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Entrevista:

Nesta edição do mês de 
setembro, a Revista 
Renascer traz uma 
entrevista exclusiva 
e informativa com a 

psicóloga Dra. Analucy Aury Viei-
ra de Oliveira, graduada em Psico-
logia pela PUC-Goiás, pós-gradua-
da em Neuropsicologia, com mes-
trado em Educação e doutorado em 
Neurociências pela UNB. Nessa 
entrevista ela nos esclarece sobre o 
que é a descarga de adrenalina em 
nosso corpo e como isso pode afe-
tar a nossa vida. Confira:

Quando acontecem as descargas 
de adrenalina em nosso organis-
mo e porque elas acontecem?
Em nosso cérebro temos um me-
canismo chamado Papez, que se 
localiza na região do hipotálamo. 
Quando somos submetidos à al-
guma emoção, como por exemplo 
medo de algum animal, esse me-
canismo de Papez é acionado, ele 
descarrega em nós a adrenalina, e 
assim temos uma ação de correr, 
fugir ou reagir. 

Que efeitos a adrenalina pode ter 
no nosso corpo?
Hoje em dia as pessoas sofrem des-
carga de adrenalina diante de situa-

ções estressantes, como ansiedade, 
fobias e medos de modo geral. 
Quando essa adrenalina é descarre-
gada no corpo e nós não a usamos 
como reação, surge uma série de 
reações negativas em nosso corpo, 
como dores, tremedeira, suor frio, 
etc. 

As descargas de adrenalina têm 
que periodicidade?
Essas descargas podem ser cons-
tantes ou aleatórias, e sem nenhuma 
razão específica. Por esse motivo 
o indivíduo pode desencadear um 
mecanismo de síndrome do pânico, 
com batimento cardíaco acelerado, 
respiração alterada e suor frio.

Em caso de sintomas constantes, 
o que o paciente deve fazer?
Eu trabalho com a terapia cogniti-
vo comportamental, que auxilia no 
tratamento contra a ansiedade do 
indivíduo. Nesse aspecto é apurado 
o enfrentamento do paciente, para 
que ele perceba que aquela situação 
ruim não é realmente ameaçadora 
como ele está imaginando. Esse 
tratamento ajuda a diminuir o siste-
ma fóbico do medo. Se houver uma 
constância nos sintomas, o pacien-
te precisa fazer terapia, e em casos 
mais graves, fazer a intervenção 

com medicação. 

Como podemos prevenir a des-
carga de adrenalina prejudicial?
Para prevenir, o indivíduo tem que 
aprender através da terapia, a se co-
nhecer, saber seus medos e desen-
volver a melhor forma de prevenir 
esses medos.

Deixe um recado para os leitores 
da Revista Renascer:
A terapia auxilia as pessoas a se 
conhecerem. Com ela o paciente 
entende o que deve evitar e o que 
pode enfrentar. Dessa forma, mui-
tos aprendem a viver felizes e com 
saúde. Por isso, o meu recado é 
para que, se você perceber que há 
algo de errado, procure um profis-
sional da área que poderá te ajudar 
nesse momento.

Como a descarga 
de adrenalina 
pode nos afetar?
Psicóloga Dra. Analucy Aury
Por Marina Oliveira Lopes Coelho



Por Riane Rosa Durães Falcão 
e Silas Amaral Falcão
Membros da Igreja Batista 
Renascer – Sede.
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Testemunho:

ueremos compartilhar com os leitores da Revista Re-
nascer o que Deus tem feito em nossas vidas nos últi-

mos anos. Entendemos que o Senhor é um Deus de de-
talhes e conhece realmente todas as nossas necessidades.

