
ESPECIAL

BOLETIM DO PATROCINADOR | JUNHO | ED. 2418

UM HOMEM, 
UMA MULHER 

E UM DEUS
Seminário da Vida 

Sentimental atrai cada vez 
mais gente em busca de 

orientação bíblica sobre o amor

LEIA MAIS NA 
INTERNET
UM HOMEM, UMA 
MULHER E UM DEUS

O mês de junho marca o Dia 
dos Namorados, ocasião em que 
os casais trocam presentes e ju-
ras de amor. Contudo, para mui-
tas pessoas, a vida amorosa não 
se restringe a uma data, pois 
é um aprendizado constante. 
Realizado toda semana, na sede 
estadual da Igreja Internacional 
da Graça de Deus em Porto 
Alegre (RS), o Seminário da Vida 
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POR CARLOS FERNANDES

Pessoas de várias 
idades participam 
do evento em prol 
da vida amorosa
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Sentimental reúne centenas de 
pessoas interessadas em estu-
dar, aprender, orar e comparti-
lhar experiências acerca desse 
assunto. Os eventos foram ini-
ciados em outubro do ano pas-
sado. No entanto, apesar da cur-
ta existência, já se tornaram re-
ferência. E, se a Bíblia garan-
te que é melhor serem dois do 
que um (Ec 4.9a), o que dizer de 
um enorme grupo interessado 
em ter uma afetividade plena e 
abençoada?

Os nomes por trás dessa 
ideia são os do Pr. Victor Martins 
e de sua esposa Licene. O proje-
to surgiu após algumas lives fei-
tas pelo casal no Facebook, du-
rante os meses mais agudos da 
pandemia em 2020, quando as 
igrejas permaneceram fechadas. 
“O Senhor me despertou para 
esse propósito. Gosto muito des-
sa área”, diz o pastor. “Decidi fa-
zer algo on-line com minha espo-
sa em agosto, e o retorno foi óti-

mo. Era como se Deus mostrasse que devería-
mos fazer algo mais contínuo sobre o tema”. As 
lives chegavam a atingir mais de mil pessoas si-
multaneamente, e, após o término, outras deze-

nas de milhares de pessoas assistiam e intera-
giam, procurando maior conhecimento à luz da 
Palavra.

Os encontros acontecem toda semana. A ca-
da evento, uma pauta é estudada, como O pro-
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O Pr. Victor com a esposa Licene: “O Senhor me despertou 
para esse propósito”
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pósito e A bênção do amor. A 
maioria dos participantes é for-
mada por casais – casados, noi-
vos ou namorados –, com boa 

frequência também de solteiros, viúvos e divor-
ciados. “Muitos estão precisando tratar os senti-
mentos, o que é a base para uma vida conjugal 
feliz, ou para encontrar alguém de acordo com 
os planos divinos”, continua Victor. 

 
Aliança com o Senhor
As reuniões têm sido transmitidas ainda pe-

las redes sociais do pastor: Facebook, Instagram 
e YouTube. Mas o trabalho não acontece ape-
nas durante o culto. Victor e Licene mantêm seis 
listas de transmissão pelo WhatsApp, por on-
de enviam, durante a semana, mensagens, áu-
dios e vídeos com trechos das ministrações e os 
convites de divulgação das próximas reuniões. 
“Abordamos abertamente a área, de forma sau-
dável e simples”, destaca o Pr. Victor. 

Antes do início desse projeto, havia muita di-
ficuldade de as pessoas irem ao centro da cida-
de, onde fica o templo, devido ao deslocamen-

Até pedidos de casamento são feitos nesses encontros semanais 
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to ou ao receio de transitar à noite. “Assim, es-
colhemos o Dia da Família no culto noturno, às 
quartas-feiras, e a frequência aumentou bastan-
te. Afinal, os problemas a serem enfrentados no 
lar, ou para manter um casamento saudável, são 
mais difíceis do que a distância”. 

No caso de casais, Victor Martins relata que 
os problemas mais comuns são a incompatibili-
dade, pornografia, o adultério, a agressividade e 
as mágoas. “No Seminário da Vida Sentimental, 
enfatizamos que o casamento é a junção de du-
as pessoas em uma só – algo parecido com a 
afirmação do Senhor em João 10.30, de que Ele e 
o Pai são um.”

A cuidadora infantil Gisele Oliveira, de 42 
anos, é solteira e frequenta a reunião há alguns 
meses, em busca da discussão sobre como viver 

Carlos Alberto e Marcia Flores estão sempre aprendendo 
com a conferência

Gisele Oliveira: tratar e restaurar a área 
afetiva é fundamental

um relacionamento bem-sucedi-
do. “Isso é relevante porque, ho-
je, até no meio da igreja, ocor-
rem muitos divórcios”, observa. 
Para ela, é importante tratar e 
restaurar a área afetiva. Já para 
quem é casado há muito tempo, 
a conferência é igualmente im-
perdível. Carlos Alberto e Marcia 
Flores, juntos há 37 anos, parti-
cipam das programações desde 
o início. “Estamos sempre apren-
dendo com nosso Deus, e o se-
minário é isto: o Senhor nos en-
sinando por meio da Palavra”, 
diz ele. Carlos reconhece que 
as famílias vivem tempos árdu-
os, mas explica que essa não é 
a vontade de Deus. “Ele criou a 
união de um homem e uma mu-
lher para haver uma aliança en-
tre eles e com o Senhor.” 
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