres, verás a glória de 
Deus? Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, por me 
haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao 
redor, para que creiam que Tu me enviaste. E, tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para 
fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto, envolto num lenço. Disse-
-lhes Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham 
visto o que Jesus fizera creram nEle.” João 11. 37-45

“Quem é feliz sempre, e nunca sofre, padece de uma grande enfermidade e precisa ser tratado 
a fim de aprender a sofrer. Sofrer pelas razões certas significa que estamos em contato com a reali-
dade, que o corpo e a alma sentem a tristeza das perdas e que existe em nós o poder do amor”, diz 
Rubem Alves. No geral, o sofrimento é rejeitado. São poucas as pessoas que encaram as dores da 
vida como disciplinas que ensinam. 

A incapacidade para compreender eventos que se desenvolvem bem à nossa frente é flagrante. 
Ou não tão flagrante, pois beira o comum. Os rebanhos que pastoreamos estão cheios de gente com 
esta incapacidade. Só vê-se o óbvio e o que diz a tradição. Se mudar uma vírgula, a confusão se esta-
belece. Olhar para o sofrimento como um professor da vida prática pode ser revolucionário. Pois para 
além da dor, das perdas, dos fracassos, que são as evidentes consequências nos sofrimentos, ângulos 
pedagógicos e terapêuticos passam a ser considerados e observados com um olhar mais longânimo. 

Neste trecho, a incapacidade para compreender Jesus é gritante. Após verem as lágrimas de Cris-
to, perguntam se aquele que deu vista ao cego não poderia ter evitado a morte de Lázaro. Depois, 
para piorar, surge o lamento-protesto de Marta: “Senhor, já cheira mal, porque é já de quatro dias”. 
Ou seja, na lógica de Marta a ordem de Jesus era ridícula, bizarra, estranha. Tirar a pedra por quê? 
Afinal, o máximo que teremos é o cheiro de um defunto de quatro dias.

Incompreensão. Incompreensão e incompreensão. A incapacidade de judeus, apóstolos e familia-
res neste ponto crucial da narrativa, revela essa marca cruel da natureza humana, a incapacidade de 
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compreender ao menos o básico. E o básico, naquele diálogo e naquela situação, a se compreender, 
era um só: Jesus está presente. Deu uma ordem. Então obedeça, espere e creia!

A pedra finalmente é tirada, com ou sem compreensão, Jesus ordena e Lázaro ressuscita. Novas 
orientações são dadas aos ouvintes no sentido de ajudar a Lázaro. Para dizer o mínimo, foi simples-
mente espetacular este milagre realizado por Jesus.

Agora eu lhe pergunto: você gostaria de ter presenciado este milagre? Eu gostaria. Imagine um 
defunto de quatro dias ressuscitando e você presenciando, imagine... Imaginou? Pois é, milagres 
ajudam, mas não resolvem tudo. Leia novamente o último versículo, lá é dito: “muitos creram em 
Jesus.” Percebeu o detalhe? Vou lhe ajudar. A palavra que inicia o versículo 45 de João 11 é “muitos”, 
e não “todos”. Muitos, por mais que sejam esses “muitos”, não são “todos”. Ou seja, depois de um 
super milagre, ainda teve gente que não compreendeu, foi incapaz, por isso mesmo não creu.

Nossa comunidade, assim como algumas vezes, nós mesmos, somos incapazes de compreender 
o trabalho que Cristo está desenvolvendo. Este é mais um paradigma que precisamos quebrar em 
nossas rotinas. Jesus quebrou. Mesmo com a incompreensão de todos, apesar de toda a incapacida-
de de seus ouvintes para se entender suas atitudes, ele não desanimou. Se os judeus, os apóstolos, 
Marta, Maria e toda uma vila foi incapaz de compreender, ele seguiu firme, confiando no Pai: “Eu 
bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao meu redor, para 
que creiam que Tu me enviaste.” v. 42.

O kerigma acontece nos paradigmas das famílias

Para simplificar, paradigma pode ser um padrão, um modelo. Alguns padrões e modelos enve-
lhecem, são bons e têm o seu valor numa determinada época. Padrões e modelos também podem 
não ser bons. Apenas porque uma geração após outra vem repetindo, às vezes ganham status de 
lei perfeita. E lei perfeita, como bem sabemos, só a de Deus, seus dez mandamentos inquebráveis 
e eternos. No demais, para uma eficiente proclamação que fale com nosso tempo e cultura, sem 
quebrar princípios, alguns paradigmas devem ser quebrados sem receio.

O kerigma se apresenta em qualquer situação. Oportunidades sem fim se mostram para que 
proclamações pertinentes, surpreendentes e específicas aconteçam. Pode ser na tragédia, como no 
trecho que acabamos de refletir sobre a morte de Lázaro. Ou pode ser numa festa, como no casa-
mento em Caná da Galiléia.

Velório e casamento. Parece-me que os cenários e as situações de Jesus são bem comuns aos 
cenários e situações que transitam pastores, esposas e filhos. Ora chorando, ora sorrindo. Ora 
meditando, ora caminhando. Ora comendo, ora bebendo. Eventos aparentemente comuns, mas a 
cada quebra de paradigma Jesus deu ênfase a sua mensagem kerigmática, multiplicando o impacto 
e a eficiência de cada ato, gesto e palavra que até hoje nos inspira. Se Jesus fez, creio que também 
podemos, em nome dEle, fazer. Bem, foi ele mesmo que nos deixou esta esperança, no mesmo 
evangelho de João, três capítulos depois do onze: “... Aquele que crê em mim também fará as obras 
que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai.” João 14.12.
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“Passando pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes; e a primeira chuva o cobre de bênçãos.” Sl 84.6

Introdução

As duas áreas que iremos refletir do conceito das práticas devocionais são: a leitura bíblica e a 
oração. Sobre a Bíblia o desafio é: “Faça todo o possível para conseguir a completa aprovação de Deus, 
como um trabalhador que não se envergonha do seu trabalho, mas ensina corretamente a verdade do 
evangelho.” (2 Tm 2.15 – NTLH). Contudo, para isso é preciso ter experiência como o salmista: 
“Como são doces as tuas palavras! São mais doces do que o mel.” (Sl 119.103 – NTLH). E sobre a ora-
ção, o desafio é viver Lucas 11.9: “Por isso eu digo: peçam e vocês receberão; procurem e vocês acharão; 
batam, e a porta será aberta para vocês.” e João 16.24 (b) (NTLH) - “...peçam e receberão para que a 
alegria de vocês seja completa”.