No início de janeiro de 2018, compramos um carro em 
São Paulo e viemos com ele para Goiânia. No meio do 
caminho o carro começou apresentar defeitos. Durante 

uma ultrapassagem, o câmbio do carro, que era automá-
tico, começou a falhar e não fez a troca de marcha. Na ocasião, passamos 
muito perto de sofrer um acidente, mas conseguimos concluir a ultrapas-
sagem e seguir viagem com o carro funcionando normalmente. 
Ao chegar em Goiânia, paramos no posto para abastecer e ao sair com o 
carro, verificamos novamente o problema no câmbio, mas desta vez ele 
não voltou ao normal e o carro ficou andando na marcha de emergência. 
No dia seguinte, fomos ao mecânico e foi constatado problemas no câm-
bio e também um vazamento de óleo do motor. O orçamento do conserto 
do carro ficou muito além das nossas condições. 
Entramos em contato com o ex-dono do veículo e explicamos a situação, 
afinal não faziam nem 15 dias que estávamos com o carro e não fomos 
informados sobre esses possíveis problemas no ato da venda. Como não 
tínhamos como arrumar, ficamos tentando negociar com o ex-dono e an-
dando com o carro como estava. 
Nesse tempo, conhecemos a Igreja Batista Renascer e começamos a fre-
quentar os cultos de segunda-feira. Em um desses cultos, o pastor Eu-

des disse que toda prova vem com 
provisão. Essa palavra ativou algo 
dentro de nós. Cremos que real-
mente Deus poderia mudar a nossa 
situação. Neste período aprende-
mos a orar, ler a Bíblia e se achegar 
a Deus, porque entendemos que 
não tínhamos nada além d’Ele. Foi 
durante a prova que o Senhor nos 
fortaleceu espiritualmente. 
Depois de dois meses, entramos em 
acordo com o ex-dono do veículo.  
Logo em seguida, voltando da igre-
ja, percebemos que o câmbio do 
carro estava trocando de marcha 
perfeitamente. Levamos o carro ao 
mesmo mecânico para verificar se 
realmente não tinha mais defeito. O 
mecânico ficou perplexo e pergun-
tou se tínhamos levado o carro pra 
arrumar em outro mecânico.  Nós 
brincamos com ele, dizendo que 
levamos no mecânico chamado 
Jesus. O carro estava consertado! 

Mas, as provas estavam só come-
çando. 
Tínhamos um dinheiro guardado 
que foi usado para comprar es-
se veículo. Com isso, perdemos o 
controle financeiro. Erramos feio 
em confiar no dinheiro e achar que 
ele, ao invés do nosso Pai, resolve-
ria o nosso problema. Mas Deus é 
tão bom que em nenhum momento 
passamos qualquer necessidade, 
Ele continuou nos sustentando e 
dando exatamente o que nós neces-
sitávamos, e não o que queríamos. 
Continuamos em oração, fiéis nos 
dízimos e ofertas, fazendo as cam-
panhas de segunda-feira.
Orientados por Deus, decidimos 
colocar o carro à venda, e isso de-
morou alguns meses. Enquanto 
isso, nós descrevemos em oração 
para Deus exatamente o jeito que 
queríamos o outro carro, incluindo 
a cor. 

Todo final de ano, nós vamos para 
São Paulo encontrar nossas famí-
lias, porém no final de 2018, com 
os salários atrasados e o cheque 
especial no vermelho não tinha ne-
nhuma possibilidade de viajarmos. 
Ficamos bem tristes de passar Natal 
e o Ano Novo longe dos familiares, 
mas Deus sempre nos surpreende. 
Fomos convidados para passar o 
Natal na casa do pastor Morse e foi 
uma benção. 
O Ano Novo decidimos passar na 
igreja, assim como os sete primei-
ros dias do ano em campanha. No 
primeiro culto, decidimos ofertar 
nossas primícias no cartão de cré-
dito, porque não tínhamos nenhum 
real na carteira. Com fé fizemos is-
so, e a partir daí Deus virou o jogo 
na nossa vida financeira.
Dali em diante, de janeiro a março 
nós já havíamos recebido 100 ve-
zes a oferta de primícias que fize-

