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Uma Mensagem do Irmão John Duncan 
  

Mulher virtuosa quem a achará? O seu valor muito excede o de 
rubins. O coração do seu marido está nela confiado; e a ela 

nenhuma fazenda faltará. (Prov 31:10-11) 
 
Eu aprecio mais do que nunca a maneira como a minha esposa se comprometeu ao 
Senhor antes de nos conhecermos. 
  
Quando eu conheci a irmã Ellen, a impressão que tive foi que ela era a garota mais 
espiritualmente madura que eu jamais conhecera. Ela não era paqueradora ou 
superficial, mas uma cristã fiel com uma fé sólida e uma visão focada em Cristo. Fiquei 
muito impressionado com o poder da sua vida de oração, mas ela também era uma 
testemunha muito audaciosa para Deus. A Ellen não queria me dizer, mas eu 
descobria as vezes que ela se fechava dentro de seu apartamento por 14 dias durante 
as suas férias para não fazer nada além de orar e jejuar durante aquele tempo, 
buscando a Deus. Isso me atraiu muito como um cristão. Eu achava que ela era 
fisicamente atraente, mas eu sabia que eu precisaria de alguém que seria em primeiro 
lugar espiritualmente forte por causa da obra que Deus tinha para eu fazer. Eu percebi 
que casar com a Ellen seria uma grande força e um grande suporte, uma bênção 
incrível, poderosa, para mim como um homem que queria se aproximar cada vez mais 
de Deus e segui-Lo a todo custo. Havia outras garotas, que não me interessavam, 
 porque elas eram paqueradoras e não tinham profundidade espiritual. 
  
Minha esposa não teve que aprender a orar depois de entrar no campo missionário. 
Ela aprendeu a orar, a jejuar e a viver uma vida cristã fiel sem mim. Por isso, agora eu 
posso confiar nela e tenho total sossego quando eu não estou por perto. Às vezes, eu 
vou para o exterior sem ela e não me preocupo nem um pouco sobre seu estado 
espiritual ou sua fidelidade a mim. 
  
Desde que nós nos casamos, vivemos o que alguns consideram uma caminhada de fé 
real e até de sacrifício, mas a minha esposa nunca se queixou das nossas condições 
de vida. Tínhamos uma bela casa com 3 quartos, mas deixamos tudo para viver em 
um pequeno veículo trailer de 5 metros de comprimento e 2 metros de largura quando 
aceitamos o chamado de Deus. Este era um sonho meu, mas geralmente não é uma 
situação que a maioria das mulheres gostaria de enfrentar. 
 
Tem sido uma alegria viver com alguém que eu sei que o Senhor preparou para o Seu 
trabalho ao meu lado. A Ellen é simplesmente perfeita para mim e o Senhor sabe o 
que é o melhor para você. Se você deixar Deus tê-lo totalmente, Ele irá mostrar-lhe o 
Seu plano para a sua vida. Confie em Deus. 
  
Irmão John Duncan. 

“Porque eu bem sei os pensamentos que penso de 
vós, diz o SENHOR; pensamentos de paz e não de 
mal, para vos dar o fim que esperais.” (Jer. 29:11) 

Portuguese 
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O Formador de Casais 
 

Irmã Ellen Sato Duncan 
 

O dia estava lindo e tudo estava na mais perfeita ordem em São Paulo, no dia 16 de 
Março de 1996. O local havia sido lindamente decorado. A música, as flores e a 
comida estavam simplesmente perfeitas... Tudo estava como o planejado. As nossas 
famílias, parentes e amigos estavam reunidos para este evento tão importante. Com 
os olhos fixos um no outro, parecia que o tempo havia parado enquanto afetuosamente 
dizíamos: "Sim, aceito". 
  
Eu sorrio quando penso em uma das bênçãos mais maravilhosas que Deus me deu: a 
bênção do casamento. Recentemente, enquanto eu pensava na bênção que o meu 
marido, irmão John, tem sido para mim, o Senhor me levou de volta, através da minha 
memória, para uma sexta-feira à noite no estado do Alabama, nos Estados Unidos, em 
1991 ... Aquela foi a noite na qual eu me tornei fiel àquele que seria meu marido sem 
que ainda o tivesse encontrado. Esta fidelidade não foi somente física, mas também 
uma fidelidade no coração e nos olhos.  

