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Relacionamentos em Foco

Há muitos anos, em uma festa na

Pastor

O ator levantou-se novamente, sua voz

Inglaterra, um famoso ator foi convidado a

embargava e colocando a mão nos ombros

recitar alguns versos aos seus convidados. Ele

do velho disse: “eu alcancei seus olhos e

concordou em fazê-lo e perguntou se havia

ouvidos, meus amigos; mas ele alcançou

algo especial que sua audiência desejaria

seus corações. A diferença é apenas essa:

ouvir. Houve silêncio por um momento,

“eu conheço o Salmo 23, mas ele conhece o

então, um velho pregador disse: “o senhor

Pastor do Salmo.”

poderia recitar-nos o Salmo 23?” Um olhar

Da mesma maneira, é possível que

estranho estampava a face do ator; ele ficou

sejamos bons em recitar textos bíblicos. Nós

em silêncio por um estante, então disse, ”eu

podemos até conhecer muito sobre a Bíblia e

posso, e farei sob uma condição: que após
eu tê-lo recitado, você, meu amigo, faça o
mesmo.” Surpreso, o pregador respondeu,
“Mas eu não declamo versos muito bem.
Contudo, se assim desejas, eu o farei.”
Então o magnífico ator começou a
recitar o Salmo. Sua voz e entonação eram
perfeitas. Ele deixou sua platéia fascinada
e ao terminar, foi aplaudido euforicamente.
Quando a multidão silenciou-se, o velho
pregador se ergueu e começou a recitar o
salmo. Sua voz não era extraordinária, sua
entonação não era perfeita. Quando ele
terminou, nenhum som de aplauso quebrou
o silêncio. Não havia sequer um rosto enxuto
no auditório e muitas cabeças estavam
curvadas.
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o que ela ensina e impressionar outros com nosso

que aprendemos a confiar em Deus, seja nos bons

conhecimento. Mas o mais importante é conhecer

ou maus momentos.

Aquele que nos fala através da Bíblia. Em outras
palavras, através do estudo da Palavra de
Deus, nós precisamos desenvolver uma
amizade com Ele pessoalmente.
Lembre-se, não é o que

Que tal durante a leitura da Bíblia deste ano,
refletirmos sobre algumas perguntas? Confira essas
sugestões: Por que as pessoas da história
fizeram o que fizeram? Com quem mais
me pareço nesta história? O que posso

você sabe, mas Quem você

aprender das atitudes das pessoas,

conhece que importa.

sejam boas ou más? O que essa
história ensina-me sobre Deus? Como

Como podemos conhecer

essa história mostra seu amor por

a Deus? Através de nossa

nós? E como ela pode mudar

devoção pessoal.

minha vida?

Precisamos passar

Prepare um diário para

tempo com Ele a cada
dia lendo a Bíblia,

suas leituras onde você

refletindo no que

escreverá suas respostas a

lemos e em oração. É

essas e outras perguntas.

através da experiência

Logo você estará conhecendo

espiritual dos

a Deus como seu melhor

personagens bíblicos

amigo.

D

ói muito quando alguém que você gosta
trai sua confiança com uma
fofoca horrível. Mas saiba que
Deus se importa com seus
sentimentos! Ele te convida a
contar-lhe sobre toda sua tristeza (Caminho a Cristo, p. 100). Ele
entende sua mágoa e quer curála (Sl 147:3). Às vezes leva tempo
para um coração triste sarar.
Aqui vão algumas idéias pra
você considerar, enquanto seu
coração está em terapia:
Peça a Deus que te dê as palavras certas para dizer, e pergunte a seu amigo fofoqueiro
se houve algo que você fez que
o ofendesse. Se houve, peça desculpas. Seja honesto com seus
próprios sentimentos e diga a seu
amigo “estou triste com o que
você disse sobre mim”.

“Como um cristão deveria
agir quando seus amigos o
tratam mal e falam dele
pelas costas?” Ariane, 13
anos.