mos. Deus abriu outras portas que 
nós nem imaginávamos. Daí em 
diante as coisas foram melhorando, 
saímos do vermelho e nunca mais 
voltamos, hoje os salários estão 
em dia, nos organizamos financei-
ramente e melhor, realizamos um 
sonho de poder ajudar quem tem 
necessidade. Além disso, mais um 
grande milagre aconteceu: em uma 
negociação surpreendente, Deus 
nos deu o carro exatamente da cor 
e modelo que havíamos pedido! 
Em Mateus 25:21 diz assim: “...so-
bre o pouco foste fiel, sobre muito 
te colocarei...”
Aprendemos que nós precisamos 
depender apenas de Deus! Apenas 
isso!

Aprendendo
a depender
de Deus
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Artigo de Opinião:

Jornada 
da vida
Somos 
como
árvores

Espaço 
Mulher
A natureza 
excelente 
de DeusUm certo dia ouvi alguém dizer, de uma for-

ma diferente, de que somos como árvores. 
Árvores cheias de folhas, em certa estação 
do ano com muitas flores e em outras, com 

frutos. Isso, na verdade, não foi algo inédito para 
mim, mas a maneira pela qual ouvi essa pessoa falar 
sobre isso, me chamou a atenção, e durante alguns 
dias fiquei reflexivo.
Em uma das minhas leituras devocionais da Bíblia, 
me lembrei de uma passagem bíblica que dizia o se-
guinte: “Ele há de tornar-se qual árvore plantada 
junto a correntes de água, que dá seu fruto na sua 
estação e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele 
fizer será bem sucedido”. (Salmos 1:1-3). A partir de 
então, algumas coisas passaram a fazer sentido a pon-
to de acreditar que essa comparação é bem oportuna 
para ser compartilhada, ainda mais nessa estação do 
ano em que estamos: a primavera.
Algumas árvores podem viver por muito tempo. Por 
exemplo, dizem que algumas oliveiras da região me-
diterrânea têm de um a dois mil anos de idade. Numa 
floresta, as árvores adultas, muitas vezes, são bené-
ficas para o seu ambiente. As árvores altas, por sua 
vez, oferecem uma sombra protetora para as árvores 
novas e as folhas que caem enriquecem o solo. As 
árvores mais altas do mundo costumam crescer juntas 
nas florestas, apoiando-se umas nas outras. Visto que 
as raízes podem acabar se entrelaçando, várias árvo-
res juntas resistem a um temporal muito mais do que 
uma árvore isolada na campina.
O apóstolo Paulo talvez fizesse referência a uma árvo-
re, quando explicou que os cristãos devem prosseguir 
“andando em união com ele [Cristo], arraigados, e 
sendo edificados n’Ele e estabilizados na fé”. (Colos-
senses 2:6-7). De fato, os cristãos só conseguem man-
ter-se firmes se estiverem bem arraigados em Cristo 
(1 Pedro 2:21).
E de que outras maneiras nós, servos de Deus, pode-
mos ser comparados a árvores? Assim como as árvo-

Por Weder Anselmo
Relações Públicas, Life Coach,
Especialista Comportamental,

Celebrante de Casamentos
Por Aracele de Oliveira C. Borges

Pastora, empreendedora do
Filhas da Fé Wear

res num bosque são apoiadas pelas 
mais próximas, todos os que se 
mantêm achegados a congregação 
e em comunhão, também recebem 
apoio de outros irmãos (Gálatas 
6:2). Os cristãos maduros, fiéis e 
com amplas raízes espirituais, aju-
dam os mais novos a continuar fir-
mes na fé, mesmo em face de uma 
oposição ‘tempestuosa’ (Romanos 
1:11, 12). Os cristãos mais novos 
podem desenvolver-se sob a “som-
bra” protetora de servos de Deus 
mais experientes (Romanos 15:1). 
Além disso, todos os membros de 
uma congregação de pessoas cris-
tãs tiram proveito da 
fortificante nutrição 
espiritual forneci-
da pelas “grandes 
árvores de justiça” 
(Isaías 61:3).
Assim sendo, vejo 
que é maravilho-
so ser comparado a 
uma árvore e saber 
que todos nós, ser-
vos de Deus, temos 
a perspectiva de ver 
o cumprimento da 
promessa encontra-
da em Isaías 65:22, 
que diz: “Os dias 
do meu povo serão 
como os dias da ár-
vore”.