 

Meu Primeiro Amor 
 

Cheguei aos Estados Unidos aos 18 anos de idade em 1989 como uma estudante de 
intercâmbio e fui morar com uma família de evangélicos no estado do Alabama. Foi ali, 
pela primeira vez, que vi o testemunho do Cristo vivo no dia a dia de uma família 
Cristã. Os meus pais americanos já tinham bastante idade quando cheguei: ele tinha 
77 anos e ela, 70. Mesmo assim, eles abriram as portas de seu lar e de seus corações 
para uma pessoa completamente estranha como eu, que nem sequer falava ou 
entendia a língua inglesa direito. A minha mãe americana era filha de um pastor e o 
meu pai americano pertencia a uma das famílias fundadoras da igreja local. Moravam 
em uma casa linda e espaçosa mas onde havia mais espaço era em seus grandes 
corações. 
 

Uma das coisas mais importantes para essa família americana era a igreja. Sempre 
estavam lá, compromissados, todos os domingos e outros dias da semana também. O 
grupo de jovens me acolheu como se eu sempre tivesse sido parte e logo fiz amizade 
com muitos deles. A minha professora da escola dominical me deu uma Bíblia muito 
linda e toda noite eu sentava na cama e lia a Palavra de Deus. Como na época o meu 
inglês era muito ruim, eu gastava uma hora inteira para ler apenas um parágrafo, pois 
eu tinha que consultar o meu dicionário de inglês-português e inglês-inglês. A leitura 
era lenta, mas para mim não importava: eu mal continha a alegria do fato que eu 
estava com a Palavra de Deus no meu colo! Ah, como valia a pena ler aquelas 
palavras, pois eram como água para um coração sedento. 
 

Depois de passar uns três meses assim, lendo a Bíblia, indo à igreja e em comunhão 
com outros cristãos, tomei o passo mais importante da minha vida quando entreguei 
todo o meu ser a Jesus Cristo. Morri para mim mesma e, assim, Jesus me deu uma 
vida nova. Ah – nada como conhecer esse Deus vivo pessoalmente! Que satisfação, 
que alegria, que felicidade e que paz completa! Eu nunca imaginei que tanta plenitude 
fosse possível. Jesus se tornou e até hoje é o meu Primeiro Amor. 
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Se este testemunho abençoou a sua vida, entre em contato conosco. 
 
 

Website:   www.johnandellenduncan.com 
E-mail:   info@johnandellenduncan.com 

Facebook John:  http://www.facebook.com/brojohn 
Facebook Ellen:  http://www.facebook.com/ellensatoduncan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

John & Ellen Duncan são membros e 

ministros da  Igreja Congregacional 

Pentecostal, Inc. Para saber mais a 

respeito desta organização, por favor 

contate   00-XX-1-800-633-0877 ou visite 

www.chchurch.com. Se este folheto lhe 

abençoou, por favor compartilhe    

visitando www.johnandellenduncan.com. 

Por favor, compartilhe 
livremente. Apenas  

pedimos que não seja 
alterado e que a nossa 
informação de contato 

esteja visível.  
Deus te abençoe.  

Este artigo foi publicado como parte 

do ministério da educação   
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Confie em Deus 
 

Algumas pessoas dizem, "não existem cristãos fiéis (bons partidos) onde eu moro." E 
daí? Existe algo impossível para o Senhor? Eu sou do Brasil, o irmão John é de 
Marietta, no estado da Geórgia, USA, e nós nos encontramos na cidade de Auburn no 
estado do Alabama. Nós nos casamos com 27 e 25 anos de idade. Se eu tivesse que 
esperar mais, estaria servindo com alegria ao Senhor até o Seu tempo perfeito para 
uma união perfeita. 
 

Uma amiga nossa tinha 26 anos quando conheceu o seu marido. Não havia jovens 
cristãos fiéis em sua cidadezinha no estado do Mississippi. Entretanto, ela foi para a 
Califórnia para cursar um seminário cristão por um mês, onde conheceu um Pastor 
Auxiliar de 30 anos também vindo ao mesmo seminário, do estado da Virgínia. Estes 
dois se casaram com um testemunho maravilhoso de nunca terem ficado sozinhos, 
abraçando-se, beijando-se, ou mesmo segurando as mãos antes do casamento.  
 

Queridos jovens, quando vocês lerem este livreto, por favor, não pensem que a nossa 
história é estranha. Há pelo menos quinze outros casais que conhecemos 
pessoalmente (aqui nos Estados Unidos) que abandonaram o “jogo do namoro” e 
agora são felizes no casamento, servindo ao Senhor. Todos esses casais estão 
envolvidos no ministério hoje. A única coisa que todos eles têm em comum é que Deus 
deu um passo a mais para ajudar a cada um, dando-lhes um testemunho maravilhoso 
de Sua fidelidade. Você não gostaria de ter um testemunho para contar aos seus filhos 
e netos? 
 