Faça isso um a um. Depois de
ter falado com seus amigos que te
machucaram, não se isole em gesto de auto-piedade. Há centenas

de outras pessoas que precisam
de amigos. Sua própria dor aliviará
quando você confortar um deles
ou passar tempo com alguém que
poderia estar sozinho.
Peça a Deus que te ajude a perdoar a pessoa que te machucou (Ef
4:31-32). Quando você está orando
por alguém é difícil ficar triste ou
com raiva dessa pessoa.
Lembre-se que a pessoa que
você mais gosta pode traí-lo. Mas
o Senhor, nunca! Ele pagou tão
amavelmente o preço por você
para nunca te abandonar. Então,
imagine Deus caminhando ao seu
lado, sendo seu melhor amigo, o
encorajando a enfrentar cada novo
dia e ajudando a ser bondoso com
os outros, independente da forma
como te tratem!
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Tire suas conclusões

Estudo em uma escola pública e não há
muitas pessoas adventistas lá. Relacionome com meus amigos não-adventistas
dando um bom testemunho e explicando
que podemos fazer várias coisas juntos,
desde que não seja na sexta-feira à noite
ou no sábado.
Praticamos esportes juntos, patinamos,
fazemos nossos trabalhos de classe
juntos e muitas outras coisas. Fico
constrangida quando me pedem para
fazer algo que não posso no sábado. Às
vezes, eles me convidam pra ir ao cinema
depois da escola, mas eu tenho que dizer
“não”. Isso faz com que eu fique por
fora de muitas coisas que conversam ou
fazem.
Sempre que me chamam para um jogo
de basquete na sexta-feira à noite, eu
tenho que dizer que não posso ir. Tenho
uma amiga que me pergunta por que eu
não faço as coisas com ela na sexta-feira
à noite ou no sábado. Uma outra amiga
pensa que não gosto dela porque sempre
recuso seus convites no sábado. Sempre
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quando digo que não posso ir a algum
lugar porque é sábado, estou dando
um exemplo de como viver uma vida
centralizada em Cristo. Estou mostrando
que faço coisas diferentes por causa do
que acredito.
Eu tenho uma amiga que não segue
nenhuma religião. Eu gostaria que ela
conhecesse mais sobre Jesus e o porquê
eu vou à igreja. Por isso, quando tem
Escola Cristã de Férias na minha igreja,
eu a convido para participar. Após o
término da escola, ela me agradeceu por
tê-la levado e me contou que estava feliz
em saber a razão porque vou à igreja.
O principal motivo por ter amigos não
adventistas é porque quero ser uma boa
testemunha pra eles. Eu acho que meus
amigos percebem que eu faço coisas
diferentes das deles e com isso eles
podem aprender mais sobre o que eu
acredito.

Amanda, 14 anos.
Estuda em Maryland, EUA.

Você sabia que Ellen White tinha uma irmã gêmea? Seu nome era Elizabeth, mas Ellen a chamava de
Lizzie. Ela amava muito sua irmã e ainda nutria um carinho especial porque Lizzie não havia aceitado
a Jesus ainda. Ellen compartilhava o amor de Jesus com Lizzie sempre que tinha oportunidade. Aqui
estão alguns trechos de uma carta que escreveu para Lizzie quando ambas já eram velhinhas.
Querida irmã Lizzie:
Acabei de receber sua carta. Direi àqueles que você mencionou que não posso
ver como pôde escrever com a mão tão enfraquecida. Estou comovida com sua condição
de fragilidade.

venha a Ele do jeito que está...

Amo falar sobre Jesus e seu amor incomparável... Não tenho dúvida do amor
de Deus, Seu cuidado, misericórdia e habilidade para salvar completamente todos os
que a Ele se achegam. O que tenho visto de seu precioso amor é uma realidade pra
mim. As dúvidas expressas por aqueles que não conhecem o Senhor Jesus Cristo, não
têm nenhum efeito sobre mim. Deus amou o mundo de tal maneira que deu Seu Filho
unigênito, para que todo o que nEle crê não pereça mas tenha a vida eterna.
Não acreditas em Jesus, Lizzie? Não crês que Ele é teu Salvador? Que Ele tem
evidenciado seu amor por você em dar sua própria vida para que possas ser salva?
Tudo que te é requerido é que aceites a Jesus como seu precioso
Salvador. Oro fervorosamente para que o Senhor Jesus se revele
a você... Sua vida nesse mundo não é de prazer, mas de dor; e se
não duvidares de Jesus e creres que morreu pra te salvar, se vier a
Ele da maneira como estás e entregar sua vida e agarrar-se às suas
promessas pela fé viva, então, Ele será pra você tudo que desejas...
		

