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Foco nos Entretenimentos

E

llen estava deitada na
cama, ainda fraca devido

ao acidente. Ela esteve inconsciente
por três semanas depois que uma
coleguinha atirou uma pedra em
seu rosto. Agora, só podia ficar
na cama ou sentar-se apoiada. Por
tudo isso, a menina não podia ao menos ir à
escola.
Ao passarem-se dias e semanas,
Ellen, que tinha nove anos de idade,
ficou cada vez mais fraca. Não tinha mais

25 centavos por dia não era muito, mas
estava feliz em ajudar e também ter algo
útil pra fazer no seu tempo livre. Isso fez
uma diferença positiva na vida dela e de
outras pessoas

vontade de estar apenas na cama, queria
fazer alguma coisa. Queria ler um livro de
histórias ou distrair-se com um joguinho.
Gostaria de entreter-se com algo diferente.
Por ser cristã, seu desejo era praticar
algo útil e também ajudar outras pessoas
a conhecerem Jesus. A solução para suas

Muitos anos depois, quando ficou
vovó, Ellen White sempre levava suas
netas para um piquenique depois do culto.
Paravam em um campo e dividiam o lanche.
Elas amavam fazer um piquenique junto à
natureza de Deus.
Piquenique é uma boa forma de

vontades veio em uma conversa com suas
duas irmãs. Elas combinaram que juntariam
dinheiro para comprar livros e panfletos
sobre Jesus para distribuir. Mas, o que Ellen

recrear-se e Ellen White incentivou as
famílias (principalmente aquelas que viviam
em cidades!) a passarem tempo juntos em
meio à natureza. Veja o que ela escreveu

poderia fazer para ganhar dinheiro? Seu

sobre esses passeios em família:

pai, que fabricava e consertava chapéus,
concordou em ajudá-la pagando-a para
confeccionar as coroas dos chapéus.
Ellen também começou
a tricotar meias. Vendia
cada par por 25
centavos. Tricotava
sentada na cama
com seus dedos
tremendo.
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“Várias famílias que vivem
numa cidade ou vila devem
se unir e deixar as ocupações que as
têm sobrecarregado física e
mentalmente, e fazer
uma excursão para o
interior, ao lado de
um agradável lago,
ou num formoso
bosque, onde o

cenário da Natureza é
belo. Devem prover-se
com alimentos simples,
saudáveis, os melhores
frutos e cereais, e

podem devem considerar um dever seguir este
procedimento. Nada há a perder, mas muito a
ganhar. Eles podem retornar a suas ocupações
com nova vida e novo ânimo para empenharse em seu trabalho com zelo, sendo melhor

estender a mesa à
sombra de alguma

preparados para resistir a enfermidades”. O Lar
Adventista, p. 502.

árvore ou sob a cúpula
do céu. A viagem, o
exercício e o cenário

Ellen White acreditava no entretenimento
sadio. Ela declarou que os cristãos têm muitas
fontes de alegria:

ativarão o apetite, e eles poderão deliciar-se
com uma refeição que fará inveja aos reis”. O

“Os cristãos podem ter fontes de felicidade à
sua disposição, podendo discernir com infalível

Lar Adventista, p. 501.
Deus instruiu a Ellen White sobre o que
as famílias deveriam fazer nesses passeios:

exatidão quais sejam os prazeres lícitos e
legítimos. Podem desfrutar daquelas recreações
que não prejudiquem a mente ou rebaixem a

“Nessas ocasiões pais e filhos devem sentir-se
livres de cuidados, de trabalhos e perplexidades.
Devem os pais tornar-se crianças com seus
filhos, tornando tudo para eles tão agradável
quanto possível. Seja o dia todo dedicado à
recreação. Exercícios ao ar livre para aqueles
cujo trabalho tem sido dentro de portas e
sedentário será benéfico à saúde. Todos os que

alma, as que não tragam desapontamento nem
deixem uma influência desoladora que venha
mais tarde a destruir o respeito próprio ou a
impedir o caminho da prestatividade. Se podem
conservar consigo a Jesus e manter um espírito
de oração estão perfeitamente a salvo”. Lar
Adventista, p. 513.
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É perguntando que se aprende
Visionário Teen
entrevista Samuel, 13
anos. Ele mora em São
Paulo – SP
Visionário: O que você
gosta de fazer no seu
tempo livre?
Samuel: Gosto de fazer
duas coisas: jogar bola e
mexer em tecnologias.
Visionário: Você possui algum hobbie?
Samuel: Eu coleciono carrinhos da Hot Wheels,
bolinha de gude e selos. Tenho mais de mil
selos. Na verdade, eu e meu pai colecionamos
selos, mas, a partir de agora, eu que passarei a
administrar a coleção.
Visionário: Seus paus impõem alguma regra
no uso da internet?
Samuel: Eles impõem. Em tudo o que é
eletrônico eu tenho um tempo estipulado que é
de 1 hora e meia a 2 horas.
Visionário: Você desejaria usar mais a internet
ou acha que o horário que você possui já é o
suficiente?
Samuel: Para mim o tempo é suficiente. Sei que
meus pais pensam em mim e não quero estragar
minha mente.
Visionário: Você pode fazer o que quiser na
internet?
Samuel: Eu só posso usar o MSN, joguinhos,
Orkut e sites de pesquisa.
Visionário: Já utilizou a internet para um fim
proveitoso?
Samuel: Não. Conheço sites que são
educativos, mas nunca entrei.
Visionário: Como você se comunica com seus
amigos depois da escola?
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Samuel: Através do MSN.
Visionário: Você já sentiu que a mídia
desperdiça seu tempo?
Samuel: Já devo ter percebido alguma vez.
Visionário: Alguns de seus entretenimentos te
proporcionam algum tempo com a família?
Samuel: Sim. Nós gostamos de jogar jogos de
tabuleiro, passear no Parque das Bicicletas e
jogar boliche.
Visionário: O que você tem feito para divertirse nas férias?
Samuel: Jogado futebol!
Visionário: Você faz seu culto pessoal?
Samuel: Sim. Na primeira hora do dia. Também
fiz as 40 Madrugadas, módulos 1 e 2.
Visionário: Muito obrigado Samuel, por nos ter
concedido essa entrevista. Foi muito bom ter
conhecido um pouco mais sobre você!