Em países como a Ucrânia, os rapazes e as garotas não passeiam sozinhos. Paquerar 
é algo que eles não fazem. Quando um rapaz já tem idade suficiente para se casar, ele 
ora sobre com quem se casar. Quando ele tem a resposta, este rapaz a leva ao seu 
pastor e a seus pais. Então, eles todos oram. Se sentirem que é do Senhor, eles vão 
até os pais da moça e todos eles oram e buscam a Deus para uma resposta. Se ainda 
sentirem que é do Senhor, finalmente, dizem a garota e pedem a ela que ore pela 
situação. Se ela e todos os envolvidos ainda sentirem que é a vontade de Deus, então 
eles se casam. O resultado deste processo é maravilhoso: nenhum bebê concebido 
fora do casamento e nenhum divórcio em todas as igrejas onde temos trabalhado. 
 

Por favor, não aceite o segundo melhor nesta questão. Seria melhor para você estar 
sozinho do que mal acompanhado. Por favor, seja paciente, pois na hora certa, na 
época de Deus, Ele trará a Sua vontade perfeita em sua vida. 
 
 

"E os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, 
dizendo: Este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem 

para a direita nem para a esquerda”  
(Isaías 30:21). 
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Entregando Isaque Sobre o Altar 
 

Eu havia me convertido há pouco tempo quando senti o Senhor me pedindo por um 
compromisso maior. "Ellen, você estaria disposta a entregar a sua vida afetiva no 
altar?" Este pensamento ficou na minha cabeça por algum tempo e eu estava orando e 
procurando saber mais sobre isso. Eu entendi que Deus estava me pedindo para 
confiar nEle com as questões de namoro e de casamento. Entretanto, eu nunca havia 
ouvido falar de alguém ter esse tipo de compromisso com Deus, e como eu mesma era 
uma nova convertida, não sabia exatamente como proceder para tomar este passo. 
Além disso, todos os outros cristãos que eu conhecia namoravam... Contudo, eu sabia 
que Deus queria me levar em uma jornada mais profunda com Ele. Ele queria que eu 
caminhasse bem mais próxima a Ele e eu queria mais da Sua presença em minha 
vida. 
  

À medida em que buscava ao Senhor, alguns versículos começaram a chamar a 
minha atenção. Versículos como “...buscai primeiro o reino de Deus, e a Sua justiça, e 
todas estas coisas vos serão acrescentadas.” (Mat. 6:33), “buscai as coisas que são 
de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de 
cima, e não nas que são da terra" (Col 3:1-2) “Confia no SENHOR de todo o teu 
coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus 
caminhos, e ele endireitará as tuas veredas” (Prov. 3:5-6). Além disso, o conceito de 
"namoro" não é encontrado na Bíblia. 
  

Finalmente, depois de muita oração, eu fiz um acordo com o Senhor. Escrevi esse 
acordo num papel, assinei, e orei junto com a esposa do meu pastor, selando esta 
nova aliança. Neste acordo, eu disse ao Senhor que confiaria nEle com relação ao 
meu futuro companheiro, e que o tempo que eu estaria passando com o meu 
namorado, eu passaria com Deus em oração e na Palavra. Não era suficiente para 
mim simplesmente deixar de namorar, era preciso sub stituir este espaço vazio 
com um relacionamento profundo e íntimo com Jesus.  Eu disse-Lhe também que 
se não fosse da Sua vontade que eu me casasse, eu estaria disposta a servi-Lo da 
maneira que Ele quisesse, mesmo que Ele quisesse me enviar como uma missionária 
solteira a uma tenda no meio da África, para ser morta em um país muçulmano, ou 
para ser uma zeladora em minha igreja local. A única coisa que eu pedi a Ele foi que 
se fosse da vontade dEle que eu me casasse, que Ele me avisasse quando meu 
marido chegasse. 

 

O Senhor é Meu Pastor: Nada Me Faltará! 
 