O que ainda mais Deus poderia fazer por você, além do

que tem feito para que O ames? Lizzie, simplesmente creia que
Jesus pretende cumprir tudo o que prometeu. Apegue-se a Ele, à
Sua Palavra e entregue sua vida a Jesus Cristo...

Sua irmã
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Ao longe, José e Maria já
podiam ver a cidade de Belém. Eles

animais em um rude celeiro.
José e Maria não tinham muito

estavam quase lá, faltava apenas

dinheiro ou bens materiais, mas, eles

uma colina para subir. Essa tinha

eram ricos porque tinham o amor de

sido uma longa e cansativa jornada

Deus. Eles eram filhos do Rei celestial.

de seu lar em Nazaré, e Maria, que

Ao deitarem-se pra dormir, anjos os

estava grávida, ansiava que logo

observavam. Naquela noite, Jesus

encontrassem um lugar confortável

nasceu.

pra descansar.
O imperador romano César

Você pode imaginar o Rei do
universo nascendo em um estábulo?

Augusto tinha feito um decreto. Todos

Por que Ele deixou as riquezas do

deveriam ser recenseados. Como

Céu? Por que deixou para trás

José pertencia à família de Davi,

Sua coroa e Suas vestes reais? Por

ele tinha que ir à Belém, cidade de

que escolheu aceitar uma vida de

Davi, para ter seu nome registrado.

dureza? Por que Ele nos amou?

Ao chegarem lá, José e Maria

Os sacerdotes e os líderes dos

descobriram que as hospedarias

judeus sabiam que o Salvador viria

estavam cheias. O único abrigo

em breve. Mas eles eram orgulhosos

que puderam encontrar foi com os

demais para imaginar o Messias
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como uma criança desamparada. Eles

mesmo, na cidade de Davi, nasceu o

O esperavam como um poderoso rei e

Salvador de vocês - o Messias, o Senhor!

que os fariam ricos e poderosos.

Esta será a prova: vocês encontrarão

Por essa razão, Deus não revelou-

uma criancinha enrolada em panos

lhes as boas novas. Mas as compartilhou

e deitada numa manjedoura. No

com alguns pastores que observavam

mesmo instante, apareceu junto com

seu rebanho nas colinas ao redor

o anjo uma multidão de outros anjos,

de Belém. Eles conversavam sobre o

como se fosse um exército celestial.

Salvador prometido e oravam por Sua

Eles cantavam hinos de louvor a Deus,

vinda. Deus respondeu suas orações e

dizendo: ‘Glória a Deus nas maiores

enviou anjos para contar-lhes sobre o

alturas do céu! E paz na terra para as

nascimento de Jesus.

pessoas a quem ele quer bem!’ Eles

“Então, um anjo do Senhor

foram depressa, encontraram Maria

apareceu, e a luz gloriosa do Senhor

e José, e viram o menino deitado na

brilhou por cima dos pastores. Eles

manjedoura. Então contaram o que os

ficaram com muito medo, mas o anjo

anjos tinham dito. Todos os que ouviram

disse: - Não tenham medo! Estou aqui

o que os pastores disseram ficaram

a fim de trazer uma boa notícia para

muito admirados. Maria guardava todas

vocês, e ela será motivo de grande

essas coisas no seu coração e pensava

alegria também para todo o povo! Hoje

muito nelas.”

Ilustração:

Terry Crews
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Pais: como eles amam você
(e como você pode amá-los também!)

A

o levantar da cama,
Jonatas podia ouvir sua
mãe fazendo o café da
manhã na cozinha. O cheiro das
panquecas enchia seu quarto.
Angela caiu da cama de mau
humor. Estava de castigo de novo.
Não queria admitir, mas sabia que
seus pais estavam certos.

Miriam esperava pela sua mãe do lado de
fora da escola. Lá estava ela entrando no
estacionamento. Miriam acenou e apressouse para sentar no banco da
frente.

Jeferson segurou a bola e
a jogou de volta ao seu pai.
Eles estavam brincando de
arremesso.
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Tiago sentou-se no sofá
pra folhear um velho álbum
de fotografias. Lá estava
uma foto sua de quando
era bebê. Sua mãe o
estava segurando.

Já parou pra pensar o quanto seus pais amam
você? E como eles lhes demonstram amor? Faça
uma lista contemdo todas as maneiras de como
seus pais fazem isso (se você tem outra pessoa
que seja responsável por você, como avós, tios,
etc.; faça o mesmo deles).