Ellen White deu essa mensagem originalmente em um diálogo a um grupo com cerca de
duzentas pessoas que estavam aproveitando o dia em um piquenique no lago Goguac,
próximo de Battle Creek - EUA, em maio de 1870. Foi publicado posteriormente em O Lar
Adventista, p. 496:
Creio, porém, que ao passo que estamos buscando refrigerar nosso espírito e
revigorar o corpo, é nos exigido por Deus que empreguemos todas as nossas
faculdades em todo o tempo, para os melhores fins. Podemos associar-nos
como estamos fazendo hoje aqui, e fazer tudo para glória de Deus. Podemos
e devemos dirigir nossas recreações de tal maneira que sejamos habilitados a

fazer tudo para glória de Deus...
cumprir melhor nossos deveres com novas energias. Podemos voltar a nossos
lares com corpo e mente revigorados, preparados para reiniciar o trabalho
com mais esperança e ânimo.
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Quando Jesus era um bebê de

o sangue de Jesus. Pelo Seu sangue,

apenas seis semanas, José e Maria

através da fé nós somos salvos. (Efésios

o levaram ao templo em Jerusalém.

1:7)

Lá, o sacerdote tomou o bebê nos

Após ter sido dedicado ao

braços e o levantou diante do altar,

Senhor, Seu nome foi escrito em um

dedicando-o ao Senhor.

livro, que continha o nome de todos

De acordo com o costume

os primogênitos de Israel. Da mesma

daquela nação, o primeiro filho nascido

forma, todos os salvos pelo sangue de

de cada família israelita deveria ser

Jesus terão seus nomes escritos no livro

apresentado no templo, como memória

da vida.

do tempo em que Deus salvou todos

O sacerdote que segurou o

os primogênitos dos israelitas escravos

bebê Jesus não era um verdadeiro

na terra do Egito. Aqueles que ouviram

seguidor de Deus, pois não percebeu

a instrução de Deus para aspergir o

nada de especial naquela criança. Ele

sangue do cordeiro nas portas foram

não percebeu que estava segurando o

salvos do anjo da morte. O sangue

Salvador do mundo, O Sumo Sacerdote

salpicado nas portas representava

do santuário celestial.
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Dois verdadeiros servos de Deus,
Simeão e Ana, estavam no templo

sobre Jesus a todos que esperavam que
Deus libertasse Jerusalém (Lucas 2:38).
Quando Maria ouviu a oração de

naquele dia. Eles serviram a Deus por toda
a vida e a Simeão foi dada a promessa de

Simeão lembrou-se do que os pastores

que ele não morreria sem que antes visse

de Belém haviam dito, e ela estava cheia

o Salvador.

de alegria e esperança. Ela também se

Quando Simeão viu Jesus no

lembrou da profecia de Isaías e percebeu

templo, ele sabia que aquela era a

que essas maravilhosas palavras foram

criança prometida. Tomou o bebê nos

ditas sobre Jesus.
“O povo que andava em trevas,

braços e orou ao Senhor:
“Agora, Senhor, podes despedir

viu uma grande luz, e sobre os que

em paz o teu servo, segundo a tua

habitavam na região da sombra da morte

palavra; porque meus olhos já viram a

resplandeceu a luz...
Porque um menino nos nasceu, um

tua salvação, a qual preparaste diante
de todos os povos: luz para revelação

filho se nos deu, e o principado está sobre

aos gentios, e para glória do teu povo de

os seus ombros, e se chamará o seu nome:

Israel”. Lucas 2:29-31

Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai

Ana, uma profetisa, estava lá
também agradecendo a Deus. Ela falou

da Eternidade, Príncipe da Paz.” (Isaías 9:2
e 6)
Arte:

Ellen White Visionário Teen | 7

Envolva-se

“

De que maneira poderá o jovem guardar puro

o seu caminho? Observando-o segundo a Tua
palavra” (Salmos 119:9). Faz muitos séculos
que essas palavras foram escritas, mas o passar
do tempo não alterou a validade da declaração do
salmista. O estudo da Bíblia foi, é e sempre será o
meio mais seguro de fortalecer não somente nossa
comunhão com Deus, como também de obter êxito
em todas as áreas da vida e a alcançar a felicidade
verdadeira. Isso é especialmente verdade no que diz
respeito aos jovens.
Me recordo de quando tinha 6 anos e, ao aprender
a ler as primeiras palavras, minha mãe me entregou
uma Bíblia. Comecei a ler: “No princípio criou Deus os
céus e a Terra...” Naquele dia, Deus estava criando
algo mais, dentro de mim: o amor pela Sua Palavra.
Foi nesse momento, em que posso afirmar, que
começou minha preparação para o Concurso Bom
de Bíblia. Nunca empreguei um método específico
para estudá-la, ou usei uma memorização intensa
de datas, nomes de reis, cidades, países, pessoas,
números ou qualquer outra coisa. O objetivo sempre
foi ter um encontro pessoal com Jesus. Ele quer ser
nosso Companheiro nas lutas que enfrentamos no
dia-a-dia, e a melhor forma de convidá-Lo para nos
ajudar é abrir Sua palavra, meditar e orar.
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Quero dizer aos jovens para que estudem a Bíblia,
porém, não com o pensamento de serem mais
inteligentes, por uma obrigação, para evitar o castigo
divino ou como meio de conquistar um prêmio em
um concurso, seja um notebook, uma coleção ou
uma viagem para os EUA. Nossa motivação deve
ser buscar conectar-nos com Aquele que deixou nela
o alimento que satisfaz nossa fome espiritual e está
presente até mesmo quando os sons se transformam
em silêncio ao nosso redor e as luzes de nossas
esperanças se apagam. Assim, chegaremos à
mesma conclusão do salmista: “Lâmpada para os
meus pés é a Tua palavra e luz para o meu caminho
(Salmos 119:105).” Que Deus abençoe a sua vida.