“Viu Deus tudo quanto fizera, e eis 
que era muito bom, agradável (à 
mais alta índole), bom, excelente”. 
(Gênesis 1:31).
A excelência faz parte dos atribu-
tos de Deus. Tudo que Ele fez foi 
excelente e bom. Vemos na criação 
a perfeição em cada detalhe, e as-
sim como a excelência faz parte 
da natureza de Deus, esse atributo 
também foi colocado dentro do ho-
mem.
Todo homem possui a habilidade 
de fluir e impactar essa geração 
através da excelência. Mas nós 
mulheres, além da excelência, te-
mos uma "gota" a mais de criativi-
dade, que flui através da culinária, 
da moda, da educação, no lar e em 
todas as esferas de influência que 
atuamos. As mulheres têm o olhar 
para os detalhes, que fazem toda a 
diferença. O nosso padrão de exce-
lência vem do Alto.
“Tudo começa através de uma 
mentalidade renovada, pensar no 
que está no alto, pensar no que é 
nobre; quando transformamos nos-
sa mentalidade passamos a viver a 
partir dela a excelência e nobreza 
do céu em nossas vidas”. (Filipen-

ses 4:8).
Nesse versículo, o céu fala de no-
breza, abundância, fartura, riqueza 
e excelência. A pobreza, a miséria e 
a escassez não representam o céu. 
Quando manifestamos a excelência 
de Deus na terra, Ele é glorificado.
Saiba que através de uma mente re-
novada, sabendo quem é, e viven-
do a sua melhor versão através de 
Cristo, com certeza você será colo-
cada sobre lugares de governo.
Um grande exemplo de excelência 
que temos na Bíblia é Daniel. Mes-
mo vivendo na Babilônia, ele não 
se deixou contaminar pelos valo-
res de insuficiência daquele povo. 
A Babilônia mudou o seu nome, 
tentou mexer em sua identidade e 
princípios, mas a identidade e valo-
res de Daniel ficaram guardados, e 
ele se firmou na essência de quem 
ele era. 
Não sei qual "Babilônia" tenta mu-
dar sua essência, mas mesmo que 
tentem roubar a sua identidade, 
dizendo que você não pode e não 
consegue ser excelente no que faz, 
saiba que você já foi estabelecida 
em sua identidade em Cristo Jesus, 
e tudo o que precisa pra viver a ex-

celência do céu na terra está dentro 
de você. 
Você é filha amada, aprovada, acei-
ta e tem toda capacidade de fluir 
em excelência através das obras 
de suas mãos, seja empreendendo, 
servindo ou influenciando todos à 
sua volta.
Chegou a hora da manifestação das 
filhas de Deus, onde sua luz brilha-
rá e seu Pai será glorificado!
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Artigo:

gia solar. Os israelitas 
fizeram tudo isso crendo 
na Bíblia Sagrada.
Talvez você, nesse exa-
to momento de sua vi-
da, esteja vivendo um 
verdadeiro deserto, e 
não consiga enxergar 
nenhuma possibilidade 
de milagre. Quem sabe 
você deveria parar de 
reclamar um pouco do 
deserto que está viven-
do e começar a olhar 
com os olhos de Deus 
para as situações em 
que está vivendo! 
Você crê na Bíblia? Se sim, então vai 
acontecer na sua vida o mesmo flores-
cer que acontece até hoje em Israel. Fa-
ça dos momentos difíceis da sua vida, 
oportunidades para criar soluções as-
sertivas para você e também para quem 
estiver ao seu lado. Creia no poder da 
Palavra de Deus, pois nela há vida e po-
der para mudar toda situação, seja qual 
for o cenário que esteja vivendo. 
Se estão te jogando pedras, faça delas 
uma escada. Não seja apenas um ouvin-
te da Palavra de Deus, mas praticante. 
Só assim nós vamos transformar o nos-
so deserto em uma floresta de bênçãos 
e milagres.
Finalizo declarando sobre a sua vida: 
seja qual for o deserto que esteja vi-
vendo, enfermidades, finanças, relacio-
namentos, ou o que for, virá tempos de 
frutos, flores, vinhas, videiras e figuei-
ras em sua vida. 
Apenas creia nessa palavra e viva um 
mês de primavera, repleto de bênçãos e 
prosperidades.