Aqui vão algumas dicas pra começar: Eles
provêem a você suas necessidades físicas:
comida, roupa e abrigo. Passam tempo com
você... te disciplinam. Fazem tudo pensando
em seu melhor. Estão interessados no que está
acontecendo em sua vida.

Envolva-se

É bom sentir que nossos pais nos amam. Mas,
como podemos demonstrar que os amamos também?
Aqui estão algumas formas:
Faça-os saber o quanto você
os aprecia.

Tente entender o ponto de
vista deles.

Não espere o dia das mães ou dia dos
pais para reconhecer tudo o que eles
fazem por você.

Talvez você não concorde com seus
pais, principalmente se está sendo
disciplinado. Lembre-se que seus pais
o amam e estão fazendo o que lhes
parece ser o melhor.

Passe tempo com eles.
Não fique tão ocupado com outras
coisas a ponto de esquecer-se de
passar tempo com sua mãe e seu pai.
Caminhem juntos ou faça algo que
apreciem. Se estiverem ocupados,
veja se pode ajudá-los.

Faça algo de especial a eles.
Surpreenda-os com um café da
manhã na cama. Colha algumas
flores. Pense em formas de expressar
o quanto se importa com eles.

Ajude nas tarefas de casa.
Faça suas obrigações sem reclamar,
caminhe a segunda milha e veja o que
mais pode fazer. Arrume a mesa para
o jantar ou dê uma varrida na sala.
Faça o que puder pra ajudar seus pais.
Diga-lhes: “eu amo vocês!”
Um simples “eu te amo” pode ser
muito significativo. Então, diga aos
seus pais que os ama e que sente-se
feliz por te amarem também.
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DEUS
Devemos ir a Jesus e contá-lo todas as nossas necessidades.
Devemos trazer-lhe nossas pequenas preocupações e
perplexidades, bem como nossos grandes problemas.
Qualquer coisa que surja para perturbar ou deprimir-nos
devemos levar ao Senhor em oração. Satanás tenta
nos afastar de Jesus, nosso maior e melhor amigo.
(Adaptado de Conselhos para a Igreja, p. 294)

Amigos
Seus amigos exercem uma grande influência em sua mente e caráter. A escolha de seus
amigos interfere nos seus relacionamentos desde agora, e poderá influenciar até mesmo
seu destino eterno. (Parafraseado de O Lar Adventista, p. 455)

Amigos são importantes para os
jovens. Há aqueles que se tornam
apenas colegas. Seus verdadeiros
amigos exercerão uma influência
sobre sua vida, seja para fortalecer
seu relacionamento com Jesus
e encorajá-lo a ser uma pessoa
melhor, ou uma influência negativa
que o torne descuidado e rebelde,
especialmente com respeito as
coisas espirituais. (Parafraseado
de O Lar Adventista, p. 455)
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Irmãos / Irmãs
Terna afeição deve sempre ser demonstrada
entre irmãos e irmãs. Toda palavra grosseira
deveria ser extinta e não deveria haver ao
menos aparência de falta de amor entre
irmãos. Cada um deveria procurar de todas
as formas possíveis agradar e fazer feliz os
membros do círculo familiar. (A fé pela qual
eu vivo, p. 267)

Cada filho deveria ser encorajado a ajudar seu pai e sua mãe... Procurar oportunidades
de alegrar e ajudar irmãos e irmãs e coleguinhas e mostrar bondade aos de idade
avançada e os desafortunados. (Orientação da Criança, p. 36)

Pais
Os deveres diários do lar, suas responsabilidades
para com a família são tão importantes para
Deus quanto o que o pastor e outros
oficiais fazem na igreja. (Parafraseado de
O Lar Adventista, p. 282)

Em nenhum momento deveriam os
filhos deixar de respeitar e amar seu
pai e sua mãe. (O Lar Adventista, p.
360)
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Cindy Responde!
Há algum problema em sair
com alguém sendo ainda uma
adolescente?
Em Cristo,
Carol

Pergunte à Cindy Tutsch e tire alguma dúvida sobre Ellen White, sobre
a Igreja Adventista do Sétimo Dia,
ou até mesmo sobre a Bíblia. O
nosso próximo tópico é ENTRETENIMENTO. Envie um e-mail para
centrowhite@unasp.edu.br. Todas
as perguntas serão respondidas – e
uma delas será publicada na próxima edição da revista Visionário
Teen. E então, o que você quer
saber?