Nunca estamos preparados para os desafios ministeriais. Quando menos esperamos algo negati-
vo nos surpreendente. Neste cenário, as práticas devocionais aparecem como ferramentas indispen-
sáveis para superarmos as dificuldades.

Na maioria das vezes somos como “bombeiros” diante de um incêndio. Porém, entendemos que 
podemos ser preventivos se as práticas devocionais forem constantes em nossa vida. Elas devem vir 
antes da tempestade, antes da tentação, antes da crise. Jesus aconselhou: 

“Vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação; o difícil mesmo é 
conseguir.”(Mt 26.41 – NTLH).

Paulo, inspirado e com sentimento vigilante escreveu:
“Portanto, aquele que pensa que está de pé é melhor ter cuidado para não cair.”(1 Co 10.12 – NTLH ).
O melhor é sermos sábios e disciplinados, vivendo o que Deus preparou para nós, sem sermos 

religiosos ou legalistas. Jesus tinha o costume de ir aos sábados na sinagoga e ler os textos sagrados: 
“Jesus foi para a cidade de Nazaré, onde havia crescido. No sábado, conforme o seu costume, foi até a 

sinagoga. Ali ele se levantou para ler as Escrituras Sagradas.” (Lc 4.16 – NTLH).
Mesmo não tendo o objetivo principal de “produzir sermões”, com certeza, muitas devocionais 

podem se transformar em sermões, principalmente nos expositivos. Na verdade precisamos de co-
munhão com Deus de forma vívida, saudável e espontânea para desempenharmos com alegria o que 
Deus colocou em nossas mãos. 

Chuva sobre a terra seca
Pr. Elias Alves Ferreira e Dsa. Marilsa Ferreira
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O “vale de Baca” ou “vale árido” não é identificado em parte alguma das Escrituras. “Baca” é o 
termo hebraico para “árvore de bálsamo” e a seiva desta árvore escorre lentamente, como as lágri-
mas. O “vale de Baca” é o nome dado a qualquer lugar difícil ou doloroso da vida, onde não parece 
haver esperança alguma, onde nos sentimos desamparados, no “poço do desespero”. Aqueles que 
amam a Deus sabem que vão atravessar vales como esse, mas não vão permanecer ali. A experiência 
dessa travessia redunda em bênçãos para eles, e esses fiéis também deixam uma benção por onde 
passam.1 Que assim seja sua vida.

1. Wiersbe – Vol. III (2006:231)
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I – Você quer chuva? 

Valorize!

A importância das práticas devocionais
As práticas devocionais são exercícios espirituais envolvendo principalmente a oração e a leitura 

bíblica. Dizemos principalmente, porque o universo devocional é mais amplo como: meditação, 
jejum, adoração, louvor, confissão etc, mas priorizamos estes dois temas por serem alicerces para 
os demais. Compreendemos, no entanto, que isso demanda muito esforço, até que o “esporádico” 
seja “hábito”. Orar e ler a Bíblia, além de mostrar que reconhecemos que, sozinhos e sem a direção 
de Deus, não superaremos as dificuldades que nos sobrevierem, deixa claro que escolhemos ser 
dependentes em tudo dos princípios bíblicos e da comunhão com o Senhor. Iremos incentivar as 
recomendações escritas pelo apóstolo Paulo ao jovem pastor Timóteo: “Pois os exercícios físicos têm 
alguma utilidade, mas o exercício espiritual tem valor para tudo porque o seu resultado é a vida, tanto 
agora como no futuro.” (1 Tm 4.8 - NTLH).

A grande maioria busca em primeiro lugar as “outras coisas”, e o “reino de Deus” se sobrar tem-
po, o que raramente acontece. Um dia, o Senhor advertiu: 

“Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescenta-
das” (Mt 6.33 – NTLH). 

Na segunda carta universal de Pedro, o apelo é desafiador:
“Porém continuem a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gló-

ria a ele, agora e para sempre! Amém!” (2 Pe 3.18 – NTLH).
É preciso, mais do que nunca, abrir um espaço em nosso mundo pessoal e investir em quem pode nos 

fazer realmente felizes e completos. Muito mais que as nossas mãos, o Senhor quer os nossos corações. 
A.W. Tozer escreveu: “Eu me recordo de um homem de Deus a quem foi perguntado: ‘O que é 

mais importante: ler a Palavra de Deus ou orar?’ Ele respondeu: ‘O que é mais importante para um 
pássaro, a asa da direita ou a da esquerda?’.” 

Organize-se!

 “Pois a terra que embebe a chuva, que cai muitas vezes sobre ela, e produz erva proveitosa para 
aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção da parte de Deus.” (Hb 6.7 – NTLH).

Ambiente. Para aproveitar a chuva, é preciso lavrar a terra. Precisamos de um ambiente tran-
quilo para extrair o melhor da Palavra de Deus (meditação) e orar com objetividade. Pode ser com 
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fundo musical ou não, dependendo da opção pessoal. Para muitos, mesmo sendo louvor, pode in-
terferir na concentração quando algum texto está sendo estudado. A devocional pode ser individual 
ou coletiva (esposa, família ou irmãos). Se for coletiva, voce precisará de outro momento a sós com 
Deus para confissões íntimas. Jesus aconselhou acerca disso:

“Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que não pode ser visto. E 
o seu Pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa.” (Mt 6.6 – NTLH). 

