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Escutar pessoas: o desafio 
para a família cristã Continuação do editorial de Dra.

Ilma Cunha na próxima página

Escutar pessoas em seus momentos de 
angústias existenciais no enfrentamento 
dos confl itos e problemas que surgem nos 
relacionamentos humanos é um desafi o 
de dimensões amplas e profundas, pois 
signifi ca não somente ouvir o que é dito nos 
discursos construídos no cenário do confl ito, 
mas também o que não é dito, marcado na 
alma, sinalizado na linguagem expressa 
em palavras, nas expressões faciais, nas 
posturas corporais e até mesmo nos sintomas 
denunciados no corpo que fala através das 
conhecidas doenças psicossomáticas.

Logo, escutar pessoas está para além 
de uma simples escuta, que convoca o 
conselheiro a buscar uma escuta efi caz, para 
ouvir o não dito, a linguagem calada da alma, 
que se anuncia por outras vias de linguagem. 
É preciso ouvir com os ouvidos da alma: 
“Quem tem ouvidos para ouvir, ouça...”, diz a 
Palavra de Deus.

Cada indivíduo que busca ajuda traz em 
si uma história familiar, marcada a “ferro e 
fogo” em sua alma – uma história de dor e 
angústias, enigmas que se apresentam para 
serem decifrados e interpretados, em busca 
de uma ressignifi cação que insira o indivíduo 
em um contexto saudável.    

Vivemos em um tempo de grandes desafi os 
para a Família Cristã e precisamos trabalhar 

efetivamente os princípios divinos e valores 
cristãos em cada família, em um resgate 
criterioso da Palavra. Mas, somente com 
coração quebrantado é possível compreender 
o signifi cado espiritual da família como 
representante do Reino de Deus aqui na terra 
e seu lugar de importância na realização dos 
propósitos divinos para a Volta de Jesus.

É preciso crer que a Palavra de Deus é a 
Verdade e o que ela diz é digna de confi ança 
OU vamos ver cada vez mais a decadência 
dos princípios de Deus nesta geração e a 
aceitação passiva do sistema maligno que 
começou no Éden regendo a próxima geração. 
A orquestração efetivada no reino das trevas 
está visível neste tempo e as mensagens 
malignas têm sido sutilmente direcionadas 
em todos os segmentos da sociedade.

A transmissão geracional na descendên-
cia do divórcio inaugura uma era de indife-
rença aos princípios de Deus e os restos e 
fragmentos da destruição familiar já estão 
sendo vistos na Igreja e na sociedade. É um 
cenário devastador, como profetizou Isaías e 
todos os profetas que apontaram o desvio dos 
princípios de Deus, advertindo o povo judeu.

No capítulo 1, versículos 2 a 6, Isaías 
descreve o cenário de adoecimento que 
envolvia o povo: “Ouçam, ó céus! Escute, ó 
terra! Pois o Senhor falou: “Criei fi lhos e os fi z 
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crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O 
boi reconhece o seu dono, e o jumento conhece 
a manjedoura do seu proprietário, mas Israel 
nada sabe, o meu povo não compreende”. Ah, 
nação pecadora, povo carregado de iniquidade! 
Raça de malfeitores, filhos dados à corrupção! 
Abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo 
de Israel e o rejeitaram. Por que haveriam de 
continuar a ser castigados? Por que insistem na 
revolta? A cabeça toda está ferida, todo o coração 
está sofrendo. Da sola do pé ao alto da cabeça 
não há nada são; somente machucados, vergões 
e ferimentos abertos, que não foram limpos, nem 
enfaixados, nem tratados com azeite”.

A descrição do cenário que temos hoje 
seria diferente? Basta olharmos à nossa 
volta, o que lemos e vemos diariamente na 
mídia, para compreendermos o quanto essa 
advertência de Deus é atual e pertinente para 
a nossa nação e para a geração que caminha 
na contramão dos princípios divinos.

O lamento de Jeremias, no capítulo 
5.3, complementa a visão desse quadro de 
devastação, apontando o desamparo na 
família: “Órfãos somos sem pai, nossas mães 
são como viúvas”.

O cativeiro da omissão está aí com 
tamanha sutileza que muitos não estão 
percebendo: drogas, pornografia, violência, 
alienação (tecnológica e medicamentosa), 
transtornos psíquicos, compulsões, hedonismo, 
busca da felicidade a qualquer preço, além 
da terrível disseminação e massificação 
de teorias e conceitos para desconstruir os 
princípios de Deus e valores cristãos, como 
a ideologia de gênero e outras mais que têm 
sido disseminadas na mente das crianças e 
adolescentes, objetivando capturar a mente 
dos que estão em formação para implantar a 
cultura do reino das trevas na próxima geração.