Olá caros amigos e ir-
mãos leitores da Re-
vista Renascer. Sou 
o pastor Danilo da 
IBR Santo Antônio 

de Goiás. Nesse mês de setembro, 
mês em que se inicia a primavera, 
quero falar sobre um assunto bas-
tante interessante: o florescer no 
deserto de Israel. 
Israel é bastante conhecido por 
histórias, ruínas e escavações 
arqueológicas. A população de 
Israel tem uma grande preocupa-
ção em preservar o passado, mas 
também tem a responsabilidade 
de cuidar do futuro e do meio 
ambiente. Eles têm a seguinte 
missão: tornar o mundo melhor 
e fazer o deserto florescer, baseado 
na profecia de Isaías: “O deserto e 
a terra ressequida se regozijarão; 
o ermo exultará e florescerá como 
a tulipa; irromperá em flores, mos-
trará grande regozijo e cantará de 
alegria”. (Isaías 35:1-2).
Os israelitas conseguiram enxergar 
na Palavra de Deus que era possível 
fazer um lugar totalmente imprová-
vel como o deserto, ter frutos e flo-
res, com uma grande floresta verde e 
frutífera. E isso é real em Israel. 
Deus me deu uma oportunidade de 
conhecer Israel/Jerusalém por duas 
vezes, através de uma prima que 
mora nos Estados Unidos, a Andreia 
Guilmet. Louvo a Deus pela vida 
dessa mulher. Conheci o deserto do 
Neguebe, um lugar que recebe pou-
ca chuva, apenas de 1 a 7 polegadas 
por ano, mas que começou a flores-
cer. Nesse deserto hoje existe uma 
floresta, com pinheiros, carvalhos, 
oliveiras e figueiras. No centro desse 
lugar improvável existe uma linda e 
frutífera vinha. Mas, como isso foi 
possível? Os israelitas foram atrás 
de informações sobre quais plantas 
se adaptariam melhor no deserto, e 
sabe onde eles encontram todas essas 
informações? Na Bíblia Sagrada. 
O deserto é considerado um local 
improvável para tal acontecimento, 
pois além das condições do solo, as 
altas temperaturas com um sol escal-
dante não possibilitam tal colheita. 
Onde muitos olhavam como um lu-
gar inviável, Israel viu um lugar de 
possibilidades. Interessante destacar 
que em Israel eles viram no sol es-
caldante a oportunidade de utiliza-
rem a energia solar e, assim criaram 
o maior campo do mundo de energia 
solar. Cerca de 90% das casas dos is-
raelitas é abastecida através da  ener-

ISRAEL:
O DESERTO 
FLORESCEU!

Por Danilo Teixeira
Pastor da Igreja Batista Renascer

Santo Antônio de Goiás – GO.
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A mensagem 
da primavera

Estamos próximos à che-
gada da primavera, uma 
estação que nos remete 
a um tempo colorido, 
florido e alegre. Isso é 

verdade e acontece nesse período, 
porém vai muito além disso, é um 
tempo de renovação. Alguns dicio-
nários tratam a primavera como o 
início da boa estação, já outros, o 
princípio do verão. 
Ao observarmos a sequência em 
que ocorrem as estações do ano, 
podemos perceber que a tão espe-
rada primavera ocorre sempre após 
o inverno. Considerando que nosso 
Deus usa em muitas ocasiões fatos 
da nossa vida cotidiana para nos 
trazer importantes ensinamentos, 
faremos aqui uma breve analogia 
com essa estação e nossa vida.
O inverno seria um tempo de aná-
lise, reflexão, reclusão, tempo de 
ver o que foi feito, quais foram os 
resultados, tempo de balanço geral, 
de refazer a rota e rever a caminha-
da. 