Grandes homens da Bíblia tiveram experiências inigualáveis quando estavam sozinhos com Deus. 
Jacó estava sozinho quando foi abençoado e teve seu nome e caráter mudado (Gn. 32). Moisés foi 
chamado quando se encontrava sozinho pastoreando no monte Horebe (Ex 3). Elias teve seu minis-
tério profético impulsionado quando teve um encontro pessoal com o Espírito Santo (1 Rs 19). Josué 
estava só quando o Senhor o visitou (Js 1).  Gideão malhava sozinho o trigo quando foi levantado para 
gerar vitórias em Israel (Jz 6).  João Batista, o último dos grandes profetas, pregava e vivia solitário 
no deserto (Mt 3). Cornélio orava sozinho quando recebeu a visita de um anjo e abriu a porta para 
a conversão dos gentios e Pedro, de igual forma, num terraço, teve orientações para levar a mensa-
gem de salvação (At 10). João, o discípulo do amor, estava só, numa ilha deserta chamada Patmos, 
quando teve as maravilhosas visões apocalípticas (Ap 1). 

Priorize!

“De manhã bem cedo, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou, saiu da cidade, foi para um lugar 
deserto e ficou ali orando.”(Mc 1.35 – NTLH). 

Devemos orar sem cessar. Em todos os instantes, a oração é bem-vinda (1 Ts 5. 17), no entanto, 
o melhor horário é logo pela manhã. Pela manhã, estamos descansados e ainda não se iniciou o bom-
bardeio dos desafios do novo dia. 

Mesmo Jesus, divino, gerado pelo Espírito Santo, sem pecado, perfeito, dependeu da oração. Em 
Mc 1.35 vemos Jesus orando pela manhã. A escolha dos seus discípulos foi precedida por uma noite 
de oração (Lc 6.12,13). Jesus, nosso exemplo maior, deixa marcas claras que devemos seguir. Se 
tivermos que optar por um horário, por que não o praticado pelo nosso Mestre?

Abraão nos dá o exemplo de busca antes mesmo do amanhecer: “No dia seguinte, Abraão se levan-
tou de madrugada e foi até o lugar onde havia falado com Deus, o Senhor.” (Gn 19.27 – NTLH). 

Jacó, outro Patriarca, também fez um concerto com Deus numa manhã – “Jacó se levantou bem 
cedo, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e a pôs de pé como um pilar. Depois derramou 
azeite em cima para dedicá-la a Deus.” (Gn 28.18 – NTLH).  

O povo de Israel deveria colher o maná logo pela manhã: “Todas as manhãs cada um pegava o ne-
cessário para comer naquele dia, pois o calor do sol derretia o que ficava no chão.” (Ex 16. 21 – NTLH). 

Josué, momentos antes de entrar na Terra Prometida, se aproximou do Rio Jordão juntamente 
com o povo de Israel numa manhã: “Josué e todo o povo de Israel se levantaram de madrugada, saíram 
do acampamento do vale das Acácias e foram até o rio Jordão. Antes de atravessarem o rio, eles acampa-
ram ali.” (Js 3.1 – NTLH). 

O salmista Davi cantou assim: “De manhã ouves a minha voz; quando o sol nasce, eu faço a minha 
oração e espero a tua resposta.”(Sl 5.3 – NTLH). 
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Foi numa manhã que as mulheres que acompanhavam Jesus tiverem uma maravilhosa experiência 
com o Cristo ressuscitado: “E, muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao 
túmulo.” (Mc. 16.2 – NTLH).

O conselho de Paulo ao jovem Timóteo serve muito para nós: “Em primeiro lugar peço que sejam 
feitos orações, pedidos, súplicas e ações de graças a Deus em favor de todas as pessoas. Quero que em 
todos os lugares os homens orem, homens dedicados a Deus; e que, ao orarem, eles levantem as mãos, 
sem ódio e sem brigas.” (1 Tm 2.1,8 – NTLH). 

Defina!

A leitura bíblica é insubstituível
Existem bons livros devocionais que ajudam muito, mas nada substitui a Bíblia Sagrada. A “Palavra 

de Deus” por si própria nos fornece subsídios suficientes para discernir, orar e vencer os obstáculos 
que surgem em nosso ministério:

“Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, 
corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente 
preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações.” ( 2 Tm 3. 16, 17– NTLH).

Se abrirmos o Santo Livro com frequência, com amor, as palavras serão vivas e doces, a história 
vivida será a nossa história, os personagens serão nosso irmãos e amigos, os princípios bíblicos serão 
seguidos com alegria, a morte de Jesus será em nosso lugar e a sua ressurreição será a nossa vida. 

A Bíblia é o pensamento de Deus, sua obra de graça, seu amor expresso e sua revelação. Ela é 
divinamente inspirada (2 Tm 3.16). Apesar de ter sido escrita por cerca de 40 pessoas diferentes 
durante um período de 1600 anos, em três continentes (Ásia, África e Europa), em três idiomas 
(hebraico, grego e aramaico), jamais se contradiz. Seus valores são eternos, sua exatidão histórica e 
geográfica pode ser comprovada pela ciência. Não há outro livro no mundo descrito como “a verda-
de”. Ela é certeira a respeito de tudo (Sl 119.128). Ela é a “Palavra de Deus”.

A Bíblia, além de nos conceder diretrizes, alimento espiritual, forças para viver, abre a perspectiva 
do céu, da vida futura. Assim escreveu o apóstolo Pedro: 

“Sendo de novo gerados... pela palavra de Deus, viva, e que permanece para sempre... para uma he-
rança incorruptível... guardada nos céus para vós”. (1 Pe 1. 23; 4– NTLH).

Leia a Bíblia para ser sábio. Alimente-se dela para ser forte. Creia nela para ser salvo. Pratique-a 
para ser separado para a vida eterna. E, obedeça-a para uma vida equilibrada e feliz.