Durante os próximos três anos e meio, eu tive uma experiência que foi algo como uma 
lua de mel com o Senhor, pois eu me sentia satisfeita com Ele. Ele continuou 
derramando mais e mais de Sua presença em minha vida, ensinando-me pelas 
Escrituras e me visitando em meus devocionais. Ah, que felicidade, que satisfação, 
que plenitude! Eu passava todo o meu tempo livre com Jesus. Palavras não são 
suficientes para descrever a maneira como Deus completou todos os meus desejos de 
ser casada , “Porque o teu Criador é o teu marido; o SENHOR dos Exércitos é o seu 
nome" (Isaías 54:5). Em um ponto, eu estava tão satisfeita que até cheguei a pensar 
que talvez Deus quisesse que eu permanecesse solteira para sempre. Porém, à 
medida em que o tempo foi passando, Ele me revelou que eu iria casar um dia e que 
Ele estava me preparando para ser uma companheira ideal para um cristão fiel.  
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Jovem irmã, que tipo de homem você está procurando em um marido? Você está 
procurando um cristão fiel? E que tipo de mulher um cristão fiel está procurando em 
uma esposa? Naturalmente, ele está procurando por uma cristã fiel! O mesmo é 
pertinente ao rapaz cristão. É por isso que é muito importante que os jovens se 
consagrem completamente ao Senhor enquanto são solteiros. Se semearem no 
Espírito, um dia eles poderão ser para os seus cônjuges um companheiro cristão, fiel, 
maduro e espiritual, alguém para compartilharem suas vidas... Um companheiro que 
saberá como encontrar a Deus na hora da necessidade, alguém que terá a Palavra 
escondida em seu coração e alguém que não será lançado para frente e para trás 
como as ondas do mar. Jovem irmã, se você não se entregar a Deus 
incondicionalmente agora, aquele jovem cristão pode não lhe notar quando ele chegar!  

 

Aprendendo A Ouvir A Voz De Deus 
 

Nós não influenciamos o mundo nos tornando mais parecidos com o mundo. Não, pelo 
contrário, nós o influenciamos quando nós chegamos tão próximos a Jesus  que Ele 
nos diz o que devemos dizer. Da mesma forma, nós não descobrimos quem são os 
nossos cônjuges namorando um aqui, outro ali, experimentando este ou aquele. Nós 
descobrimos quem são os nossos cônjuges quando chegamos tão próximos a Jesus  
que aprendemos a ouvir a Sua voz claramente. 
 

O "jogo do namoro" leva ao desapontamento, à confusão, à mágoa, à dor e ao 
constrangimento. Algumas pessoas se casam e trazem feridas de seus 
relacionamentos passados que interferem com o seu trabalho a Deus e o seu 
relacionamento atual. Conheço alguns jovens que namoraram muito e que agora estão 
no ministério, servindo ao Senhor de todo o coração. Aliás, em um dos casos, um 
evangelista foi pregar em outro ministério e descobriu-se que a esposa do pastor fôra 
sua namorada. Esta situação constrangedora poderia ter sido evitada se, ao invés de 
experimentar o “jogo do namoro”, os jovens tivessem se colocado de joelhos e 
buscado a Deus para a orientação e a direção do Senhor. A Bíblia diz que “As minhas 
ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem" (João 10:27). 
Lembre-se que Deus quer que você se case com a pessoa certa muito  mais do 
que você mesmo deseja isso!   

 

Alguém nos disse que uma certa moça se casou com um rapaz que parecia ser uma 
ótima pessoa, porém, mais tarde, foi descoberto que o rapaz estava vivendo em 
pecados terríveis, levando-a ao divórcio. O comentário foi: "se ela o tivesse namorado 
por mais tempo e passado mais tempo com o rapaz, ela teria descoberto que ele não 
era uma pessoa boa!" Todavia, sabemos que existem casamentos em que um parceiro 
esconde seus pecados por muitos anos antes que o cônjuge os descubra! A solução 
para este problema seria a seguinte: se a moça tivesse passado mais tempo com 
Deus (não com o rapaz) pedindo direção a Deus, o nosso Pai teria dito a ela para 
não cometer este erro!  Veja, um pecador pode enganar a todos, mas ele não pode 
enganar a Deus, que vê tudo, e Deus nos dará a sabedoria se pedirmos a Ele (Tiago 
1:5). Isto é uma promessa! Oh, jovens, como é importante para nós ouvirmos a 
sabedoria de Deus nesta questão! Casamento é para toda a vida e uma vez que você 
troca seus votos matrimoniais (até que a morte os separe), aquela é a pessoa certa 
para você.   
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que achavam do rapaz primeiro. Hoje, ela é casada com um pastor e vive feliz, sem 
sentimento de culpa. Ah, como eu gostaria que existissem mais jovens assim! 
 