Já a primavera seria um convite à 
vida, ao novo, a lançar sementes, 
tempo de esperança, um convite ao 
futuro. Tempo de fé.
A variedade de flores que surgem 
na primavera mostra a criatividade 
do Senhor. Imagino que Ele teve 
prazer em desenhar cada uma de-
las, dando-lhes as cores, formatos, 
tamanhos e perfumes, característi-
cos a cada espécie. E nós, seres hu-
manos, que somos obras primas do 
Criador, cada um pensado, plane-
jado individualmente e criado com 
um propósito. Jesus nos ensina que 
Deus está atento a cada detalhe da 
nossa vida.
A primeira citação de primavera na 
Bíblia foi quando o Senhor enviou 
uma mensagem de cumprimento da 
promessa que havia feito a Abraão:
“Voltarei a você na primavera, e 
Sara, sua mulher, terá um filho”. 
(Gênesis 18:10).
A promessa que Abraão havia rece-
bido iria se cumprir, agora com um 
tempo determinado!

Algo interessante também é retra-
tado na Bíblia: que a primavera era 
também tempo de guerra.
“Na primavera, época em que os 
reis saíam para a guerra, Davi 
enviou para a batalha Joabe com 
seus oficiais e todo o exército de Is-
rael”. (2 Samuel 11:1).
Os povos honrados saíam para 
guerra na primavera, por causa das 
duras condições do inverno. Hoje 
temos nossas lutas, nossos desafios 
diários e precisamos estar prepara-
dos para enfrentá-los. O apóstolo 
Paulo nos ensina que devemos ser 
perseverantes e não perder o foco:
“Mantenham os olhos em Jesus, 
que começou e terminou a corrida 
de que participamos. Observem co-
mo Ele fez. Porque jamais perdeu 
o alvo de vista... Ele foi capaz de 
vencer tudo pelo caminho: a cruz, a 
vergonha, tudo mesmo. Agora, está 
lá, num lugar de honra, ao lado de 
Deus. Quando se sentirem cansa-
dos no caminho da fé, lembrem-se 
da história d’Ele... será como uma 

injeção de adrenalina na alma!”. 
(Hebreus 12: 2-3) 
E a primavera também traz consigo 
a possibilidade de chuvas:
“Conheçamos o Senhor; esforce-
mo-nos por conhecê-lo. Tão certo 
como nasce o sol, ele aparecerá; 
virá para nós como as chuvas de 
inverno, como as chuvas de prima-
vera que regam a terra". (Oséias 
6:3).
As chuvas nos falam de benção, de 
cuidado do Pai e da possibilidade 
de ver sementes florescer!
Portanto, a mensagem da primave-
ra é para que você jamais desista 
dos seus sonhos. Creia somente, 
pois eles florescerão! 
A vida é um ciclo. A primavera está 
chegando! Aleluia!

Por Sandra Cardoso de Moura Ribeiro-
Bacharel e Licenciada em Química/UFG

Professora rede pública e privada e mem-
bro da Igreja Batista Renascer – Sede.
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Saúde e Bem Estar