Ela é uma mina de riquezas espirituais, uma fonte perene de água cristalina, um banquete do mais 
puro alimento, um rio de prazer, um bálsamo para todas as feridas, uma declaração do amor eterno, 
o mapa do trono de Deus, a voz inequívoca do Senhor que nos ama e nos deseja eternamente ao 
seu lado... Um paraíso de glória!

Fale com Deus!

“Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia, sim, ao Senhor, que faz os relâmpagos; e ele lhes 
dará chuvas copiosas, e a cada um erva no campo” (Zc 10.1 – NTLH).
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A vida devocional e de oração do Senhor Jesus
Quando olhamos para a vida devocional e de oração de Jesus podemos vê-lo muitas vezes em con-

sagração isolada. No início do seu ministério, jejuou quarenta dias e noites no deserto (Mt 4). Antes de 
escolher seus discípulos, orou sozinho uma noite inteira (Lc 6). Antes de andar sobre o mar e acalmar as 
ondas, ficou no monte orando (Jo 6). O momento mais glorioso de seu ministério na terra ocorreu no 
monte da transfiguração, num momento de íntima comunhão com o Pai (Mt 17). E o jardim do Getsêma-
ne, onde transpirou gotas de sangue, numa entrega angustiante pela humanidade? (Lc 22). E na cruz en-
sanguentado, embora no meio de dois ladrões, abandonado por Deus e seus discípulos, para poder remir 
os pecadores do mundo? Jesus viveu em completa dependência dos céus. Nada que Jesus conquistou foi 
sem entrega, sem oração, até mesmo a sua ressurreição (Hb 5.7).

Elementos da oração
•  Em nome de Jesus (Jo 16.23,24; 1 Tm 2.5). Orar em nome de Jesus significa mais do que 

simplesmente mencionar-lhe o nome no começo e fim da oração. Significa a aceitação do seu 
sacrifício, a crença nas suas promessas e o fazer as suas obras.

•  Louvor e adoração (At 16.24-26; Ap 4.11). O louvor e a adoração refletem a atitude de amor 
de uma pessoa para com Deus, independentemente das circunstâncias externas.

•  Ações de graças (1 Ts 5.18). A oração não é só para pedir, mas também para agradecer. Ao 
orarmos, expressamos ao Senhor reconhecimento por suas inúmeras bênçãos.

•  Confissão (1 Jo 1.9). Confessar significa literalmente “falar a mesma coisa... declarar, admitir”2. 
“Quando alguém reconhece e admite sua falta, deste modo honesto, experimenta a fidelidade 
e justiça de Deus no perdão dos pecados dele.”3 

•  Intercessão (At 12.5-10; 1 Tm 2.1,2). É a oração em favor de outras pessoas. Devemos orar 
pelas autoridades constituídas, para que tenhamos paz e também pela ampliação do reino de 
Deus na terra.

•  Petição (Jr 29.12,13). Consiste em apresentarmos nossos pedidos pessoais a Deus, pois a 
oração sempre vem de um senso de necessidade. A necessidade unida com a fé resulta em 
recompensa daqueles que buscam a Deus diligentemente. Até mesmo Deus conhece nossas 
necessidades antes de lhe pedirmos e tem prazer em supri-las (Fl 4.19).

Para refletir – O valor da oração 

•  A primeira referência bíblica – “Sete foi pai de um filho e o chamou de Enos. Foi nesse tempo 
que o nome Senhor começou a ser usado no culto de adoração a Deus.” (Gn 4.26 – NTLH).

•  A necessidade é universal – “...Pois a minha casa será chamada de ‘Casa de Oração’ para todos 
os povos.”(Is. 56.7- u.p.- – NTLH).

•  Deve ser de todo coração –“Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo 
o coração.” (Jr 29.13 – NTLH).

•  A resposta é garantida – “Peçam e vocês receberão; procurem e vocês acharão; batam, e a porta 
será aberta para vocês.” (Mt 7.7 – NTLH).

2. VINE (2005:491)

3. BROWN (2000:387)
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•  Deve ser realizada com fé – “Se crerem, receberão tudo o que pedirem em oração.” (Mt 21.22).
•  Deve ser acompanhada de vigilância – “Vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil 

querer resistir à tentação; o difícil mesmo é conseguir.” (Mt 26.41 – NTLH).
•  Para que a nossa alegria seja completa – “Até agora vocês não pediram nada em meu nome; 

peçam e receberão para que a alegria de vocês seja completa.” (Jo 16.24 – NTLH).
•  O Espírito Santo ajuda-nos a orar – “Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na 

nossa fraqueza. Pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não 
podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. E Deus, que vê o que está dentro do 
coração, sabe qual é o pensamento do Espírito. Porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e 
pede de acordo com a vontade de Deus.”(Rm 8.26,27 – NTLH).

•  Por toda a Igreja – “Façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre, guiados 
pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas. Não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus.” 
(Ef 6.18 – NTLH).

•  A oração deve ser contínua – “Orem sempre.” (1 Ts 5.17 – NTLH).
•  Por todas as pessoas – “Em primeiro lugar peço que sejam feitos orações, pedidos, súplicas e 

ações de graças a Deus em favor de todas as pessoas.” (1 Tm 2.1– NTLH).
•  A oração é como incenso a Deus  – “Outro anjo veio com um vaso de ouro no qual se queima 

incenso e ficou de pé ao lado do altar. Ele recebeu muito incenso para juntar com as orações de todo 
o povo de Deus e oferecê-lo no altar de ouro que está diante do trono.” (Ap. 8.3 – NTLH).

Como pôr fim a um período de sequidão?

