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Por Jim Lorenz, DMin 

A recente eleição do presidente 
dos E.U.A. expôs um nível 
sensível de ansiedade na 
América. Fosse qual fosse o 
candidato que ganhasse, o 
lado oposto tinha a certeza 
de que o mundo iria 
acabar se o seu candidato 
não ganhasse. A ansiedade 
desta eleição veio 
acrescentar mais ansiedade a 
uma sociedade ansiosa, 
preocupada com o terrorismo e 
com a economia. Parece que as 
palavras de Richard Swenson 
nunca foram tão verdadeiras: 
“Na História da humanidade, 
nunca ninguém teve de viver 
com o número e a intensidade de 
fatores de stresse que 
atualmente temos de carregar.”1 

Com o aproximar da época 
festiva, parece que o nosso nível 
de stresse só pode aumentar. 
Entre tentar equilibrar o trabalho 
com as obrigações familiares, as 
festas de Natal, os programas das 

crianças, talvez algum stresse 
financeiro, centros comerciais 
apinhados, procurar 
estacionamento e lidar com um 

parente difícil — 
conseguimos compreender 
porque é que duas irmãs se 
saúdam uma à outra com a 
expressão “Feliz 
Stressetal!”2 O facto de 

que a saudação original do Natal 
incluía a expressão “paz na Terra” 
não deixa de ser uma pequena 
ironia. 

Dependendo da sua gravidade, o 
stresse não é apenas uma 
condição fisiológica que prejudica 
seriamente a nossa saúde; é 
também uma condição espiritual 
que degrada ou até anula 
completamente a nossa 
capacidade de louvar. É a grande 
arma furtiva do diabo, e a maioria 
dos Cristãos não está ciente 
disso. 

No entanto, Deus não está 
desprevenido em relação a este 
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pergunta real)? Como está a 
correr o trabalho? Estas 
perguntas normalmente afastam 
a pessoa do espírito do Sábado, 
consciencializando-a de novo do 
seu estilo de vida stressante. 

A atmosfera da igreja -  
equipamento audiovisual que 
funciona mal, ou até crianças 
barulhentas, podem contribuir 
para o stresse de alguns 
adoradores.  

Sentir-se excluído - há muitos 
fatores de stresse e formas de 
alguém se sentir excluído na 
igreja: a língua, ser solteiro, ser 
novo na igreja, ser tímido, não 
ter filhos numa “igreja de 
famílias,” sentir que não temos o 
mesmo estatuto económico e 
muito mais.   

Introversão - “levante-se e 
cumprimente a pessoa ao seu 
lado” é incrivelmente stressante 
para os introvertidos — que 

provavelmente será metade da 
sua igreja, e é a coisa que as 
visitas mais detestam!  

O filme, A Lista de Schindler, tem 
uma cena marcante em que 
Oskar Schindler, o dono da 
fábrica, recorda ao rabi da sua 
fábrica que é quase Sábado. Na 
azáfama do campo de trabalho 
da prisão, era muito fácil 
esquecer-se das horas e do dia. 
Mas, na cena seguinte vemos o 
rabi reunido com alguns 
prisioneiros, cantando no início 
do Sábado. É um momento 
paradoxal de shalom na guerra. 
Durante uns breves momentos, 
eles conseguem respirar o ar do 
Sábado e esquecer a tensão da 
guerra. Deus convida-nos todos 
os Sábados a fazer o mesmo na 
igreja, esquecer a tensão e o 
stresse da vida e vivenciar um 
pouco do que deve ser o refúgio 
de Deus — a Igreja. 

Referências:                                                                                                                                                                                           

1Swenson, R. A. (2004). Margin: Restoring Emotional, Physical, Financial and Time Reserves to Overloaded Lives (Rev. 
ed.). Colorado Springs, CO, NavPress, p. 46.                                                                                                                                                 
2Schulte, B. (Dec. 20, 2013). The Washington Post. Retrieved from https://www.washingtonpost.com/opinions/for-
women-its-the-most-overwhelming-time-of-the-year/2013/12/20/a26461ae-668e-11e3-8b5b-
a77187b716a3_story.html                                                                                                                                                                   
3Heschel, A. J. (1951). The Sabbath: Its Meaning for Modern Man. New York, NY: Noonday Press, p. 23.                                   
4Plantinga, Jr., C. (1995). Not the Way It’s Supposed to Be: A Breviary of Sin. Grand Rapids, MI: Eerdmans, p. 10.              
5Ornish, D. (n.d.). Love As Though Your Very Survival Depended on It (R. Peyser, Interviewer). Retrieved from http://
www.randypeyser.com/ornish.htm 

Jim Lorenz, DMin, é o diretor ministerial da Associação do Norte da Califórnia. Ele é casado com Julie 
(Murdoch) e têm um filho e uma filha adolescentes. Este artigo é um resumo da tese doutoral do Jim sobre 
como reduzir o stresse no culto de adoração. Sempre que o Jim tem oportunidade, ele reduz o stresse ao 
pedalar a sua bicicleta pelas estradas da Califórnia. Pode ser contactado através de: jim.lorenz@nccsda.com. 

https://www.washingtonpost.com/opinions/for-women-its-the-most-overwhelming-time-of-the-year/2013/12/20/a26461ae-668e-11e3-8b5b-a77187b716a3_story.html
https://www.washingtonpost.com/opinions/for-women-its-the-most-overwhelming-time-of-the-year/2013/12/20/a26461ae-668e-11e3-8b5b-a77187b716a3_story.html
https://www.washingtonpost.com/opinions/for-women-its-the-most-overwhelming-time-of-the-year/2013/12/20/a26461ae-668e-11e3-8b5b-a77187b716a3_story.html
http://www.randypeyser.com/ornish.htm
http://www.randypeyser.com/ornish.htm


O Menu do Mordomo 

momento na História desta Terra 
stressada. Ele sabia de antemão o 
stresse com que teríamos de 
viver e tomou providências para 
tal. Ele criou um 
refúgio para pessoas 
extenuadas — a igreja 
no culto de Sábado. 