Escrito por: Rodrigo Otávio
da Silva Mota,
campeão do II Concurso
Bom de Bíblia da IASD em
toda a América do Sul.
Ele mora em Petrópolis,
RJ e tem 18 anos.

Divirta-se!
!

Com um proposito

Experimente uma dessas grandes ideias para divertir-se com um propósito!
• Ande de bicicleta em meio à
natureza

• Passeie com seu cachorro ou
com o do vizinho

• Confeccione um presente
criativo para seu melhor amigo

• Aprenda a fazer algum trabalho artesanal

• Aprenda a plantar, cultive um
jardim

• Cante com seus amigos em
um asilo

• Prepare alguns biscoitos e
reparta-os com alguém enfermo

• Filme ou encene com sua
classe de escola sabatina a
carta missionária

Preencha os próximos quatro espaços e envie-nos suas ideias!
• __________________________

• __________________________

• __________________________

• __________________________
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- Quem dera se eu pudesse ser um pirata! sussurrou Wiliam - tudo aqui é tão chato! Quero
fazer algo mais empolgante!
- Sim - respondeu Lena - Vamos procurar algo
para fazer. Mas piratas não podemos ser,
porque seríamos presos.
Wiliam concordou, mas insistiu para Lena
pensar em outra coisa. Pensaram e pensaram
e nenhum deles falou nada por minutos. Então,
Wiliam virou-se rapidamente exclamando que já
sabia o que poderiam fazer.
- Vamos criar a Companhia do Presente
Surpresa. Eu serei o presidente e você,
maninha, será a vice-presidente.
- Certo! - disse Lena, querendo
fazer o que seu irmão sugerira Mas, o que vamos fazer?
- Bem, nós
encontraremos
pessoas que
precisam
de nossa
ajuda e as
deixaremos
maravilhadas
com as
coisas
que vão
acontecer.
Isso será
muito
divertido!
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Na mesma tarde, quando mamãe retornou da
cidade, ela se sentou numa cadeira e observou
admirada. “Que transformação!” Depois do
jantar ela teve que sair às pressas deixando
todas as louças sujas na pia, mas em um
instante elas desapareceram. A cozinha estava
organizada e a mesa arrumada para o jantar. As
camas já estavam arrumadas e até as janelas
estavam limpas.
- Bem - disse mamãe - isso está uma maravilha!
Não tenho mais trabalho pra fazer hoje e posso
descansar sossegada essa noite. Mas quem fez
isso tudo?
Mamãe abriu o bilhete que encontrou no tapete
ao entrar que dizia: “A Companhia Presente
Surpresa envolveu-se em um pequeno
empreendimento”.
- Acho que sei o que isso quer dizer! – mamãe
pensou em voz alta.
*****
Na outra manhã, creio ter visto duas crianças
descendo a rua rumo à pequena casa da Dona
Jussara, uma humilde senhora que se achava
de cama a quem ninguém parecia se importar.
O garoto que parecia ter algo em suas mãos
bateu gentilmente à porta. Ninguém respondeu.
Então, ele entrou pela janela sem que Dona
Jussara acordasse. Silenciosamente abriu a
porta, e entrou seguido por sua irmã.
Na ponta dos pés, colocou o embrulho que
estava carregando em cima da mesa que fica ao
lado da cama e foi embora. A garotinha ficou tão
entusiasmada que não percebeu o degrau da
escada e tropeçou.

- Lena, tome cuidado! disse o garoto. O barulho
pode ter acordado a
velhinha.
- Quem está aí? - Ela
chamou, mas a porta já
estava fechada e as duas
crianças já estavam correndo
ao máximo que suas
pernas permitiam.
Dona Jussara abriu
o embrulho. Nele
continham três ovos.
- Que maravilha! - ela
disse consigo – Mas... quem os trouxe?
Olhando o bilhete ela leu: “com amor da
Companhia Presente Surpresa.”
*****
Edu, um coleguinha de classe de Wiliam, estava
doente com caxumba. Com certeza ele tinha
que ficar no quarto e estava muito abatido. Uma
tarde, o garoto estava olhando distante pela
janela quando percebeu uma bonita caixa de
presente em cima do muro do jardim, descendo
lentamente por um cordão.
- Mãe corre aqui! - ele
disse
- Veja o que eu achei no
jardim!
Sua mãe surpresa
trouxe o embrulho, e
Edu o abriu. Dentro
havia quatro paquenos
pacotes. No primeiro
pacote estava escrito
abra na segundafeira, no segundo abra
na quarta-feira, o terceiro, abra na sexta, e o
quarto, finalmente, abra no domingo. Como era
segunda-feira Edu abriu o primeiro pacote. Era
um caderno de desenhos. Justamente o que
ele mais queria. Edu achou que já tinha visto o
caderno em algum lugar, mas não sabia onde.
Na capa do caderno estavam as palavras: “São
os votos da Companhia Presente Surpresa”. O