“Então Elias disse ao rei Acabe: — Agora vá comer, pois eu já estou ouvindo o barulho de muita chuva. 
Enquanto Acabe foi comer, Elias subiu até o alto do monte Carmelo. Ali ele se inclinou até o chão, pôs a 
cabeça entre os joelhos e disse ao seu ajudante: — Vá e olhe para o lado do mar. O ajudante foi e voltou 
dizendo: — Não vi nada. Sete vezes Elias mandou que ele fosse olhar.  Na sétima vez, ele voltou e disse: 
— Eu vi subindo do mar uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem. Então Elias mandou: 
— Vá aonde está o rei Acabe e lhe diga que apronte o carro e volte para casa; se não, a chuva não vai 
deixar.  Em pouco tempo o céu se cobriu de nuvens escuras, o vento começou a soprar, e uma chuva pesa-
da começou a cair. Acabe entrou no seu carro e partiu de volta para Jezreel.”  (1 Rs 18.41-45 – NTLH). 

O profeta Elias, sendo igual a nós, sujeitos as mesmas paixões, pôs fim a um longo período de 
sequidão em Israel (Tg 5. 17,18). Como aconteceu?

Elias acreditava na oração. Antes mesmo de orar já “estava ouvindo” o barulho de muita chu-
va. Para ele a oração não era um “talvez”, mas uma “certeza”. Assim devemos considerar a oração. 
Falar com Deus é algo que pode mudar uma situação. Não é maravilhoso saber que temos acesso a 
este Deus a qualquer momento?

Elias foi humilde. Enquanto o Rei Acabe foi participar de um banquete humano, o profeta foi 
participar de outro, um “espiritual”, a presença do Senhor. Não há nada melhor que a presença de 
Deus. Retirado, no alto da montanha, se prostra humildemente, quase que numa posição fetal, com 
a cabeça entre as pernas, totalmente desprovido de si mesmo, mas pedindo a intervenção divina. 
Oração é deixar as coisas nas mãos de Deus.
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Elias foi perseverante. A resposta não veio na primeira oração, mas na sétima. Para alcançar 
as bênçãos de Deus devemos insistir e não desistir. Se o nosso pedido é para a glória de Deus, não 
simplesmente para o nosso prazer pessoal (Tg 4.3), devemos perseverar. 

Elias reconheceu o sinal de Deus. Quando seu ajudante disse: “Eu vi subindo do mar uma nuvem 
pequena, do tamanho da mão de um homem”, Elias cessou de orar. Ele percebeu que o sinal da nu-
vem pequena, como a maioria das traduções indicam: do “tamanho” de uma mão era uma resposta. 
Mas que mão estava ali representada? A mão humana? Não, a divina! Quando Deus age nada pode 
impedi-Lo (Is 43.13). É ele o soberano sobre todas as coisas. O visível e o invisível subsistem e obe-
decem ao seu governo.

Elias colheu o resultado da sua oração. Após a oração, choveu torrencialmente. A terra seca 
finalmente podia receber a chuva. A vegetação poderia novamente brotar trazendo vida.

O que estamos precisando? Saúde, paz, restauração, avivamento ou, simplesmente, estamos  com 
saudades da chuva? Subamos a montanha, nos esvaziemos de nós mesmos, nos prostremos ante o 
soberano de todas as coisas e perseveremos. A nuvem vai aparecer, o céu vai trovejar e o deserto 
será um jardim (Is 44.1-4). 
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II - Estudo Bíblico Indutivo (EBI)

Por que este método?

Escolhemos este método porque entendemos que possui ferramentas importantes e simples 
para extrairmos o melhor do texto a ser estudado.

•  O Estudo Bíblico Indutivo nos estimula a refletir (meditar).
•  O Estudo Bíblico Indutivo nos faz analisar melhor os detalhes do texto como: verbos, frases, 

pensamento principal e contexto.
•  O Estudo Bíblico Indutivo nos leva a buscar uma resposta da própria Bíblia sobre o texto. Ou 

seja, a Bíblia explica a própria Bíblia.
•  O Estudo Bíblico Indutivo nos permite descobrir as verdades pessoalmente, em vez de ouvi-las 

proclamada por alguém.4

•  O Estudo Bíblico Indutivo nos estimula a pesquisar mais profundamente os verbetes nas línguas 
originais.

•  O Estudo Bíblico Indutivo nos desafia a viver os princípios bíblicos descobertos ou relembrados.

As estruturas do Estudo Bíblico Indutivo 

A estrutura do Estudo Bíblico Indutivo está desenvolvida basicamente em três princípios “O.I.A.”, 
que significam: Observação, Interpretação e Aplicação. Vamos resumidamente a eles:

a) Observação
A observação é necessariamente o passo básico do Estudo Bíblico Indutivo porque nos leva a 

descobrir o que o texto realmente diz acerca dos fatos, dos personagens, da importância de certos 
acontecimentos e declarações.5 A Bíblia nos oferece discernimento para todas as coisas, porém, 
precisamos buscar nela suas verdades e princípios.

Detalhes importantes para uma boa observação:
Classifique qual a forma literária. Por exemplo, este texto é uma epístola, histórico, poético, 

metafórico ou profético? 

4. Meer (2003:10)

5. Meer (2003:11)
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Após a leitura do texto, observe a estrutura: divisões naturais do texto.

Observe as chaves gramaticais:
• Verbos
• Sujeito 
• Conjunções (mas, para, porque, se, ainda que, quando, de modo que, portanto) 
• Palavras repetidas

Pergunte:
• Quem são os personagens?
• O que eles estão vivendo?
• Quando ocorreu?
• Onde estão?(circunstâncias)
• Qual o acontecimento central?
• Qual evento está prestes a acontecer?
• Quais são os resultados? (consequências)

As perguntas de observação extraem o fato.6

Observe ainda para aprofundamento do contexto:

• Imediato (versículos antes e/ou depois).
•  Amplo (esclarecimentos importantes, passagens complementares, textos paralelos, detalhes do livro).
• Histórico (época, costumes sociais e espirituais).

b) Interpretação
Interpretar é explicar o significado de algo. Não o que significa para nós, mas o que significava para 

o autor. A interpretação da mensagem bíblica é uma tarefa importante que deve ser feita em oração, 
seriedade, humildade e cuidado. A interpretação não é um jogo inteligente em que colocamos o sig-
nificado que mais nos atrai. Devemos sempre interpretá-la dentro do contexto textual e histórico, 
com oração e dependência do Espírito Santo.7

Pergunte:
• Porque agiram deste modo?
• O que é isso que o texto está dizendo?
• Qual o significado natural? (interprete literalmente, o que diz é o que significa). 
• Esta interpretação está de acordo com o restante da Bíblia?
• Qual o significado original?
• Qual o significado coerente?