Mesmo com uma vida repleta de alegrias, 
podemos nos deparar com alguns mo-
mentos de desânimo, irritação, frustra-
ção e tristeza. São sentimentos normais 
em nossa vida, mas muitos acabam os 

denominando de depressão. No entanto, quando esses 
sentimentos ruins duram muito tempo ou são muito 
recorrentes, eles podem indicar que tem algo errado. 
Precisamos entender o que é realmente a depressão pa-
ra saber diferenciar esses sentimentos. De acordo com 
dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), os 
casos de depressão cresceram 18% em dez anos. Até 
2020, será a doença mais incapacitante do mundo.
Mas, como saber se o que está errado é só um momen-
to ruim ou o que você tem é realmente depressão? É 
comum associarmos a depressão somente à tristeza e 
variações de humor, mas a diferença é que enquanto a 
tristeza é passageira, a depressão é duradoura. A de-
pressão é caracterizada pela diminuição de interesse e 
prazer pela vida, causando angústia e prostração. Ape-
sar de parecer a doença do século, a depressão acom-
panha a humanidade ao longo de toda sua história. Em 
Mateus 4: 23, 24 está escrito: “Percorria Jesus toda a 
Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evan-
gelho do reino e curando toda sorte de doenças e en-
fermidades entre o povo. E sua fama correu por toda a 
Síria, trouxeram-lhe, então, todos os doentes, acome-
tidos de várias enfermidades e tormentos, endemonia-
dos, lunáticos e paralíticos. E Ele os curou”. Desde o 
tempo de Jesus já se falava em depressão: “acometidos 
de enfermidades e tormentos(...), lunáticos”. 
Atualmente, há muitos estudos sobre a depressão. Sa-
be-se que fatores genéticos podem aumentar a predis-

posição à doença, associados a gatilhos externos, co-
mo traumas, luto, desemprego ou doenças. Ambientes 
de competição constante, falta de afeto e empatia entre 
as pessoas também são gatilhos para o aparecimento 
da doença.  
A falta de exames dificulta o diagnóstico, porém, exis-
tem manifestações físicas como desânimo e fadiga, 
sonolência excessiva, dores pelo corpo, tensão nos 
ombros ou na nuca, pressão no peito e várias outras. 
Desequilíbrios metabólicos ou hormonais podem pre-
dispor a pessoa à doença e provocar pensamentos ne-
gativos constantes, sentimento de culpa, sensação de 
inutilidade e baixa autoestima. Esses sintomas devem 
ser investigados. 
A depressão é um resultado de uma interação entre 
fatores sociais, psicológicos e biológicos. Podemos 
pensar em algo como uma teia: quando se mexe em 
um lugar, toda ela é balançada. Apesar de ser muito 
importante entender quais são os sintomas da depres-
são, quando os sintomas característicos da doença per-
sistem por duas semanas, pode ser o caso de procurar 
ajuda médica. Para o indivíduo depressivo, tudo é mais 
difícil, incômodo e sofrido.
Existem outras ligações relacionadas à depressão, e a 
ansiedade é uma delas. Há estudos que mostram a fre-
quência em que ambas ocorrem ao mesmo tempo. A 
maioria dos casos de ansiedade desenvolvem depres-
são, e por isso saber distingui-los faz toda a diferença 
para a sua saúde mental. 
Em geral, ansiedade e depressão são condições que 
merecem atenção adequada e, geralmente, exigem tra-
tamento a longo prazo. A boa notícia é que a depres-
são é controlável e a adesão ao tratamento indicado 

pelo médico ajuda a reverter os sintomas e devolver 
a alegria e disposição. O tratamento completo para a 
depressão envolve sessões de terapia psicológicas e 
mudanças de hábito, como: realizar atividades físicas 
regularmente, manter um período de sono satisfatório 
e adotar uma alimentação equilibrada. O apoio dos 
familiares é imprescindível para a recuperação e pre-
venção de novas crises.  Praticar a empatia, ou seja, 
se colocar no lugar do outro, é uma das formas de dar 
apoio às pessoas que sofrem com a depressão.
Após ter sido diagnosticado com depressão, é muito 
importante que a pessoa mantenha regulares visitas ao 
psiquiatra, bem como uma terapia psicológica, pois na 
maioria das vezes o tratamento envolve o uso de medi-
cações. Profissionais relatam que 1/3 das pessoas que 
estão em tratamento interrompem com a medicação 
após perceberem uma melhora. Manter o tratamento 
pelo tempo determinado pelo profissional é muito im-
portante, pois as consequências podem ser negativas 
com maiores chances de haver recaídas e piora no pro-
blema.
A primeira coisa a fazer é se informar. Tanto a pessoa 
quanto os familiares devem saber o que está sendo fei-
to, dos riscos que existem, dos benefícios e o prognós-