que significava isso? Ninguém sabia.
Em certa ocasião a Companhia Presente
Surpresa foi pega, quando, Wiliam e Lena
visitavam Dona Jussara novamente. Dessa
vez, eles levavam consigo algumas flores além
dos ovos. Silenciosos como ratos entraram,
colocaram os presentes na mesa e saíram. As
crianças estavam tão ansiosas de entrar e sair
sem acordar a velhinha que não perceberam
um homem sentado em um quarto ao lado. Era
um médico, o Dr. Silva. Não muito depois que a
porta fechou atrás das crianças ele veio à mesa,
pegou o embrulho e leu bilhete: “Com amor da
Companhia presente surpresa”.
- Hummm... Isso explica sobre o que ela estava
falando! - ele disse - Agora consigo entender o
que Edu me contou ontem.
E isso explica também como aconteceu de
alguns dias depois uma carta chegar ao lar de
Wiliam e Lena endereçada à Companhia do
Presente Surpresa, contendo um convite para
almoçar na casa do Dr. Silva.
As crianças se divertiram
muito na casa do doutor,
e havia dois pacotes
feitos em resposta a
tudo o que eles deram.
Certamente elas não
entenderam como o
doutor veio a saber do
segredo, e ele não disse
sequer uma palavra.
Era um mistério. Wiliam e
Lena ficaram radiantes de
alegria. E Wiliam completou
que isso era bem melhor
do que ser “pirata”.

Adaptado de Uncle Arthur’s Bedtime Stories, vol. 1,
Review and Herald Publishing Association, Washington,
D.C. Copyright © 1964. Por Arthur Maxwell.
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17dicas de Ellen

•

Sim! Pode contar!

•

Deus não quer que você desista de nada que vá
fazê-lo realmente feliz nessa terra. Tudo o que
Ele pede é que você desista das coisas que não
são boas e por fim te farão infeliz.
O Lar Adventista, p. 502 - Adaptado

Os filmes exercem uma grande influência e
constituem o mais poderoso veneno para a
imaginação, destruindo pensamentos cristãos, e
diminuindo o prazer na verdadeira recreação...
Quanto mais você assiste, mais vai querer
assistir, como um alcoólatra quer mais bebida. A
forma mais segura é evitar o cinema, o circo e
todo lugar de divertimento duvidoso.
Testemunhos para a Igreja, vol. 4, p. 653 - Adaptado

•

Deus não pode abençoar o tempo que você
passa no cinema, teatro ou danceteria. Como
um cristão, você gostaria de encontrar a morte
nesse lugar? Ninguém gostaria de ser achado lá
quando Cristo voltar.
O Lar Adventista, p. 516 - Adaptado

•

•

Se você estuda muito, deveria encontrar
algum tempo para relaxar. Não estude demais
todo tempo. Tanto sua mente quanto seu
corpo precisam de exercício. Mas pense
cuidadosamente nos divertimentos que você
escolhe. Pergunte-se: que influência esse
entretenimento terá em minha saúde física,
mental e moral? Ficarei tão preso à diversão que
acabarei esquecendo-me de Deus?

Conselhos aos Professores, Pais e Estudantes, p. 328 Adaptado

•

Testemunhos para Igreja, vol. 4, p. 652 - Adaptado

•

Um dos lugares de entretenimentos mais
perigosos é o cinema. Invés de ensinar o que
é certo e o que é errado, o bem vencendo
o mal, os fimes são comumente conhecidos
como viveiros de pecado e transgressão da
lei de Deus. Se você costuma assistir filmes,
certamente se corromperá.

Como um verdadeiro seguidor de Cristo você
deve fazer sacrifícios. Deve fugir dos lugares
de divertimentos mundanos porque não
encontrarás Jesus lá. Não há nada lá que te
ajudará a focalizar-se no céu e crescer em
graça.

Há divertimentos como a dança, jogo de carta,
xadrez, dama e etc., que não podemos aprovar
porque o Céu os condena. Esses divertimentos
abrem as portas para grandes
males... Tais divertimentos
deveriam ser condenados
pelos cristãos, pondo em
seu lugar alguma coisa
que seja perfeitamente
inofensiva.
O Lar Adventista, p. 498

•

Testemunhos para Igreja, vol. 4, p. 652 - Adaptado

Como um cristão busque apenas
os divertimentos que vão fortalecer
seu amor pelas coisas sagradas e
aumentem seu prazer no serviço de
Deus.
O Lar Adventista, p. 517 - Adaptado

•

Abandone os prazeres mundanos
que tem a tendência de corromper e
enganar. Ao invés disso, escolha a diversão
inocente que o conduzirá pelos caminhos
prazerosos onde não há perigo. Como um filho
de Deus, você nunca precisa passar por essa
experiêcia de culpa.
O Lar Adventista, p. 499 - Adaptado

•
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Se você deseja honrar a Deus é perigoso
envolver-se com amigos que não honram a
Jesus. Se você procura por amigos não cristãos,
e aprecia suas brincadeiras sujas e histórias
torpes e conversa profana, os puros e santos

anjos removerão sua proteção e o deixarão nas
trevas que você escolheu.

prestatividade. Se podem conservar consigo
a Jesus e manter um espírito de oração estão
perfeitamente a salvo.

Testemunhos para a Igreja, vol. 2, p. 222 - Adaptado

O Lar Adventista, p. 513

•

Cultive sua influência e a use para conquistar
seus amigos pra Jesus.