6. Word of Truth pg. 27

7. Meer (2003:17)
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As perguntas de interpretação buscam o significado8

Para aprofundamento na interpretação
• Faça uso sábio de recursos bibliográficos principalmente para as palavras mais difíceis.
• Explique o texto.
• Traduza as palavras difíceis numa linguagem atual.
• Avalie os fatos e selecione os mais importantes.
• Correlacione as ideias.
• Resuma a mensagem do autor.

c) Aplicação
Um estudo bíblico necessariamente resulta em mudanças de atitudes e ações, num arrependi-

mento pela nossa desobediência e numa busca sincera para andar de modo agradável a Deus. A 
aplicação, portanto, é a resposta pessoal ou comunitária à verdade descoberta.9

Medite nos pontos principais. Admita diante de si mesmo e de Deus qual parte do texto tocou 
seus pensamentos e sentimentos.10

Pergunte: 
• Algum exemplo para seguir?
• Algum mandamento a obedecer?
• Algo para crer?
• Algum motivo de louvor ou adoração?
• Algo para corrigir?
• Algo para pedir a Deus?
• Algo para planejar?11

As perguntas de aplicação nos pedem ações.12

8. Word of Truth pg. 27

9. Meer (2003:21)

10. Idem;

11. Idem.

12. Word of Truth pg. 27
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III – Pensando indutivamente com alguns mestres – Reflexões 
semi-prontas

Eugene H. Peterson

Salmo 1 – Senhor, sou tão distraído!
Reflexão pessoal. Tente limpar sua mente antes de começar a estudar. Sente-se em silêncio por 

alguns momentos. Que pensamentos e preocupações lhe vêm à mente? Relacione-os. Peça a Deus 
que o ajude a concentrar-se naquilo que ele quer que você aprenda. 

O Salmo não é exatamente uma oração, mas o prefácio para a oração. Nós não começamos a 
orar orando, mas tomando uma posição. O Salmo 1 é a preparação bíblica para uma vida de oração. 
Passo a passo, ele nos afasta das atividades e palavras que nos distraem de Deus, de forma que pos-
samos estar atentos perante ele. O Salmo 1 fornece uma espécie de porta de ingresso para o lugar 
de oração. Leia o Salmo 1.

• Que contrastes voce observa no salmo?
•  A primeira palavra no salmo é bem-aventurado (alguns traduzem por feliz). Que tipo de expec-

tativas isso deveria trazer para nossa vida de oração?
• Que significado voce vê na progressão de andar, para deter e para assentar (v.1)?
•  “A lei do SENHOR” está contrastada com as palavras conselho, caminho e assenta. O que esse 

contraste salienta?
•  O salmista descreve a pessoa que tem prazer na lei do Senhor (v.2). Qual é a sua resposta emocional 

às Escrituras? Não o que você acredita a respeito e sim como voce se sente a respeito delas?
•  Árvore é a metáfora central do salmo (v.3). Ponha em uso a sua imaginação. Em que sentido as 

pessoas que têm prazer na lei seriam como árvores?
•  Em que aspectos o ímpio é como a palha (vs.4-6)?
•  Como estas duas figuras radicalmente diferentes (o justo-árvore e o ímpio-palha) o motivam a 

ter prazer na Palavra de Deus?
•  Voce sente uma lacuna (ou abismo) entre “vida real” (trabalho, escola, família) e sua vida de 

oração? Explique:
• Como a meditação – ouvir Deus nos falar através das Escrituras – nos prepara para a oração?
•  Como você pode incorporar a meditação na Palavra de Deus em sua vida?
•  Certas orações são espontâneas – uma palavra de agradecimento, um choro de angústia. Ou-

tras orações são rotineiras – às refeições, em adoração pública. Todavia, uma vida de oração 
requer preparação, um procedimento para mudança de desatenção para atenção. O mesmo 
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método não serve para todos. Como você pode desenvolver um caminho para meditação que 
se ajuste às suas circunstâncias e desenvolvimento?

Peça a Deus para ajudá-lo a manter seu compromisso de meditar e orar.

Agora ou mais tarde
O Salmo 119 é uma excelente passagem para usar na meditação. Use pequenos trechos dele para 

refletir enquanto você se prepara para orar.13

John Stott 

Rm 8. 28-39  - Dor no presente, glória futura
•  Leia Romanos 8.28-39. Concentre-se nos versículos 28-30. Quais são as cinco ações de Deus 

em favor de seu povo? (defina cada uma do melhor modo possível.)
• Diante dessas ações de Deus, que estímulo você encontra no versículo 28?

Paulo usou várias vezes o substantivo glória. Trata-se essencialmente da glória de Deus, da ma-
nifestação do seu esplendor, da qual os pecadores carecem (3.23), mas na qual nos alegramos com 
a esperança de recuperá-la (5.2). Paulo também promete que, se participarmos do sofrimento de 
Cristo, participaremos da sua glória (8.17). E que a própria criação um dia será trazida para a liber-
dade e a glória dos filhos de Deus (8.21). Agora ele usa o verbo: “aos que justificou, a esses também 
glorificou” (8.30). Nosso destino é receber novos corpos em um novo mundo, sendo que ambos 
serão transfigurados com a glória de Deus.

• Encontre cinco perguntas nos versículos 31-39. Qual o impacto cumulativo dessas perguntas?
• O que esses versículos revelam acerca de Deus?
•  De que forma poderosa o amor de Deus como revelado aqui o ajuda a lidar com algumas de 

suas dores?