Quando telefonamos aos meus pais e o John me pediu em casamento, tudo que o 
meu pai (que é agnóstico) disse foi, "Ellen, este é o Senhor, minha filha. Esta é a 
vontade de Deus para você. Eu quero que você saiba que você tem não somente 
nossa permissão, mas você tem a nossa total bênção para se casar com este rapaz e 
servirem juntos a Deus." Deus nos deu sinal verde o caminho todo – sem nenhum sinal 
vermelho! 

 

Uma Vida de Solteira Sem Arrependimentos 
 

Algumas pessoas podem permanecer solteiras a vida toda. Conhecemos pessoas que 
permaneceram solteiras por Deus e conquistaram muitas coisas que nunca poderiam 
conseguir se tivessem uma família, especialmente no campo missionário exterior. Se 
você permanecer solteiro, use esta oportunidade para a glória de Deus! Outras 
pessoas podem não ter o "dom" para permanecerem sozinhas. Essas pessoas 
encontrarão seus ministérios frutíferos no casamento de uma forma que nunca teriam 
se tivessem ficado solteiras. Cada pessoa precisa se colocar de joelhos, orar, e pedir 
ao Senhor para que lhe mostre a vontade dEle para a sua vida. Nós todos somos 
solteiros em um período de nossas vidas e, se este é um estado temporário ou 
permanente, aproveite esta condição de solteiro e corra para Deus com toda a sua 
força! 
 

Agora posso olhar para trás durante os meus anos de solteira e dizer que não tenho 
arrependimentos. Posso ter menos tempo para passar com Deus agora (como a Bíblia 
diz em 1 Cor 7), mas Deus tem multiplicado os nossos esforços porque estamos na 
Sua vontade perfeita. Uma das minhas orações foi que - se pudéssemos, cada um, 
ganhar 5 almas para Deus sozinhos - que Ele nos permitisse ganhar mais de 15 almas 
quando juntos, multiplicando assim os nossos esforços. Descobri que minha vida é 
mais produtiva para o Senhor depois de casada do que antes. 

 

Deus É O Melhor Formador de Casais 
 

Se existe um "casamento perfeito" posso testificar que nós temos um. Isso não 
significa que não tenhamos opiniões diferentes... afinal de contas, precisamos uns dos 
outros para nos mantermos responsáveis e nos ajudarem a ver uma perspectiva 
diferente e para crescer em Jesus. 
 

Somos felizes no casamento. Hoje amamos um ao outro mais do que quando 
dissemos: "sim, aceito." Trabalhamos melhor juntos e nos combinamos mais do que 
nunca. Eu não poderia ter escolhido alguém melhor para mim do que o John. Eu o 
aprecio muito. Somente Deus conhecia a minha constituição mental, emocional, e 
espiritual e poderia ter arranjado um casamento tão perfeitamente. A Bíblia diz: 
"Deleita-te também no SENHOR, e ele te concederá o que deseja o teu coração" 
(Salmos 37:4) 
 

Nós também temos uma outra vantagem - nunca seremos capazes de dizer que 
casamos com a pessoa errada devido a maneira que Deus orquestrou tudo. Como 
todos, passamos por dificuldades e problemas, mas sempre teremos que lutar juntos 
sabendo que Deus está do nosso lado. 
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o nosso acordo, quando eu Lhe pedi para me mostrar quando o meu marido 
aparecesse! 
 

O John começou a me telefonar mais frequentemente para perguntar sobre os estudos 
Bíblicos das moças e passávamos cada vez mais tempo ao telefone. Naquela época, 
vivíamos apenas a dois quarteirões de distância um do outro, mas esta é uma ótima 
maneira de se conhecer uma pessoa - com uma longa linha telefônica entre as duas 
pessoas. Foi durante esse período, em uma das nossas conversas, que ele me falou 
do seu interesse por mim. 
 

Depois de muita oração e luta para encontrar a vontade e o tempo perfeito de Deus, 
em 23 de janeiro de 1996, o John me levou ao "banco" da praça, onde ele subia para 
pregar ao ar livre no campus universitário. Ali, emocionados, nós oramos juntos 
consagrando o nosso futuro nas mãos de Deus. Ele se ajoelhou na minha frente 
conforme a tradição americana e com o anel de noivado que pertenceu a sua avó, 
pediu-me a mão em casamento. Eu já estava pra lá de convencida da vontade de 
Deus e disse um grande "sim." Foi um dia que jamais vou esquecer. 