Querida Carol,
Tenho boas noticias para você! Deus quer vê-la
feliz desde já, pelo próximo ano e por toda eternidade.
Guarde isso em mente ao analisarmos sua pergunta.
Não há nada de errado em gostar de alguém de
forma especial e passar tempo juntos. O problema pode
vir quando você escolhe passar o tempo apenas com
essa pessoa especial, em outras palavras, tornarem-se
namorados.
Porém, alguns adolescentes ficam tão obcecados
um pelo outro que negligenciam o relacionamento com
Deus, com a família, e outros amigos. Ainda mais,
sociólogos dizem que 80% dos casais adolescentes
tornam-se sexualmente ativos, aumentando assim o
risco de doenças e gravidez. Um casamento ou gravidez
precoce faz muitos adolescentes abandonarem seus
sonhos de estudar e terem uma profissão.
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Esta é a idade que você precisa cultivar muitas
amizades. Uma sugestão é estudar algum tempo em
um colégio interno. Nele, você fará muitos amigos da
sua idade, e aprenderá sobre pessoas de ambos os
gêneros. E vocês poderão, ainda, participar de projetos
interessantíssimos na igreja.
Lembre-se do princípio básico: Deus quer que
você seja feliz! Os sonhos e planos que Ele tem pra sua
vida são maiores e melhores que os seus.
Para estudo adicional e oração, leia:
- I Coríntios 6:9-10,18
- I Tessalonicenses 4:3,5,7,8
- II Timóteo 2:22
- Mateus 5:8
- Mensagens aos Jovens, p. 443-451

Nossa amizade começou há 11 anos. Naquele tempo, eu
era uma adolescente e tinha acabado de mudar numa
distância de 900 quilômetros para aprender mais sobre
a fé, a Bíblia e a mensagem adventista. Eu começava
em uma nova escola, em um novo lugar. Sentia-me uma
estranha percorrendo aqueles corredores e ver pessoas
nada familiares. Era sempre bom quando eu podia
passar o final de semana com meus novos amigos na
igreja de Hockinson Heights. Foi lá que eu ouvi falar pela
primeira vez sobre Ellen, embora, eu a tenha encontrado
ocasionalmente semanas atrás. Quando isso ocorreu,
logo pensei que poderíamos ser grandes amigas.
A maior razão porque eu
gostava de Ellen era por ela
ser uma cristã dedicada.
Parecia que não tinha nada
a dizer que não fosse sobre
Deus, e quando falava sobre
Ele era como se realmente O
conhecesse – e eu percebia
isso... Era realmente inspirador.
Também gostava dela
porque falava com sinceridade.
Bajulação é péssimo, e ela
nunca bajulava ninguém.
Era sempre franca e sempre
preocupada com o que era
importante. Se você estivesse
procurando encrenca, ela
te advertiria. Se estivesse
negligenciando o que Jesus
diz, ela o lembraria da sua
responsabilidade. Ela sempre
dizia a verdade. No princípio, eu

gostei muito dessa sua
característica, mas isso não
durou muito tempo.
Logo me cansei das
repreensões da irmã White
apontando meus pecados. Para
ela um pecadinho parecia uma
coisa terrível! Para onde eu ia,
me deparava com o sentimento
de culpa. Isso me deixou
perturbada! Por considerá-la
conservadora e seus escritos
úteis para os cristãos, eu era
amigável por fora, mas, por
dentro, eu estava com raiva
pedindo que nunca mais nos
cruzássemos.
Então, por um longo tempo
parei de ouvir o que Ellen
White dizia, porque odiava
o sentimento de culpa. Eu
desejava que pelo menos por

uma vez ela deixasse alguma
coisa passar.
Mas, quando ouvia
pessoas falando mal dela,
chamando-a de mentirosa,
falsa e enganadora eu reagia
porque sabia que o que me
incomodava nela era por
sempre falar a verdade.
Ao ler o que seus críticos
escreviam sobre seu ministério,
logo me convenci de que eles
estavam errados. Ellen G.
White foi uma mensageira fiel
de Jesus Cristo. Seu amor e
compromisso para com Ele
eram tão evidentes em cada
página que escreveu. Nunca
contrariou a Palavra de Deus.
Não poderia acusá-la da minha
dureza de coração, culpá-la
da forma como as pessoas a
julgavam nem duvidar de sua
fidelidade.
A partir disso, nos tornamos
amigas novamente. Embora
não ouça notícias dela todos
os dias, suas palavras ainda
me tocam. Hoje, aprendi uma
importante lição através de
minha amizade com Ellen: os
amigos verdadeiros sempre te
dizem a verdade.
*Artigo reimpresso no North Pacific Union
Conference Gleaner, dezembro de 2007.
www.Gleaneronline.org