Vamos começar pelo 
Sábado. Deus destinou 
este dia para que fosse um dia de 
paz e serenidade. Êxodo 20:11 
lembra-nos que “Deus descansou 
no sétimo dia.” A palavra-chave 
“descansou”, em português, não 
tem toda a conotação que a 
língua hebraica tem. A palavra 
hebraica nuach (“descansou”) 
inclui os conceitos de paz, 
descanso, serenidade, quietude, 
tranquilidade e a presença de 
segurança. 

Na realidade, o falecido Abraham 
Joshua Heschel disse sobre o 
nuach: “É um estado em que não 
há nenhum tipo de contenda, 
medo e desconfiança.” Heschel 
diz também que esta palavra 
tornou-se sinónimo do estado da 
vida do mundo que está para vir.3 

Dizendo isto por outras palavras, 
o Sábado é suposto ser uma 
pequena amostra do Céu — um 
pouco como aquelas colheres 
pequeninas que se usam para 
provar os sabores dos gelados. 
Essa colher pequenina é apenas 
um gostinho do que vamos 

desfrutar com o cone de gelado a 
transbordar, tal como o Sábado é 
uma pequena amostra da paz do 
Céu que um dia iremos 

experimentar. 

Mas, espere, ainda há 
mais! Juntamente com 
o Sábado, o povo de 
Deus reunido na Sua 
presença também 

deverá ser um abrigo da loucura 
do mundo. O plano de Deus era 
que, ao se reunir para adorar no 
Sábado, o Seu povo encontrasse 
na igreja um lugar de refúgio do 
stresse e da tensão deste mundo 
de pecado. “Porque no dia da 
adversidade me esconderá no 
seu pavilhão: no oculto do seu 
tabernáculo me esconderá: pôr-
me-á sobre uma rocha” (Salmo 
27:5). (Para estudar mais sobre 
este assunto, veja também o que 
Paulo diz sobre ser o templo do 
Espírito Santo). 

Ageu informa-nos ainda de outra 
qualidade da presença de Deus 
no santuário — shalom. “‘…e 
neste lugar darei a paz (shalom),’ 
diz o Senhor dos Exércitos” (Ageu 
2:9). 

Talvez Cornelius Plantinga Jr. 
resuma melhor o shalom: 
“shalom, por outras palavras, é a 
forma como as coisas deveriam 
ser.”4 Quando ligamos as notícias 
quase sempre ouvimos como as 
coisas estão más, mas a Igreja 

deve ser uma pequena janela de 
como as coisas deveriam ser. 

A mensagem de saúde 
Adventista é ainda outra razão 
para combater o stresse ao 
Sábado. O stresse não só destrói 
o nuach do Sábado e corrompe o 
abrigo que a igreja proporciona 
como refúgio do shalom, como 
também todas as formas 
complicadas que causam 
simplesmente um impacto 
prejudicial na nossa saúde. 

A investigação médica descobriu 
que as relações de amor podem 
ser tão determinantes para a 
saúde como o são o regime 
alimentar e o exercício. O Dr. 
Dean Ornish, famoso por 
reverter a doença cardiovascular, 
disse numa entrevista online:  

“Não tenho conhecimento de 
outro fator na medicina — nem o 
regime alimentar, o tabaco, o 
exercício, o stresse, a genética, 
as drogas ou a cirurgia — 
que tenha um maior 
impacto na nossa 
qualidade de vida, na 
incidência de doença ou a 
possibilidade de morte 
prematura. Estudos 
científicos demonstram que as 
pessoas que se sentem sozinhas, 
deprimidas e isoladas são cinco 
vezes mais propensas a adoecer 
e a morrer prematuramente, em 

comparação com aquelas que 
têm o sentimento de amor, 
ligação e comunidade. A 
necessidade de amor e 
intimidade é uma necessidade 
básica humana que é tão 
fundamental como comer, beber 
e dormir. E ignoramo-la por 
nossa conta e risco.”5 

Por outras palavras, uma Igreja 
onde há amor, no Sábado, é o 
antídoto de Deus para o stresse 
do nosso mundo doido.  

Mas, se não tivermos cuidado, 
podemos destruir este abrigo 
especial.   

Críticas, negativismo, conflitos - 
“dizer as coisas como elas são,” 
“a verdade declarada,” e até 
mesmo a chamada “crítica 
construtiva” podem retirar a 
pessoa desta mentalidade de 
abrigo especial. Na maioria das 
vezes, pode-se e deve-se esperar 
pelas horas depois do Sábado, se 

realmente isso tem de ser 
dito. 

Chegar à igreja - se tem 
filhos, sabe que isso pode 
ser muito stressante. 
Pode sentir isso mesmo 

antes de chegar à igreja. Por isso, 
algumas igrejas atrasaram a sua 
hora de início dos serviços.  

Perguntas inconvenientes - como 
está a correr o divórcio (uma 

Dezembro 2016 “Descansa; um campo que descansou dá uma colheita abundante.” —Ovidio 


