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Dedicatória
Gratidão a minha linda esposa, Dawn, que tem estado ao meu lado
durante a minha jornada por quase 47 anos, encorajando-me em cada passo
ao longo do caminho. Obrigado, querida, por me amar. Você é minha companheira, excelente mãe para nossas filhas, era, e ainda é, uma ótima professora
e amada esposa que me completa. Em cada etapa da sua vida tem servido a
Deus fazendo o seu melhor e permanece ao meu lado para dar sugestões e ideias
com sua meiga sabedoria. Minha história é realmente a nossa história, e não
teria sido tão especial sem você. Obrigado, não somente por me aguentar, mas
também por me amar de todo o seu coração. Obrigado, meu bem, por ensinar
as nossas filhas a serem mulheres, mães e esposas que agradam a Deus. Te amo
muito. A nossa história vai aparecer em mais detalhes no próximo volume e sei
que todos vão adorar te conhecer melhor.

Introdução da História
A Vida de um Casal: caminhando na vontade de Deus é o terceiro
livro desta série, que narra a história de Cly e Ven Joia e o amor forte de um
para com o outro. Fatos que marcaram a vida do casal nos anos de 1950 a
1970, onde mudanças drásticas, divertidas e dramáticas aconteceram. Nesta história, através das lutas cotidianas, este casal nos deixa preciosas lições
de como amar a Deus e viver como um casal e uma família que o agrada.

Agradecimentos
A Deus por ter me permitido escrever mais um livro narrando a
história de minha família.
À minha amiga Karina Costa, por sua participação e pelo desejo de
ouvir mais e mais sobre minha família. À Elma Morais, amiga e autora,
pelas horas dedicadas à leitura, críticas, revisão e organização textual. Aos
leitores da série A vida de um casal, pelo incentivo através dos seus comentários sobre esta obra literária.

Prefácio
Há três anos comecei a escrever esta história. O primeiro capítulo foi
quase por acidente, começou como se fosse um simples conto de fadas para
ajudar uma amiga a dormir. Cada semana essa cena se repetia, e, após dois
meses, pensei: Será que essas pequenas histórias juntas podem se tornar um livro
que contará o que Deus tem feito em minha vida através dos anos?
Como Cly e Ven nunca falaram sobre o passado, eu dependia apenas
de pequenos fatos e teria que conectar os pontos principais para construir
uma história interessante e que mostrasse a obra de Deus sendo realizada na
vida deste casal que amo. Durante os meses de 2015 escrevi A Vida de Um
Casal, publicando-o em dezembro.
O tempo todo contei com a ajuda desta minha amiga com insônia
incessante, que desejava saber mais sobre minha família.
Deus providenciou uma outra amiga, que mora em Fortaleza, para
completar a equipe. Ela também gostou da história e encorajou-me a publicar e, com seus talentos em vários aspectos literários, ajudou muito no
processo. O time que eu precisava se formou de numa maneira que só Deus
poderia ter feito. Orávamos muito juntos pela obra.
A cada semana outra porção da aventura de Cly e Ven Joia nascia. Um
capítulo se ligava ao próximo de maneira simples, mas intrigante, ao ponto de
ficarmos ansiosos para ver o que aconteceria. Admito que até eu não sabia
como cada parte iria interligar-se e fiquei ansioso para ver o resultado final!
A escrita desse livro foi basicamente no mesmo estilo do primeiro,
pois já estava familiar, sendo fortalecido pelas conversas com meu irmão
Murray e minha irmã Martha, para saber melhor outros aspectos da história. Considerei importante pesquisar questões interessantes da época para
enriquecer a obra.
A Vida de Um Casal: caminhando na vontade de Deus conta a próxima pincelada da obra de Deus na família Joia. Revela aventuras novas, histó9

rias velhas e parentes desconhecidos que sofreram muito para perseverar no
plano perfeito de Deus e preservar a nossa herança espiritual.
Com o alvo de trazer honra e glória a Deus através dos talentos que
Ele tem me dado, eu escrevi sobre o plano da Salvação em Cristo ao final
do livro. Também contei em um simples esboço o que aprendi nas minhas
leituras da Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse.
Assim, ao ler e se deleitar com esta história, perceba que Deus quer
ajudá-lo a conhecê-lo em sua caminhada também. E, meu amigo e minha
amiga, a história continua! O quarto livro está em andamento, e já estou
animado com as novas aventuras.
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A VIDA DE UM CASAL
De Deus vem tudo que é excelente
O ser que respira, o ser inteligente
Modelou o homem com zelo e primor
Não o fez só, deu-lhe um amor.
Homem e mulher de mãos dadas caminham
São a mais perfeita criação do Senhor
Tendo Cristo no centro de suas vidas
Seguirão juntos recebendo o penhor.
Não importa se as dificuldades os alcancem
São joias lapidadas como diamante
Firmes, perseveram mantendo a aliança
Seguras nas mãos de Deus onipotente.
A escrita de Deus não é conto de fadas
Nem um esboço de linhas mal traçadas
São planos perfeitos e bem arquitetados
Por um fiel autor, dono de todo cenário.
A vida de um casal segue um princípio:
Adorar a Deus, o escritor que com arte escreve
Amar a Deus sobre todas as coisas
A história de suas vidas somente a Ele enaltece1.
Por Elma Sales Morais

1

Este poema foi escrito especialmente para esta terceira obra da história A Vida
de Um Casal.
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A vida de um casal