•

Toda diversão em que vos puderdes empenhar
pedindo sobre ela, com fé, a bênção de Deus,
não será perigosa. Mas todo divertimento que
vos torna inaptos para a oração particular, para
a devoção no altar da oração, ou para tomar
parte nas reuniões de oração, não é seguro,
mas perigoso.

Mensagens aos Jovens, p. 391 - Adaptado

•

Algumas formas de recreação são ótimas
tanto pra mente quanto para o corpo, mas
você deve esforçar-se para encontrar o melhor
entretenimento. A recreação ao ar livre onde
se pode refletir nas obras de Deus na natureza,
trará maior benefício.

O Lar Adventista, p. 513

•

Nunca devemos perder de vista o fato de que
Jesus é uma fonte de alegria. Ele não Se deleita
na infelicidade dos seres humanos, mas aprecia
vê-los felizes.

Testemunhos para a Igreja, vol. 4, p. 653 - Adaptado

O Lar Adventista, p. 513

•

Não há recreação tão proveitosa que proverá
uma bênção tão grande às crianças e jovens
como o serviço de ser útil aos outros.
O Lar Adventista, p. 506 - Adaptado

•

Os cristãos podem ter fontes de felicidade
a sua disposição, podendo discernir com
infalível exatidão quais sejam os prazeres
lícitos e legítimos. Podem desfrutar daquelas
recreações que
não prejudiquem
a mente ou
rebaixem a alma,
as que não tragam
desapontamento
nem deixem
uma influência
desoladora que
venha mais tarde
a destruir o
respeito próprio
ou a impedir
o caminho da

O que dizer sobre o exemplo de Jesus na
juventude?
•

A vida de Jesus foi cheia de atividade, e
Ele Se exercitou na prática de variadas
tarefas, em harmonia com Sua força física
e desenvolvimento. Realizando a obra que
Lhe estava indicada, não tinha Ele tempo
para participar de divertimentos provocantes
e inúteis. Não tomava parte naquilo que
pudesse envenenar a moral e rebaixar o tono
físico, mas foi educado no trabalho útil e até
para resistir a durezas
O Lar Adventista, p. 506

*Nessa edição de Visionário Teen algumas vezes substituimos a palavra cinema por teatro em citações adaptadas
de Ellen White. Não havia cinema nos tempos de Ellen White, contudo, os mesmos tipos de entretenimento que
se centram na violação da Lei de Deus (violência, sexo fora do casamento, música profana, comédia fútil) foram
encontrados nas peças e dramatizações apresentadas nos teatros do século 19. Nós cremos que os princípios que
condenam esses entretenimentos são aplicáveis à TV, mp3, videogames etc. Os editores.

Ellen
Ellen
White
White
Visionário
Visionário
Teen
Tenn| 13
| 13

Como se
divertir?

Ele estava quase indo com Carlos quando uma
voz gentil sussurrrou em seu ouvido, tão secreta como
a primeira: “Lucas, sua mãe disse que este jogo é muito
violento pra você. É classificado para adultos e você
tem apenas 13 anos! Lembre-se que a Bíblia diz para
obedecer a seus pais.
Então, a primeira voz se manifestou
imediatamente: “sua mãe simplesmente não quer que
se divirta. O professor André não dá testes tão difíceis!
E você nem precisa estudar mesmo, pois é muito
esperto!”

-Oi

Rafa! - Igor gritou ao correr pra
cumprimentar seu amigo com

um largo sorriso - Ei Rafa, você irá à escola sabatina
amanhã?”
- Claro que sim, Igor!
Na manhã seguinte, Rafa e Igor sentaram
juntos na escolinha e ficaram impressionados ao ouvir
a história que o Sr. Luis usou como ilustração. Depois
dos cânticos, ele contou a história de dois amigos: de
Lucas e Carlos.
Lucas estava voltando da escola para casa
quando seu melhor amigo, Carlos,
perguntou-lhe:
- Lucas! Você irá à inauguração da
locadora de videogames hoje à tarde?
Será seu grande lançamento e, melhor,
somente hoje o jogo Supreme Fighter
estará com 70% de desconto. Irei

A segunda voz respondeu com a verdade:
“todas as provas que você não estudou, acabou se
dando mal!”.
- Você vai Lucas? - Carlos repetiu
impacientemente.
Lucas estava perdido em seus pensamentos,
mas o convite de seu amigo sacudia de verdade.
- Acho que não vou Carlos, eu tenho que
estudar. Sinto muito.
- Tem certeza, Lucas? - Carlos insistiu.
- Sim, eu me dei mal da última vez que não
estudei. Tenho que ir agora. Até mais, Carlos!
Seu Luis terminou dizendo:
- A Bíblia diz que nós devemos
ouvir nossos pais e fazer sempre o
que é certo, o que nem sempre é
fácil, especialmente quando temos
escolhas difíceis a fazer.
Satanás nos tentará ao

comprar um e passsar a noite
todinha jogando.
- Não lembra que temos

pecado, mas, se orarmos cada
dia a Deus para nos ajudar a

prova de matemática amanhã,

fazer o que é certo, Ele sempre

Carlos?

virá e nos encorajará a tomar a
decisão certa.
- Ah, eu não ligo. Matemática é

tão fácil. Vamos lá Lucas! Você não vai comigo?
Lucas pensou consigo: “eu preciso estudar,
mas essa promoção vai ser só por um dia”. Enquanto
decidia o que deveria fazer uma voz cochichava em
seu ouvido: “agora você pode comprar o Supreme
Fighter 3, que sempre foi vendido por 50 reais por
apenas 15 reais!
14 | Ellen White Visionário Teen

Por Wendel,
15 anos.
Maryland, EUA

Tire suas conclusões

É difícil manter
pensamentos puros
em uma danceteria
(Mat.5:8). Os movimentos
das danças insinuam a
sensualidade, e a letra das
músicas fala dos pecados
pelos quais Cristo
morreu.