 

Honre Seu Pai e Sua Mãe 
 

Os pais do John, as tias e os tios, todos já haviam me conhecido antes do nosso 
noivado e estavam contentes com o nosso casamento. Nossa última prova seria contar 
aos meus pais. Eles não são cristãos. O que eles pensariam quando eles 
descobrissem que eu estaria me casando com um pastor norte-americano? Isto 
significava que a esperança do meu retorno ao Brasil, depois da formatura, estava 
extinta. Os meus pais arrumaram o meu quarto cuidadosamente, com muito carinho, 
durante a minha estada nos Estados Unidos. Eles não seriam capazes de estar perto 
dos netos... Os meus pais não estariam "ganhando" um filho, mas, realmente, 
 estariam "perdendo" a filha caçula. Pedi ao Senhor que, se fosse de Sua vontade, que 
Ele fizesse uma obra nos corações de meus pais e que eles nos dessem a sua 
bênção. 
 

Incomoda-me ver jovens não darem atenção aos conselhos dos pais e pastores, 
especialmente se os pais são cristãos! O Quinto Mandamento diz que devemos honrar 
os pais. Se qualquer dos nossos pais, os do John ou os meus, tivessem tido algum 
problema com o nosso relacionamento, teríamos pelo menos adiado o casamento até 
que Deus mudasse os seus corações ou, então, os nossos. Veja, Deus nos deu aos 
nossos pais para nos que estes nos criem e protejam. Foram os meus pais, embora 
sem Cristo, que cuidaram de mim quando eu não podia cuidar de mim mesma. Eles 
me alimentaram e investiram o seu tempo, finanças, amor e carinho na minha vida. 
Ainda que eles não fossem perfeitos, eu sei que eles me amavam e que Deus poderia 
falar através deles. Eu só sabia que era a coisa CERTA de ter o meu pai me 
conduzindo pelo corredor e me entregando no altar ao meu marido, que seria então a 
minha cabeça espiritual. Eu sabia que Deus poderia lidar com o coração dos meus 
pais, mas senti que isso seria um milagre. 
 

Uma senhora cristã fiel me disse que sempre que qualquer rapaz lhe telefonava para 
falar com ela, ela imediatamente passava o telefone e dizia: "por favor, fale com o meu 
pai." E, ainda quando um rapaz lhe escreveu uma carta de amor, ela a entregou para 
seus pais antes mesmo de abrir o envelope. Ela queria que seus pais lhe dissessem o 
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Sim, Deus pode trabalhar maravilhosamente e redimir casamentos como acontece 
muito com casais que são convertidos depois de casados, mas por que correr o risco e 
falhar nesta área? Muitas vidas e ministérios já foram destruídos ou s ão 
prejudicados devido a um mau casamento!  Por favor, busque ao Senhor e não 
confie em suas emoções! 

 
 

Senhor, Ensina-me A Numerar Os Meus Dias 
 

Pense sobre os jovens, rapazes e moças que passam centenas de horas um com o 
outro, simplesmente para acabar em um rompimento. Um tempo precioso foi 
desperdiçado que nunca mais retornará. O que teria acontecido se eles tivessem 
passado aquelas centenas de horas com o Senhor, ao invés de passá-las com alguém 
com quem eles nem sequer iriam se casar? Não teria sido mais útil e beneficial para as 
suas almas? 
 

Escutei dizer que namorar bastante nos ajuda a crescer como pessoa. Por exemplo, 
que namorar vários parceiros nos ensina a amar, a ser paciente, a não ser egoísta, a 
ter diálogo. Só que Jesus com certeza não precisou namorar para obter nada disso. 
Que tal ficarmos cheios do Espírito Santo, que nos traz os frutos do Espírito? (Ef. 5:22-
23) 
 

Durante esses três anos e meio que passei com o Senhor desta forma tão íntima e 
especial, o Salmo 32:8 se avivou em meu coração. “Instruir-te-ei, e ensinar-te-ei o 
caminho que deves seguir; guiar-te-ei com os meus olhos .” Como fui tonta. Eu só 
imaginei um globo ocular saltando e me levando pela mão. Então eu perguntei: 
"Senhor, como o Senhor pode me orientar com os Teus olhos? Por que não é a Tua 
mão, ou a Tua Palavra? Isso não faz sentido. Por que são os Teus olhos?" Então me 
lembrei de quando eu era uma menininha. Tudo que o meu pai tinha que fazer para 
que eu lhe obedecesse era "olhar" para mim de uma determinada maneira. Meu pai 
estava guiando-me com os seus olhos. Da mesma maneira, o Senhor pode nos guiar 
com os Seus olhos – o único “problema” é que para você saber o que Ele está 
dizendo com Seus olhos, você deve estar com os seus  próprios olhos fixados na 
face do Senhor.  O Senhor estava me dizendo que se eu O servisse com todo o meu 
coração e se eu buscasse a Sua face (não a Sua mão), quando meu marido chegasse, 
Ele iria guiar-me com Seus olhos dizendo: "olha lá, Ellen – lá está o seu marido!" 