1. A Chamada
Quase um terço da mocidade estava em oração ajoelhada no altar da
primeira Igreja Batista de Lake Orion, em Michigan. O apelo do missionário
Dwayne King foi usado pelo Espírito Santo para chamar os jovens ao serviço
de Deus em tempo integral. Neste pequeno grupo achava-se um jovem casado havia cinco anos, Miguel Joia.
Ele estava confuso, com medo e orando por entendimento. Clamava
a Deus, mas ao mesmo tempo queria compreender o que estava acontecendo. Seus lábios moviam-se devagarzinho, tentando sussurrar uma oração.
Sua respiração estava ansiosa, enquanto pensava na gravidade daquele momento. As palavras não queriam sair.
– Pai… eu… Pai…
Miguel olhou ao seu redor e viu crianças e jovens ao seu lado, incluindo a sua irmã Martha e sua sobrinha Kathy. Duas moças dedicadas a Deus
que também oravam fervorosamente, pedindo direção, orientação e a graça
do Senhor.
– Pai… Por que estou aqui?
Miguel gaguejava. Ele se perguntava, mas já sabia a resposta. A mensagem do missionário falava sobre o serviço ao Rei dos reis, Jesus Cristo. A
obra era importante e os trabalhadores eram poucos. Era aquele chamado
feito por Jesus em Mateus 9: 37,38. No seu apelo, o missionário Dwayne
disse algo que Miguel não esperava ouvir. Ele não falou o que tantos outros
pastores na maioria das vezes falam: “Se você estiver sendo chamado para
ser um pastor, venha aqui na frente e dedique-se a Deus”. Dwayne também
não falou: “Se você acha que Deus está lhe chamando ao campo missionário
venha aqui na frente”. Dwayne era um homem experiente em missões como
piloto no Alasca, então foi bem claro em suas palavras:
– Se você acha que Deus pode lhe usar em qualquer serviço, em tempo integral, venha e tome uma decisão agora. Não demore!
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Miguel segurava as costas do banco à sua frente tentando evitar aquela caminhada de vinte metros até a frente do auditório, porém, em seguida,
viu que já estava de pé, deixou o seu lugar e saiu andando, como se fosse num
sonho irreal. Em sua confusão, Miguel orou com muita trepidação:
– Senhor, eu quero me dedicar a Sua obra em tempo integral. Eu... –
ele pensava e longos segundos passavam como se fossem horas. – Estou colocando a minha vida em Suas mãos, Pai, tudo que tenho está em Tuas mãos.
Estou disposto a ser usado... Onde o Senhor quiser me mandar...
Era dia 25 de maio de 1980, um culto da manhã, o último domingo
do mês. Miguel estava casado havia cinco anos com Dawn, sua linda esposa, que naquele dia encontrava-se ao seu lado juntamente com sua filha, a
pequena Amy de vinte meses, que na hora do culto, ficava no berçário da
Igreja. Esse dia foi marcante e mudou tudo em suas vidas.
***
Espere um pouco, meu querido leitor! Estamos pulando muitos detalhes nessa história de amor. Para entender melhor o que aconteceu em
maio de 1980, teremos que voltar no tempo e ver a ação de Deus sendo feita
passo a passo.
Miguel, o terceiro filho de Cly e Ven Joia, não chegou a este momento crucial de sua vida por acaso. Deus trabalhou por 27 anos ajudando
Miguel de maneiras interessantes e peculiares para mostrar como ele seria
usado no plano de Deus.
Para compreender como Deus fez um milagre na vida de Miguel Joia
teremos que fazer um resumo e voltar no tempo até o ano de 1944, nove
anos antes do seu nascimento!
Venha comigo e voltaremos ao passado, porém, não gastaremos muito tempo nos anos 40, pois já conversamos sobre aquela época no segundo
volume desta série. Somente relembraremos fatos importantes para melhor
entendermos o caminho que Deus usou para fazer a Sua obra. Pronto? Ótimo. Vamos lá!
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***
Em 1944, a Segunda Guerra Mundial parecia interminável. Havia
milhares de mortes e muitos desabrigados na Europa e nas ilhas do Oceano
Pacífico, pois a destruição tomava conta daqueles lugares.
Cly, Ven, Murray e Morris haviam regressado para Oxford e ocupavam a mesma casa que a família morava antes da mudança para Nova
York. Ambos, Murray e Morris, lutavam na escola para melhorar suas notas,
mas estava difícil, pois o sistema educacional de Nova York era diferente
e mais relaxado. Ven havia voltado ao trabalho na companhia telefônica,
onde encontrou sua velha amiga e mãe do Bobby, a Dona Jessi. Cly voltou
ao Correio e para suas caminhadas diárias com as correspondências de sua
rota em Pontiac.
A família retornou à primeira Igreja Batista de Oxford e ao seu amado amigo e pastor Weber, como se nunca tivesse saído. Aquele ano passou
rápido, com a rotina normal, porém, no dia 12 de abril de 1945, algo terrível
aconteceu. O presidente Franklin D. Roosevelt faleceu. FDR, como ele se
denominou, tinha convivido com a poliomielite desde a infância. A ironia
era que um dos homens mais poderosos no mundo vivia e trabalhava em
uma cadeira de rodas.
Este homem, com o seu “Novo Acordo”, ajudou os Estados Unidos
a sair do buraco da Grande Depressão, onde o país inteiro afundava em falências. FDR guiou uma nação durante tempos difíceis. Em seus programas
de rádio semanais, ele era visto como pai da nação. Todavia, naquele dia a
família Joia recebera notícias chocantes. Era uma quinta-feira, e Cly chegou
em casa cansado do serviço. Ven foi ao seu encontro com lágrimas escorrendo pelo rosto.
– Meu Bem! O que aconteceu? Por que você está chorando assim?
– Ele a abraçou, trazendo-a rapidamente e firme para seu corpo. Sentiu as
batidas do seu coração, o corpo dela tremia.
– O presidente faleceu hoje às treze horas. – Ela tropeçou nas palavras e chorou forte.
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