Vamos
ao asilo?
Iremos fazer uma
programação especial
para os velhinhos que
moram lá.

Está
brincando? Isso
é muuuuito chato.
Quem quer ir a uma
ridícula casa de
tratamento de
idosos?

Por que você não
está na balada?
Todos os seus amigos estão lá. Vá e
aproveite! Deus
deseja que você
se divirta!

Imagine que um
dos que moram lá
seja seu avô. Alguns
daqules senhores nunca
receberam visitas. Você trará
muita alegria! E, o melhor
de tudo, é como se você
estivesse cantando para
próprio Jesus! (Mat.
25:40)

Vá em frente!
É um excelente
filme! Tu não podes
esconder-se pra
sempre do que é
profano e violento.
É a vida, cara!

Quero assistir esse
filme de classificação
para adultos, mas
não tenho certeza se
devo.

Jesus ama
você e Ele quer te
dar determinação
para dizer não aos
filmes que promovem
a violência, sexo
e profanação.
(Salmo 101:3)
Ellen White Visionário Teen | 15

Vc precisa
fikr conect. c/
seus amigos, td
mundo tá tc agora.
Se naum vc vai
ser esqcida.

Você já ficou
teclando muito
por hoje. Isso
está consumindo seu
tempo e o dinheiro de
seus pais. Além disso,
o tema dessas
conversas é só
fofoca.

Você pode
imaginar Jesus
cantando essa música?
É a letra pura e honra a
Deus? É esta música uma
é confusão de barulhos?
(Ver Mensagens
Escolhidas, vol. 2, p.
36).

“Ei Jade, baixe
essa música para
o seu iPod. É
muito legal!

Deus quer
passar tempo com
você. Sua mãe está
cansada e precisa de ajuda
na cozinha e você ainda
não levou o cachorro
pra dar uma volta
essa semana!

Você vai amar
esse baterista!
Você precisa ouvir o
que seus amigos ouvem,
para ficar por dentro
da moda.

Esqueça
suas devoções
pessoais... Jogue
um pouco mais. Não se
preocupe com sua mãe
ou com o cachorro – o
que você quer é o
que importa.

É tão fácil
acessar esse site
e seus pais nunca
irão descobrir... Vamos
lá, não seja tímido
e quadrado!

Se olhar essas
imagens, elas ficarão
em sua mente para sempre.
Pornografia desvaloriza a mulher
e afetará seu relacionamento na
vida real. Deus inventou o sexo
– dentro do casamento – mas
Satanás tenta perverter
esse dom através da
pornografia.
16 | Ellen White Visionário Teen
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E divertido falar
de Jesus
Séries de evangelismo da
academia Mapplewood
Entusiamo ao testemunhar
de Jesus é uma marca da academia
Mapplewood. No mês de fevereiro,
estudantes da academia pregam –
sim eles pregam – sermões 5 noites
por semana para os residentes de
Hutshinson em Minessota. Havia
muita coisa para cada um fazer,
mesmo que nem todos escolhessem

pregar, alguns de nós estavamos
envolvidos todas as noites nas
séries ajudando com apresentações
sobre saúde, programa para
crianças, inscrições, recepção e
música especial.
Foi maravilhoso ver tantas
pessoas interessadas nas profecias
da Bíblia. Muitas perguntas que
as pessoas tinham sobre os livros
de Daniel e Apocalipse foram
respondidas a cada noite pelos
jovens instrutores bíblicos. Nós
amamos Jesus e desejamos fazer
um sacrifício pra cumprir a grande
missão que ele nos deu em Mateus
28:19.

Nós até usamos
apresentações
de PowerPoint
para tornar as
palestras mais
interessantes e
ajudar a memorizar
os principais pontos
na mente das
pessoas. Não nos
intimidamos em
falar de asuntos
como a marca
da besta, o sábado, os sinais dos
tempos, a morte e a segunda
vinda de Jesus. Com certeza,
tivemos que estudar muito antes
das conferências, mas o Espírito
Santo ajudou tanto nós como os
visitantes que nos ouviram. Algumas
pessoas que já ouviram sobre esses
seminários de Apocalipse, como
este na academia e podem achar
que é algo chato, mas permitamme ser o primeiro a dizer que essas
fantásticas reuniões não tem nada
de chato e enfadonho.
Como palestrante nas conferências
e aluno da Mapplewood,
experimentei uma transformação
em minha vida e caminhada com
Deus. Durante as últimas semanas
fui abençoado pelas verdades que
aprendi na Palavra de Deus. Essas
verdades me motivaram a ser um
soldado efetivo no exército de Cristo
nos últimos dias.
A atmosfera espiritual da
academia Mapplewood mudou
minha vida e a de muitos outros.
Estou empolgado por estar tão
envolvido nesse reavivamento
da verdade de Deus. Não tenho
dúvida de que estamos vivendo os
últimos dias da história da terra.
Vejo como é importante conhecer
todas essas verdades da Palavra de
Deus. Eu quero viver segundo os
ensinamentos da Bíblia.
O breve retorno de Nosso Senhor
e Salvador é real! Uma de
minhas promessas favoritas de
Deus está em Mateus 24:14, que
diz: “E esse evangelho do reino
será pregado em todo o mundo

em testemunho de todas as nações.
Então virá o fim”. Esse é o nosso
desejo: pregar o evangelho a todo
mundo para Jesus vir e levar seus
filhos ao lar eterno.