Resumo: Aqui temos, então, cinco convicções sobre a providência de Deus (v.28), cinco afir-
mativas sobre o propósito dele (vs. 29,30) e cinco perguntas sobre o amor dele, que, juntas, nos 
trazem quinze garantias sobre ele. Precisamos delas urgentemente nos dias de hoje, visto que 
nada mais parece estável em nosso mundo. A insegurança rotula toda a experiência humana. Os 
cristãos não têm a garantia de imunidade à tentação, à tribulação ou à tragédia, mas recebemos 
a promessa de vitória sobre elas. A promessa de Deus não é que nunca o sofrimento nos afligirá, 
mas que isso nunca nos separará do amor dele. Nossa confiança não está em nosso amor com 
ele, que é frágil, volúvel e vacilante, mas está no amor dele por nós, que é firme, fiel e perseve-
rante. A doutrina da “perseverança dos santos” precisa ganhar um nome novo. É a doutrina da 
perseverança de Deus com os santos.

13. Peterson (2001:14-17)
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Aplicação
• Que sinais da criação que “geme” são especialmente dolorosos para você?
•  Que sinais você observa que mostram que você mesmo é incompleto – comparado com a 

glória futura?
•  De que maneira o amor de Deus o está impulsionando em direção àquela glória futura?

Oração
Releia os versículos 26, 27. Ao se aproximar de Deus em oração, convide o Espírito Santo 

a participar. Peça a ele que o ensine a orar, por quem orar, como expressar seu louvor e ações 
de graças, quais as dádivas que deve pedir a Deus. Então chegue-se a Deus, o Pai, em nome 
de seu Filho, Jesus Cristo. Como aponta Romanos 8, a oração é um exercício trinitariano.14 

Max Lucado

João 4.1-54 

Situe-se
Embora os judeus não gostassem dos samaritanos, Jesus entrou propositalmente em território 

samaritano. Os discípulos ficaram surpresos ao vê-lo conversando com uma samaritana – especial-
mente por se tratar de uma mulher!

Observe
Jesus sabe tudo a nosso respeito, antes mesmo que lhe contemos.

Medite
Impressionante... Não foi entre a corte romana que ele anunciou a sua identidade. Não. Foi ao 

alto de um poço, em uma região rejeitada, a uma mulher que estava no ostracismo. Os seus olhos 
devem ter brilhado quando ele sussurrou o seu segredo: “Eu sou o Messias.”

Não perca a emoção deste momento. Veja os olhos daquela mulher, arregalados de espanto. 
Ouça como ela procura as palavras: “O M-m-m-essias!”

De repente a insignificância da sua vida foi engolida pela importância do momento. “Deus está 
aqui! Deus veio! Deus se preocupa... comigo!”

Por isso ela agarrou a primeira pessoa que encontrou e anunciou a sua descoberta: “Acabo de 
falar com um homem que sabe tudo o que fiz... e ele me ama mesmo assim!”

Os discípulos ofereceram um pouco de comida a Jesus. Ele não aceitou, estava muito emociona-
do! Ele acabara de fazer aquilo que faz de melhor: tomou uma vida que estava à deriva e lhe deu um 
rumo. Ele estava exuberante!

14. Stott (2005:54-56)
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Aplique
Que dúvidas e apreensões voce têm a respeito de Jesus, as quais atrapalham a sua fé? Primeira-

mente entenda que mesmo os discípulos tiveram dúvidas, até o final (Mt 28.17). Confie suas dúvidas 
ao Senhor e peça-lhe fé para viver em Cristo. Em seguida, tenha confiança em Jesus, a Palavra viva. 
Ele revigorará a sua fé.

Aprofunde-se
Dúvidas – Gn 3.1-6; Nm 11.21-22; Mc 8.17-21; Lc 1.18; 4.3; Jo 3.18; 20.25-28; Tg 1.5-8.15

Conclusão

Que bom seria ter visto:
Enoque andar com Deus e ser arrebatado; 
Noé sair alegremente da arca, vislumbrar o primeiro arco-íris da história e oferecer sacrifício 

suave a Senhor;
Abraão descer aliviado do Monte Moriá segurando o seu filho Isaque e glorificando ao Senhor  

após passar pela provação;
José governando o Egito após ter passado duras provas com os irmãos, na casa de Potifar e na 

prisão egípcia;
Moisés descer do Monte Sinai com o rosto resplandecente;
Josué, depois de muitas conquistas, bradar aos israelitas: “Eu e a minha casa serviremos ao Senhor”;
Davi dedilhar a harpa e adorar ao Senhor intensamente ao ponto de pôr os espíritos malignos em 

fuga;
Daniel ajoelhado com as janelas escancaradas para Jerusalém sem medo de leões famintos;
Paulo e Silas perto da meia noite, orando, louvando e provocando um terremoto, apesar de acor-

rentados e feridos em Filipos.
Mas, como eles viveram, morreram deixando estes exemplos maravilhosos. Para o tempo pre-

sente, Deus escolheu você, desejando repetir estas histórias ou realizando outras maiores para a sua 
eterna glória!

 “O Senhor te guiará continuamente, e te fartará até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos; serás 
como um jardim regado, e como um manancial, cujas águas nunca falham.”(Is 58.11 – NTLH).

15. Lucado (2005:1312-1313)
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Anexo I

ESTUDO BÍBLICO INDUTIVO

TEXTO: CLASSIFICAÇÃO: TEMA:

O 
B 
S 
E 
R 
V 
A 
Ç 
Ã 
O

Divisões 
naturais do 

texto

Chaves 
gramaticais

Quem são os 
personagens?

O que estão 
vivendo?

Quando 
ocorreu? Onde estão?

Qual o 
acontecimento 

central?

O que está 
prestes a 

acontecer?

Quais são os 
resultados?

Contexto 
imediato Contexto amplo Contexto 

histórico

I  
N 
T 
E 
R 
P 
R 
E 
T 
A 
Ç 
Ã 
O

Porque agiram 
deste modo?