Kessia Reyne
Bennett, Assistente
do Coordenador
de Evangelismo
da União do
Oregon. Escreve
de Gladstone,
Oregon – EUA.
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Você sabia?

Deus ama seu
gatinho?
Deus ama todas as criaturas que criou – incluindo você.
Imagino que Ele sabia quão fofinhos nossos amigos
peludinhos seriam, especialmente em dias quando outros
relacionamentos nos decepcionam. É interessante ver
nosso gatinho arrepiar-se, ou o nariz gelado e molhado
de nosso cachorrinho. Tudo isso nos ensina algo sobre o
amor de Deus.

se a utilizar a ordenha convencional para retirar leite. Seus
vizinhos não podiam acreditar quando a viam tratar suas
vacas tão gentilmente e ensiná-las a serem dóceis. Carta
42, 1895, p.1,2 (Destinada ao Dr. Kellogg, 28 de agosto de
1905).
Grace Jacques, neta de Ellen White, lembrase de um canário que ficava na cozinha da
casa sua avó em Elmshaven. Alma Mckbeen
também relembra tê-la visto com pintinhos em
seu colo no jardim. Ellen possuía animais em
seu lar no norte da Califórnia e
adorava sair pra ver os novos
bezerros.
Ela escreveu várias vezes sobre
seu descontentamento em ver animais sendo maltratados.
Também disse que muitos animais formam fortes laços
com seus donos e podem sofrer muito se forem separados
deles.

Ellen White tem coisas interessantes a dizer sobre os
animais. Ela amava animais – especialmente filhotinhos
– e defendia o cuidado e responsabilidade que temos por
todas as criaturas de Deus. Certa vez, ela até repreendeu
um homem por forçar seu cavalo a carregar uma carga
extremamente pesada.
Embora não tenha feito relatos sobre
animais domésticos, ela mencionou
um cachorro chamado Tiglate-Pileser
que possuiu enquanto vivia na
Austrália.
Certa vez, Ellen White
sentiu que Deus a guiou
ao escolher Charlie, um fiel
cavalo dado à família White
para puxar uma charrete. Ela
adorou tirar os arreios de Charlie
para que ele pudesse comer
algumas maçãs das árvores no
caminho. Ela comprou vacas leiteiras
enquanto estava na Austrália, mas recusou14 | Ellen White Visionário Teen