--por Tyson,
estudante da academia Mapplewood
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Cindy Responde!
No mundo de hoje onde os
cinemas são relativamente
limpos e não tão ofensivos
como o eram no passado, é
aceitável que adolescantes saiam
com um grupo de amigos para o
cinema? ~ Adolescentes da escola sabatina ~
Que pergunta prática!
Eu pedi que Cristo me ajudasse a responder essa
pergunta, então, vocês poderiam pedir a Deus
que enviasse Seu Espírito antes de lerem minha
resposta? Não quero que isso seja o que vocês ou
eu penso sobre cinema, mas, o que Deus pensa a
respeito disso.
É verdade que hoje em dia, na maioria dos países,
não se fuma ou há bebidas no cinema. Ainda mais
porque você estará sentado do lado das pessoas
que você encontra no shopping, no correio ou no
supermercado. Então, não é o ambiente do cinema
que nós queremos focalizar, e sim o que está sendo
mostrado.
Infelizmente, a maioria dos filmes de hoje exaltam
os terríveis pecados pelos quais nosso maravilhoso
Salvador foi cruelmente pregado na cruz. Pecados
como o sexo fora do casamento, violência,
profanação, brincadeiras sujas, falta de modéstia
e o uso egoísta do dinheiro e bens que são tão

Ask popular youth minister Cindy
Tutsch any question about Ellen
White, the Seventh-day Adventist
Church, or even Bible questions on
next quarter’s topic—HEAVEN! Just
send your e‑mail to cindytutsch@
hotmail.com. All of your questions
will be answered—and we’ll even
put some of them in the next Ve.Z for
Kids! So what do you want to know?

comuns nos filmes atuais. Aqui há dois testes que
vocês podem usar para determinar se o filme é bom
para um cristão assistir:
1. Essse filme passa pelo teste de Filipenses 4:8?
Ele é puro? Ele é louvável? Ele ajuda você se tornar
um melhor cristão?
2. Você poderia imaginar Jesus indo ao cinema,
assistindo e apreciando o filme com você?
Mais uma coisa que você precisa considerar.
Mesmo que encontre um filme que passe no teste
de Filipenses 4:8 (acredite em mim, vai ter que fazer
uma longa pesquisa!) você se tornaria uma pedra
de tropeço a um cristão mais fraco? Talvez um dos
seus amigos visse você no cinema e não soubesse
que você havia rejeitado 89 filmes pra encontrar
esse “bom”, e ele pode pensar consigo mesmo:
“Oh, Marcos vai ao cinema! Ele é um cristão tão
fervoroso, acho que não há problema se eu for ao
cinema também!”

O problema com esse pensamento é que seu amigo mais fraco na fé não
avaliará o filme que ele escolheu tão cuidadosamente como você o fez. Se
esse fosse o caso então a influência de sua escolha de ir ao cinema não
ajudaria seu amigo a conhecr Jesus melhor e a estar preparado para passar a
eterniade com Ele. É esse filme tão importante para que você corra esse
risco?
Queridos, vocês sabem de uma coisa? Eu creio que Jesus
está voltando muito em breve. A pergunta que me faço é
“onde eu quero ser encontrada quando Ele vier?”
Que Deus abençoe vocês ao estudarem as Escrituras
para obterem respostas para essas e outras questões
tão importantes. Oro por vocês e todo o céu está
empenhado em ajudá-los a fazer a melhor escolha para
“um tempo como este”.
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Você sabia?

V

ocê sabia que Ellen White encorajou seu filho
Willie a ir à academia? Ela escreveu:

“Nós desejamos, Willie, que você tenha bom ânimo no
Senhor. Não negligencie o exercício físico, pratique ginástica, pois
os músculos ajudarão a expandir o tórax. Mas, acima de tudo,
cresça em graça para com Deus e se esforçe para ser um cristão
inteligente, a fim de dar aos outros a razão de nossa esperança.
Cresça diariamente em graça e no conhecimento da verdade.
Com amor,
Mamãe.” (Carta 21 de 1874)

E

Willie White

xercícios ginásticos ocupam um lugar útil em muitas escolas, mas se não
houver uma supervisão cuidadosa eles podem ser levados ao excesso.
Muitos jovens, pelas proezas de força que tentam realizar nos salões de
ginástica, têm trazido sobre si, lesões para toda a vida. (O Lar Adventista, p. 499)

Katie Wolfer está sentada em um aparelho
de exercícios chamado cavalo mecânico
que foi inventado pelo adventista John H.
Kellogg, mundialmente reconhecido como o
inventor do sucrilhos e defensor da saúde.
É interessante o fato de que essa máquina
foi utilizada em uma academia no Titanic, o
famoso transatlântico de luxo que afundou
em sua primeira viagem em 1912.

O

exercício em um salão de ginástica, ainda que bem dirigido, não pode
tomar o lugar do recreio ao ar livre, e para tal nossas escolas devem
oferecer melhores oportunidades. (O Lar Adventista, p. 499)

Pense nisso!

Você e Jesus, é claro!
Não se esqueça do seu
anjo. Nunca o deixe para

Entretenimento é o
trás (Signs of the Times, 23 de fevereiro de
1882, par. 9; Testemunhos para a Igreja, vol.
que você faz no seu
3,p.41.)
tempo livre. Um bom
entretenimento ajudará no
seu desenvolvimento físico, emocional e
espiritual. O bom entretenimento também
trará bons resultados: você se sentirá
mais forte em seu relacionamento com
Jesus, se sentirá bem consigo mesmo,
alegre e motivado (Gálatas 5:22-23).
Os resultados de um entretenimento
negativo incluem sentimento de culpa
por ter desperdiçado muito tempo,
menos interesse em ler sua Bíblia e orar,
músculos atrofiados e cérebro cansado. O
entretenimento negativo pode render-lhe
um lugar na família dos mal-humorados
(Gálatas 5:24-25)!