Com os pais trabalhando cada vez mais 

e, muitas vezes, alheios à essas ameaças 
malignas, os filhos estão a mercê dessa 
distorção de valores, recebendo sugestões não 
mais sutis de menosprezo aos princípios divinos 
para a família. A arma que o inimigo usa para 
alcançar seus objetivos é a sugestão. Ele vem 
sempre com uma sugestão para relativizar a 
verdade de Deus. Foi assim no Éden e continua 
com a mesma estratégia.

A sugestão não contestada vira pensamen-
to. O sistema maligno vem e transforma a suges-
tão em algo natural, usando os veículos forma-
dores de opinião para a disseminação: novela, 
filmes, noticiários, revistas, e, principalmente, a 
internet. O que era contrário à Palavra de Deus 
passa a ser natural, aceitável e não mais olhado 
como uma ofensa a Deus. Assim passa a fazer 
parte da mentalidade e o que entrou na mente 
tão sutilmente se transforma em uma ação, que 
leva à queda e ao cativeiro no processo de des-
truição da família.

Portanto, precisamos em nossas igrejas de 
pessoas capacitadas pelo Espírito Santo de Deus 
na revelação do conhecimento da Palavra de Deus 
e no conhecimento da alma humana, que sejam 
movidas por um grande amor pelas pessoas 
feridas e esfaceladas que receberam a Cristo 
como Senhor e Salvador. Essas pessoas chegam 
em nossas igrejas ou estão já como membros, 
buscam ajuda, mas têm dificuldades em liberar a 
dor para receber o bálsamo de cura e a libertação. 
É preciso uma Escuta Eficaz para realmente ajudá-
las a identificar o que as amarram e impedem o 
processo de crescimento como filhos de Deus.  

O trabalho do conselheiro é ouvir a pessoa 
ferida, que precisa de cura, de mudanças 
efetivas e direção para a vida e direcioná-la de 
maneira prática para o processo de crescimento 
e desenvolvimento espiritual integral, para que 
ela conheça a plenitude do Espírito Santo de 
Deus em sua vida cristã.  



SEGUNDA-FEIRA
Ministério Pastoral e
Família Pastoral

TERÇA-FEIRA
Diretoria da LiberNY
e Ministério de Artes Culinárias

QUARTA-FEIRA
MIAMA - Ministério de Adoração, 
Música e Artes e Minist. de Jovens 
e Adolescentes

QUINTA-FEIRA
Famílias de Nossa Igreja
e Visitantes

SEXTA-FEIRA
Ministério de Finanças
e Ministério de Mulheres

SÁBADO
Enfermos & Ministério de Crianças

DOMINGO
Ministério de Oração,
Famílias da Igreja e Brasil

AGENDA
DE ORAÇÃO

Visitantes
Nos alegramos com a sua visita! 

Volte sempre, pois a alegria será bem maior.

ATIVIDADES
PERMANENTES

ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL
(Adultos e jovens) - 3:45 pm

CULTO DOMINICAL
5:00 pm

CAFÉ COM
BÍBLIA

Quarta-feira - 8:00 pm

CEIA MEMORIAL
1º domingo do mês

ANIVERSÁRIOS
 -  AGOSTO

02 – Josue Paulo da Silva
05 – Noeme Tergilene
10 – Casamento: Josue & Lilian Bernardes
12 – Aloisio Campanha Jr.
12 – Princesa Manuel dos Santos
15 – Bennie da Silva
15 – Casamento – Luiw & Jani Miao
17 – Luiw Miao
19 – Lidia Hilario
30 – Davi Miao
30 – Sofi a de Oliveira



GUITARRA
Kevin Chan 

BAIXO
Pollyanna Soares

BATERIA
Nicholas Malas

SOM
Kevin Chan / Sotiris Malas

VOCAL (ordem alfabética)
Jocilene Ayres Malas
Kevin Chan
Monica Malas
Simone Salgado

PIANO/LIDER
Jocilene Ayres Malas

TECLADO
Silvinho

PROJEÇÃO
Anthony Soares

APOIO TÉCNICO
Sotiris Malas

TRADUÇÃO
Pollyanna Soares

Vídeo Inicial - MIAMA & Multimídia

Louvando & Adorando ao Senhor com Canções, Orações e Palavra
Grupo Vocal & Instrumental e Congregação

COMUNHÃO
FOREVER REIGN

QUÃO GRANDE É O MEU DEUS/HOE GREAT IS OUR GOD
RENDIDO ESTOU

Momento de Intercessão - Pr. Aloísio Campanha

Boas-Vindas & Comunicações - MIAMA Jocilene Ayres Malas & Multimídia

Mensagem - Dra. Ilma Cunha

“AS REFERÊNCIAS DE UMA IGREJA EDIFICADA”

Dedicação de Vidas, Bens e Talentos - Congregação

Mensagem Musical - Pr. Celso Cunha

Palavras Finais & Benção - Pr. Aloísio Campanha

Música Final - Instrumental
f

Culto de Louvor
e Adoração