 
 

Adornada no Interior 

 

Também fui muito cuidadosa em tudo que fazia ao redor do sexo oposto. Eu não 
queria de maneira alguma chamar atenção a mim ou dar a impressão de ser 
paqueradora. Às vezes, fico perturbada com a audácia de algumas moças perante os 
rapazes hoje em dia. A Bíblia é clara quando diz que o homem deve ser a cabeça da 
família e, como líder, ele deve ser o primeiro a mostrar interesse. A Bíblia diz que "O 
que acha uma mulher acha uma coisa boa e alcançou a benevolência do Senhor" 
(Prov. 18:22), mas não  "aquela que acha um marido." Além disso, a palavra "pudor" (1 
Tm 2:9) significa "sentimento de vergonha gerado pelo que pode ferir a decência." As 
virgens prudentes da Bíblia estavam adornadas com um espírito humilde e manso. 
"Rebeca também levantou os olhos, e viu a Isaque, e lançou-se do camelo... Então, 
tomou ela o véu e cobriu-se .." (Gênesis 24:64-65).  
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Eu queria ser fiel àquele que seria meu marido antes mesmo de encontrá-lo. De vez 
em quando eu orava por ele, para que a vontade de Deus operasse em sua vida, e 
que Deus o guardasse puro e santo, trazendo-o a um relacionamento mais profundo a 
Si. Não me entenda mal, conheço pessoas que se tornam obsessivas orando por seus 
futuros cônjuges, mas este não era o caso, pois eu havia verdadeiramente entregado 
isso a Jesus. Em certas ocasiões, escrevi cartas endereçadas "Ao Meu Futuro 
Marido," nas quais eu compartilhava todas as coisas que Deus estava fazendo em 
minha vida (mais tarde, depois do nosso noivado, eu entreguei ao John todas aquelas 
cartas). Pela graça de Deus, nunca me interessei por ninguém durante aquele período 
porque Deus ainda não havia me mostrado a pessoa certa. Eu nunca deixei meus 
olhos vagarem ou a minha imaginação voar. Veja, eu queria entregar ao meu futuro 
marido uma pessoa pura  não só fisicamente, mas pura em motivos, em 
consagração a Deus, e nos olhos.  

 

Deus é Fiel 
 

Em 1994 estávamos em uma fase de transição em nosso ministério no campus 
universitário da Universidade de Auburn, no Alabama. O nosso Pastor do campus tinha 
acabado de deixar o cargo e estávamos precisando de um novo pastor. Enquanto eu 
estava orando uma tarde, o nome "John Duncan" me veio à mente. Eu não conhecia o 
"John Duncan," mas ele havia conduzido devocionais em um retiro que eu participara 
há uns dois anos. Fiquei de certa forma intrigada com este acontecimento incomum 
porque eu não me lembrava dele, mas Deus me fez lembrar deste nome. Senti que eu 
deveria orar por “John Duncan,” pedindo que Deus lhe desse direção e abrisse as 
portas do ministério para ele. 
 

Duas semanas depois deste acontecimento, uma irmã me cumprimentou no campus e 
queria me dar algumas boas notícias. Ela disse: "Ellen, você ouviu? Temos um novo 
pastor no campus!" Eu disse: "Glória a Deus, isso é ótimo! Qual é o nome dele?" Ela 
respondeu: "O nome dele é John Duncan!" Eu exclamei, "O quê?? Você está falando 
sério? Eu não posso acreditar nisso - eu orei por este homem duas semanas atrás!" 
 

Até aquele momento eu não sabia nada sobre o John. Ele poderia ser um homem 
casado e com filhos, etc. Eu apenas assumi que era uma confirmação de Deus que, de 
fato "John Duncan," era para ser o nosso novo pastor e fiquei muito feliz por ter ouvido 
a voz do Senhor em oração. Ah, como eu queria ser sensível a Sua voz! 
 