Todo mundo precisa de
tempo para relaxar e
arejar.
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Os entretenimentos
não devem tomar o
tempo da devoção
diária, de estudos e sono. Todos os bons
entretenimentos devem estar em quilíbrio.
Ao jogar bola, por exemplo, será muito
mais divertido se não estiver pensando
que deveria estudar para a prova de
amanhã ou que seu papai irá chatear-se
por não cortado a grama.

Em qualquer lugar que
possa convidar Jesus
para ir, ouvir, assistir,
jogar ou estar com você. Exemplos:
caminhar pela maravilhosa criação de
Deus, sair com seus amigos e animar
alguém enfermo, fazer um piquenique
ou jogar vôlei de praia com a família e
amigos.

CANTINHO DO
L
E
I
T
O
R

Algo que eu gosto muito
de
livre é tocar meu violin fazer em meu tempo
o.
Eu gosto de praticar
porque isso me fará um
a melhor violinista e me
lhor
ainda quando eu tocar
para
violino para Deus é alg a igreja. Tocar meu
o que eu amo fazer!
Janice, 13 anos. Maryl

and – EUA.

Este é o seu mural! Co
mpartilhe conosco seus
talentos, expressões e
impressões. Nosso pró
xim
tema será sobre o Céu.
Envie-nos suas ideias o
com
relação ao tema, uma
arte, poesia ou um parág
sobre o que você está
fazendo pra viver e pro rafo
mover o
céu na sua vizinhança
, esco
pois já estamos trabalha la ou igreja. Mas corra,
ndo
trimestre. E-mail: vision na revista do próximo
arioteen@gmail.com
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Siga as instruções para escolher a forma certa de entretenimento

Você deve estar se
perguntando: “então como sei
que entretenimento é bom ou
qual entretenimento é ruim?”
Comece no P azul e mova em
sentido anti-horário, pulando o
mesmo número de letras cada
vez tente 2, 3, 4 ou 5. Quando
você tiver escolhido o número
correto para pular encontrará
letras que o explique. Siga
as instruções para escolher o
tipo certo de entretenimento
baseado no que a Bíblia diz.
Escreva as palavras que você
encontrar na linha abaixo.

Em Filipenses 4: 8 a Bíblia nos instrui que “tudo que é bom, tudo que é
verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo
que é amável, tudo que é de bom grado; se alguma virtude existe, se
algum louvor há...

22
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Se você não quer se tornar vítima dos planos
malignos de Satanás, guarde os caminhos que ele
pode entrar em sua alma (pelos 5 sentidos); você
pode evitar ler, ver ou ouvir qualquer coisa que possa
provocar maus pensamentos.
Adaptado de A fé pela qual eu vivo, pag 281

DIREÇÕES: Nas linhas apontadas pelas flechas escreva através de que sentido satanás
o leva ao mau entretenimento. Nas linhas abaixo, escreva uma forma que você pode usar
que conduza ao bom entretenimento.
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ORIENTAÇÕES: Organize as palavras e copie as
letras nos quadrados numerados ou em outros
quadrados com o mesmo número.
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Adaptado de Conselhos Sobre Mordomia, p. 227.
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Assista a um filme impróprio
Ajude um cego a atravessar a rua

Use produtos químicos para ficar bem
Cheire as flores que Deus fez

Ouça músicas com letras impróprias no seu mp3 player
Ouça os diferentes passarinhos enquanto os observa

Beba álcool na festa de um amigo
Coma uma refeição saudável com sua família, que você mesmo a preparou

Roube um chocolate da loja da esquina
Abrace sua mãe quando ela estiver triste

CÉU
ÚTIL
PECADO
QUERIDO
PERDÃO
SUCESSO
LOUVOR
AMIGOS
FAMÍLIA
ESPORTES
VONTADE
SERVOS
COMUNHÃO
MUNDO
VIDA

VERDADE
AMOR
LAZER
INTERNET
COMO
SÁBIO
PENSAR
AÇÃO
FÉ
DEUS
JESUS
GRANDE
BÍBLIA
OUVIR
LEI

“Os verdadeiros cristãos alegremente obedecem as ordens de
Deus, pois sabem quão inútil é a recompensa que o mundo
oferece, ao lado da que é oferecida pelo nosso Pai celestial!”

Respostas

Ellen White Visionário Teen

Próxima edição da
Visionário Teen:

CÉU

Nossas próximas duas edições terão como tema o
céu e os esportes, respectivamente. Envie-nos por
e-mail suas cartas, perguntas, fotos, desenhos, e
poesias até. Não esqueça de enviar sua foto com
seus comentários: visionarioteen@gmail.com

Outras Fontes:
Proibido para Meninos,
Indispensável para Meninas - Sonia Rigoli Santos
Vida de Jesus - Ellen G. White

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:

Elllen White Visionary for Kids
Disponível no site do Patrimônio Ellen G. White:
www.whiteestate.org.br
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Direção e Revisão: Renato Stencel
Revisão e Adaptação: Cristiane Perassol
Sartorti, Liege de Oliveira, Lucas Camargo
Tradução: Cid Clay Nery
Suplemento Pedagógico: Liege de Oliveira
Designer e Online: Lucas Camargo

Contato:
Centro de Pesquisas Ellen G. White – Brasil
Endereço: Unasp – Centro White
Caixa Postal 11
Cep 13165-970
Engenheiro Coelho, SP
E-mail: visionarioteen@gmail.com
centrowhite@unasp.edu.br
Web: www.centrowhite.org.br