“Animais são constantemente transportados por longas
distâncias e sujeitos a grande sofrimento até serem
comercializados. Tirados dos pastos verdes e viajando por
fatigantes milhas debaixo de calor, estradas empoeiradas,
ou amontoados em carros imundos, tensos e exaustos,
geralmente privados de comida e água. As pobres
criaturas são levadas á morte, para que os homens façam
um banquete com seu cadáver”. Conselhos sobre Regime
Alimentar, p. 385.
“A inteligência revelada em muitos mudos animais
aproxima-se tanto à inteligência humana que é um
mistério. Os animais veem, ouvem, amam, temem
e sofrem. Eles se servem de seus órgãos bem mais
fielmente do que muitos seres humanos no uso dos seus.
Eles manifestam simpatia e ternura por seus companheiros
em aflição. Muitos animais mostram afeição pelos que
deles cuidam, afeição superior àquela demonstrada por
alguns da raça humana. Eles formam laços afetivos que
não serão quebrados sem muito sofrimento da sua parte.
Conselhos sobre saúde, p. 315 e 316.
Fontes:
Vídeo: Elmshaven Memories, entrevista de história oral de Alma
Mckbeen
The Australian Years, biografia de Ellen White por Arthur White.
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Já notou que a Bíblia está repleta de passagens que
tratam acerca de como devemos falar com as pessoas?
Isso porque nossas palavras podem ser usadas tanto para
curar, como ferir quem está ao nosso lado. Calma, isso
não acontece ao pé da letra! Significa que o jeito e o que
falamos pode fazer com que alguém se sinta confortado ou
desconsolado, feliz ou triste, valorizado ou rejeitado.
Então, você com certeza notou a responsabilidade que
tem de falar palavras bonitas, de apreciação e, sobretudo,
encharcadas de sinceridade a quem você ama. Todos os
cristãos possuem o dever de tratar bem aqueles que estão
ao seu redor. Essa é uma demonstração prática de que
vivem ao lado de Jesus.
Conheça um bom exemplo de como fazer isso com arte!
Quando o Seminário Adventista (hoje, Unasp-SP) estava
começando, pela década de 1920, uma moça chamada
Isolina Avelino foi estudar lá. Filha de um coronel, a jovem
despertou o coração de Luiz Waldvogel, um aspirante a
pastor. Os dois jovens namoraram, noivaram e casaram
um tempo depois. Formados na primeira turma de
Teologia, o casal foi chamado para trabalhar na Casa
Publicadora Brasileira – a editora da Igreja Adventista no
Brasil.
Isolina e Luiz tinham em comum o gosto pela leitura e a
escrita. Ele era redator da Casa e escreveu muitas obras
e ela traduziu inúmeros hinos e livros, inclusive alguns de
Ellen White para o português. O interessante da história
destes dois poetas, era o carinho que dedicavam um ao

outro através de palavras. Desde o namoro até quando
ficaram com os cabelos branquinhos trocaram muitos
poemas entre si e alguns dedicaram à sua filhinha Heloísa.
Aqui vão algumas rimas do casal:
Enlevo Materno
(De Isolina para sua filha)

Ao entregar um presente de aniversário
ao seu esposo, Isolina personificou
o presente ao escrever uma poesia:

Qual um floco de espuma, eras, ó filha,
Em teu pequeno berço cor de neve.
E assim tão frágil, pequenina e leve
Me eras do mundo a grande maravilha.
...
E no enlevo de mãe que me embevece
Minha alma, agradecida, numa prece
Ante o trono de Deus prostrar-se vai.

Seu Luiz:
Aqui estou – o presente
Que sua esposa lhe dá.
Rogo que fique contente,
Pois coisa melhor não há...

É que ante o amor que me possui e sinto,
Melhor percebo, ou antes, pressinto
Toda a extensão de Seu amor de Pai.

Ela andou tanto, coitada,
Por coisa mais a seu gosto,
Que, de calor afobada,
Até lhe suou o rosto!

Tio Luiz, assim com era conhecido,
também oferecia versinhos em seus
presentes a amada esposa:

Bem vê que sou elegante,
E próprio para o verão;
A cor é bela e constante,
E promete duração.

Para minha namorada,
Esta dádiva singela;
Quanto mais os anos passam,
- Tanto mais eu gosto dela!

Não a deixe entristecida,
Fazendo pouco de mim,
Mas me dê acolhida.
Goste, vá! Oh, diga: “Sim”!
E desejo, seu Luiz,
Comigo seja feliz!
- Seu servo, o,
Robe de Chambre

Como é bonito, não é? Reservamos o quadro
ao lado para você fazer uma surpresa a
alguém que goste muito. Pode ser seus
pais, um amigo ou amiga especial, uma
professora... Escolha palavras bonitas, crie
rimas, recorte o cartão e faça alguém feliz!
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Edição em português:

Ellen White Visionário Teen

Próxima edição:

ENTRETENIMENTOS

Nossa próxima edição focaliza o tema
Entretenimentos. Mande-nos suas
perguntas, fotos, desenhos e poesia
antes de 1º de julho. Um tema sugestivo é o
entretenimento na internet. QUEREMOS
SUA PARTICIPAÇÃO! (Não será possível publicar todas
as perguntas, mas todas elas serão respondidas!)

Ellen White Visionary for Kids (Ve.Z) é produzido
e publicado online quatro vezes ao ano pelo
Ellen G. White Estate, Inc. (Patrimônio Literário
Ellen G. White). A versão em português é
produzida pelo Centro de Pesquisas Ellen G.
White – Brasil.

Edição em inglês:

Ellen White Visionário for Kids
Disponível no site do Patrimônio Ellen G. White:
www.whiteestate.org.br
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