UMA LEMBRANÇA DO
“DOCE” AMOR DE DEUS
Um grupo de adultos de meia
idade conversava sobre
lembranças de seus vovôs
e vovós. Entre os vários
relatos, havia dois
opostos. O primeiro
era de um avô que
sempre tinha um pote
de balas e recebia os
netos com toda a doçura.
Mas o outro era de uma mulher que não tinha sequer uma
lembrança de seu avô sorrindo. Seu avô era
amargurado e sempre estava se queixando.
Você já pensou em como as pessoas mais
novas vão lembrar de você? Certamente não
é necessário sair dando balas para todo mundo, mas um sorriso e uma palavra simpática
adoçam bastante! Uma palavra criativa sobre o
amor de Deus revelado em Jesus é mais doce
do que o mel, mais doce que o destilar dos
favos!
É bem verdade que nem sempre podemos
estar sorrindo. É verdade que, às vezes, a vida
é amarga. Mas com a força e a bênção de Jesus
podemos enfrentar qualquer situação (Filipenses 4.13).
Deus nos ama intensamente!
Que tal transmitir essa certeza para as futuras
gerações? Essa é a sua vocação!
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“Que esses anos dourados sejam seus
melhores anos, à medida que vivam, amem
e sirvam plenamente. E que Deus abençoe
aqueles que suprem suas carências — seus
familiares, seus amigos e seus irmãos e
líderes da igreja.”

FILHOS, LEMBREM-SE DISSO:

“Ficar sonhando de ver o idoso
autossuficiente, sem a necessidade de
amparo de toda a ordem, é desperdiçar a
pessoa que ele realmente é.”
(Luis Paulo Luppa)

O QUE OS IDOSOS PODEM FAZER?
1. “Todos os teus filhos serão ensinados do
SENHOR; e será grande a paz de teus filhos”
(Isaías 54.3).
2. “Narrai isto a vossos filhos, e vossos filhos
o façam a seus filhos, e os filhos destes,
à outra geração”
(Joel 1.3).
Série “Vocações cristãs”
“No lugar onde fui colocado por Deus”
Departamento de Educação Cristã

CONTINUAR VIVENDO!
Certa vez, uma senhora de 94 anos disse: “Sabe,
acho que Deus esqueceu de mim. Todos meus
amigos já morreram. Penso que alguém furou e
tomou o meu lugar na fila da morte e eu acabei
ficando. Não entendo porque ainda estou aqui
nesta vida”.
Esta história é cômica, mas também bastante
trágica, pois revela uma aparente perda de sentido
da vida. Talvez muitos idosos se sintam assim! Talvez você se sinta assim! Como se as coisas e a sua
própria vida já não tenham sentido e valor. Muitos
idosos sofrem pensando que estão estorvando e
que são um peso para os mais jovens. Mas isso
não deve ser encarado dessa forma. Se Deus
ainda lhe tem conservado nesta vida, certamente
não foi por esquecimento e nem por acaso.
A verdade é que sua existência é especial para
Deus e tem um propósito importante! Suas palavras, mesmo que aparentemente desprezadas,
suas ações, mesmo que aparentemente nem sejam
notadas, enfim, sua simples presença é um constante testemunho de fé, de vida, de amor a Deus e
às pessoas ao redor! Por isso viva intensamente e
valorize cada um dos seus dias, certo de que está
servindo a Deus e às pessoas ao seu redor!

IDOSOS, VOCÊS SÃO
MUITO IMPORTANTES!
Compartilhem a sua experiência de vida,
sua sabedoria e sua fé – no lar, na igreja e
na sociedade!

IDOSOS E A VOCAÇÃO DE
COMPARTILHAR A FÉ!

isso, você, idoso, você, idosa, não se esqueça.
Você é importante para Deus! Você é importante para o seu reino! Você é importante para
os mais jovens! Deus tem os seus propósitos
com sua vida. Viva a sua fé com intensidade,
coragem e alegria!
Idosos, o testemunho verbal da fé
de vocês e o testemunho pelo exemplo
de vida impacta os filhos e netos!

O QUE DIZ A PALAVRA
DE DEUS?

UMA HISTÓRIA
Em uma reunião, foi solicitado que cada um descrevesse um momento em que um testemunho ou
exemplo de fé tenha causado algum impacto. Houve
diferentes relatos. Mas, um se destacou. Uma jovem
do grupo disse que toda vez que via dona Joana caminhando lentamente no corredor da igreja, sentia-se tocada por seu esforço e por sua visível fé!

DEUS PROMETE
“E, quando ficarem velhos, eu serei o mesmo
Deus; cuidarei de vocês quando tiverem cabelos brancos. Eu os criei e os carregarei; eu os
ajudarei e salvarei”
(Isaías 46.4).

Dona Joana era uma senhora de bastante idade, com
enormes dificuldades de caminhar, além de praticamente não enxergar. Dona Joana usava um andador
e fazia questão de estar em todos os cultos de sua
igreja, onde se sentia feliz e realizada.

ORAÇÃO DE UM IDOSO QUE QUER CUMPRIR A SUA VOCAÇÃO DE TESTEMUNHAR
“Agora que estou velho, e os meus cabelos
ficaram brancos, não me abandones, ó Deus!
Fica comigo enquanto anuncio o teu poder e a
tua força a este povo e aos seus descendentes”
(Salmo 71.18).

Dona Joana, sem dizer uma palavra, dava um testemunho e um exemplo de fé que superava muitos
outros. Ela imaginava que estava atrapalhando em
alguns instantes, ficava constrangida, mas certamente nunca imaginou que Deus estava usando suas fragilidades para um impactante testemunho de fé! Por

ORDEM PARA O RESPEITO AOS IDOSOS
“Fiquem de pé na presença das pessoas idosas
e as tratem com todo o respeito; e honrem a
mim, o Deus de vocês. Eu sou o SENHOR”
(Levítico 19.32).