Depois de duas semanas o John apareceu no campus trazendo tudo o que possuía 
em seu pequeno carro Honda. Ele era um cristão fiel, três anos mais velho que eu, e 
solteiro. Mesmo assim, eu nem mesmo cogitava a idéia de um romance, pois: 1) Deus 
ainda não havia me dito que ele seria o meu marido e 2) O irmão John era o meu 
pastor. Eu não queria deixar o meu coração ficar envolvido primeiro para depois tentar 
ouvir a voz de Deus. 

 

É Preciso Muito Cuidado 
 

A Bíblia diz: "Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele 
procedem as saídas da vida” (Prov 4:23). Um erro que as pessoas cometem é de se 
deixarem envolver emocionalmente de forma prematura , apaixonando-se muito 
depressa. Isto torna o “ouvir” a voz de Deus mais difícil. Eu conheço muitas pessoas 
que tomaram uma decisão levadas pela emoção e depois se arrependeram pelo resto 
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das suas vidas. Deus tentou dizer-lhes por várias vezes que não deveriam se casar 
com aquela pessoa, mas porque elas queriam tanto aquele relacionamento, elas se 
tornaram cegas e surdas.  Desprezaram os conselhos de seus pais, do pastor, dos 
amigos e em alguns casos, arruinaram as suas vidas . A Bíblia diz que os filhos de 
Israel "deixaram-se levar à cobiça no deserto, e tentaram a Deus na solidão." A parte 
assustadora é que Deus "satisfez-lhes o desejo, mas fez definhar a sua alma " (Salmo 
106:14-15).  Irmãos, escutem: nunca devemos buscar a Deus com a vontade já 
formada, especialmente em se tratando deste assunto!!!  

 

Correndo Para Deus Com Toda As Suas Forças 
 

Com o decorrer do tempo, notei como o John levantou um grupo poderoso de rapazes 
no campus, que estavam dispostos a fazer qualquer coisa pelo Senhor. Entretanto, o 
lado das moças na comunidade não estava tão forte por causa de sua inabilidade para 
ministrar às mulheres. Então,  o John me telefonou um dia e me pediu para conduzir 
um Estudo Bíblico com as moças no campus para discipulado. Em pouco tempo, eu 
estava naturalmente fazendo com as moças as mesmas coisas que o John fazia com 
os rapazes. 
 

Aqui, eu devo contar da melhor palavra de sabedoria que veio da esposa de um pastor 
ao John antes de nos conhecermos. Ela lhe disse: "Filho, você corra para Deus. Corra 
para Deus com todas as suas forças  e não se preocupe com quem você vai se 
casar. Apenas mantenha seus olhos em Jesus o tempo todo e não se distraia. Um dia 
você vai olhar ao seu lado e você encontrará alguém correndo lado a lado com você. 
Aquela será a sua esposa." Essa palavra estava se cumprindo em nossas vidas sem 
estarmos cientes daquilo. 
 

À medida em que o tempo passava, comecei a notar que muitas de minhas orações 
em favor do John estavam sendo respondidas imediatamente (Deus estava tentando 
chamar a minha atenção). Por exemplo, eu estava orando para que Deus o 
abençoasse financeiramente sem saber da necessidade e Deus respondeu 
rapidamente. Eu estava orando pela sua saúde, não sabendo que ele tinha estado 
doente. Além disso, tudo o que nós tocávamos juntos, Deus abençoava. Tínhamos 
dons e personalidades opostos de modo que nos complementávamos muito bem. 
Comecei a perceber como nós trabalhávamos bem juntos. Logo, eu estava 
perguntando: "Senhor, será que ele é o tal? Será que o John é o meu futuro marido?" 

 

Vento, Terremoto, Fogo ... E Uma Voz Mansa e Delicada 
 

Algumas coisas estranhas começaram a acontecer. Por exemplo, muitas pessoas, 
tanto desconhecidos como pastores e evangelistas que respeitávamos, diziam-nos 
(separadamente) que nós formávamos um bom time e que deveríamos nos casar. 
Alguns desses cristãos fiéis eram até audaciosos em suas palavras! Entretanto, nem o 
John sabia que isso estava acontecendo comigo, nem eu sabia que isso estava 
acontecendo com ele! Depois de alguns meses orando e vendo tudo isso acontecer, 
tornou-se claro para mim que (sim!), John seria o meu futuro marido! Agora, eu tinha 
de esperar até que Deus revelasse a ele (a espera foi a parte mais difícil). Eu não falei 
disso a ninguém por vários meses, pois não queria interferir com o plano de Deus e às 
vezes pensei que iria explodir, mas aguentei firme. Eu não tinha a mínima ideia de que 
Deus já estava trabalhando em seu coração. Louvado seja Deus! Ele estava honrando 