O que é isto 
que o texto está 

dizendo?

Qual o significado 
natural?

Qual o significado 
original?

Qual o significado 
coerente?

Recursos 
bibliográficos Tradução Fatos importantes Correlacione as ideias Resuma a 

mensagem

A 
P 
L  
I 
C 
A 
Ç 
Ã 
O

Medite nos pontos 
principais

Algo para 
confessar? Algo para corrigir? Algum mandamento a 

obedecer?
Algum exemplo a 

seguir?

Algo para 
agradecer?

Algum motivo de 
louvor? Algo para crer? Algo para pedir a 

Deus?
Algo para 
planejar?
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Anexo II

Reflexão indutiva para os casais nos Congressos Regionais

Salmo 128
1 Feliz aquele que teme a Deus, o Senhor,  e vive de acordo com a sua vontade!  
2 Se você for assim, ganhará o suficiente para viver, será feliz, e tudo dará certo para você.  
 3 Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva; e, em volta da mesa, os seus filhos 
serão como oliveiras novas.  
4 Quem teme ao Senhor certamente será abençoado assim.  
 5 Que, do monte Sião, o Senhor o abençoe! Que, em todos os dias da sua vida, você veja o progresso 
de Jerusalém!  
6 E que você viva para ver os seus netos! Que a paz esteja com o povo de Israel!

1.  O verso 1 traz o conceito de felicidade para aquele que vive de acordo com a vontade de Deus. 
Vocês consideram que estão no lugar certo? Vocês são felizes?

  _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

2.  O verso 2 fala do ganho suficiente. Vocês estão vivendo dentro do padrão financeiro estabele-
cido pela remuneração da família? Se a resposta for não, justifique.

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

3.  O verso 3 traz a figura de uma família reunida em volta de uma mesa. Como está a família de vocês?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

4.  O verso 5 e o final do verso 6 fala da paz e progresso de Jerusalém e de todo o povo de Israel. 
Vocês estão em paz com a igreja local, a Diretoria Regional e Geral?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

5.  A primeira parte do verso 6 fala de longevidade. Vocês estão se cuidando, por exemplo: folga 
semanal, férias, atividades físicas e acompanhamento médico? (Obs.: quem não se cuida, não 
vive o suficiente para ver os netos).

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Antes de orarem, descrevam as áreas que desejam colocar diante do Senhor.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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Anexo III

Para quem gosta de banho de chuva
 
O que Deus prepara para nós. “Mas a terra a que estais passando para a possuirdes é terra de 

montes e de vales; da chuva do céu bebe as águas.” (Dt. 11.11).

A graça de Deus. “Darei a chuva da tua terra a seu tempo, a temporã e a serôdia, para que recolhas 
o teu grão, o teu mosto e o teu azeite” (Dt 11.14). 

A graça soberana de Deus. “O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar à tua terra 
a chuva no seu tempo, e para abençoar todas as obras das tuas mãos; e emprestarás a muitas nações, 
porém tu não tomarás emprestado.” (Dt 28. 12). 

A confissão é o meio para que ocorra a restauração das chuvas. “Quando o céu se fechar 
e não houver chuva, por terem pecado contra ti, e orarem, voltados para este lugar, e confessarem o teu 
nome, e se converterem dos seus pecados, quando tu os afligires.” (1 Rs 8.35). 

Onde e quando não esperamos, Deus derrama suas bênçãos. “Para fazer cair chuva numa 
terra, onde não há ninguém, e no deserto, em que não há gente.” (Jó 38. 26). 

As bênçãos divinas são abundantes. “Desça como a chuva sobre o prado, como os chuveiros que 
regam a terra.” (Sl 72.6). 

Deus é o que controla as chuvas. “Ele é que cobre o céu de nuvens, que prepara a chuva para a 
terra, e que faz produzir erva sobre os montes.” (Sl 147.8). 

É impossível deter as chuvas preparadas por Deus. “Estando as nuvens cheias de chuva, 
derramam-na sobre a terra...” – Ec 11.3 (a). 

As chuvas não ocorrem sem propósitos. “Então ele te dará chuva para a tua semente, com que 
semeares a terra, e trigo como produto da terra, o qual será abundante. Naquele dia o teu gado pastará 
em largos pastos.” (Is 30.23). 

Quando não há chuva, há vergonha. “Por causa do solo ressecado, pois que não havia chuva 
sobre a terra, os lavradores ficam envergonhados e cobrem as suas cabeças.” (Jr 14.4). 

As chuvas de Deus são chuvas de bênçãos. “E delas e dos lugares ao redor do meu outeiro farei 
uma bênção; e farei descer a chuva a seu tempo; chuvas de bênçãos serão.” (Ez 34.26). 

As chuvas de Deus são resultado do conhecimento dele. “Conheçamos, e prossigamos em 
conhecer ao Senhor; a sua saída, como a alva, é certa; e ele a nós virá como a chuva, como a chuva serôdia 
que rega a terra.” (Os 6.3). 
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Sem a presença de Deus, seremos nuvens vazias. “... São como nuvens levadas pelo vento, que 
não trazem nenhuma chuva...” (Jd v. 12 - c). 

Deus sempre dá a chuva na medida certa e não um dilúvio destruidor. “Alegrai-vos, pois, 
filhos de Sião, e regozijai-vos no Senhor vosso Deus; porque ele vos dá em justa medida a chuva temporã, 
e faz descer abundante chuva, a temporã e a serôdia, como dantes.” – (Jl 2.23).

Adoração é a nuvem que produz a chuva certa. “E se alguma das famílias da terra não subir a 
Jerusalém, para adorar o Rei, o Senhor dos exércitos, não cairá sobre ela a chuva.” (Zc 14.17). 

Os princípios divinos são chuvas mantenedoras da vida. “Caia como a chuva a minha doutrina; 
destile a minha palavra como o orvalho, como chuvisco sobre a erva e como chuvas sobre a relva.” (Dt 32. 2).
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