tico a longo prazo. 
Superar o medo e desenvolver uma capacidade de en-
frentar o problema é possível, por isso é muito aconse-
lhado que a pessoa procure alguém, converse sobre o 
que está sentindo e a partir daí seja encorajada a pro-
curar ajuda.

Saúde e
bem estar
O que você tem 
é realmente 
depressão?

Por Eliane Gonçalves dos Santos 
Sousa
Psicóloga atuante em Psicologia 
Clínica, pós-graduanda em Psicolo-
gia Clínica e Complexidade Humana. 
Pós-graduanda em Terapia Cognitiva 
Comportamental. Diaconisa e líder 
do curso Crown na Igreja Batista 
Renascer do Sítio Santa Luzia.
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Palavra Pastoral:

m tempos difíceis, com a correria 
do dia-a-dia, é comum encontrar 
pessoas que estão sempre em 
busca da felicidade e de uma vida 
melhor. Não existe uma fórmula 
mágica para alcançar a felicida-
de, mas uma coisa é certa: ela 

está disponível para todos, independentemente dos de-
safios que aparecerem pelo caminho. Muitas pessoas, 
ao passar por situações práticas da vida, pensam que 
Deus se esqueceu delas, mas a verdade é que o Senhor 
cuida de nós e conhece cada um:
“Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe; e 
no teu livro todas estas coisas foram escritas; as quais 
em continuação foram formadas, quando nem ainda 
uma delas havia. E quão preciosos me são, ó Deus, os 
teus pensamentos! Quão grandes são as somas deles!” 
(Salmos 139:16-17).
A busca por uma vida melhor, depende do sentido que 
o indivíduo dá a cada situação vivida, das coisas que 
ele valoriza e de sua capacidade de aceitar o que a vi-
da tem para oferecer. A felicidade tem um significado 
diferente para cada pessoa, e o que faz você feliz pode 
ser irrelevante para seu vizinho. 
A vida é feita de atitudes e decisões. Você colhe hoje o 
que você semeou ontem. Se está colhendo algo ruim, 
tome a atitude de começar a semear sementes boas. 
Crie a sua nova lavoura. É claro que cada um é livre 
para fazer o que quiser, pois temos o livre arbítrio. No 
entanto, é importante destacar o que a Palavra de Deus 
nos orienta:
“Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coi-
sas convém. Todas as coisas me são lícitas, mas nem 
todas as coisas edificam”. (1 Coríntios 10:23).
É lícito? Sim. Me convém? Não, porque você é um ser 
racional, que pensa nas consequências que cairão em 
você e sua família. Quando eu tenho temor a Deus e 
entendimento, eu sei como usar essa liberdade.
Independentemente do que traz felicidade para você, 
existem algumas atitudes capazes de proporcionar uma 
vida melhor e mais feliz. Saiba algumas delas a seguir:

● Capacidade para resolver problemas: todas as 
pessoas que entendem esse princípio vivem melhor. 
Você pode solucionar o problema de alguém que tem 
o poder de mudar a sua vida. Você que decide ser ou 
não um problema para a vida das pessoas. Como diz no 

sermão do monte: “bem aventurado os pacificadores”, 
pacificadores são aqueles que resolvem problemas e 
trazem paz. Você pode se especializar em um proble-
ma, ou você pode se especializar em resolver um pro-
blema.

● Cuidado com as suas decisões: entenda que as suas 
decisões determinam a sua riqueza, o seu estresse, sua 
alegria, doença e até a morte. Em Provérbios diz que 
na multidão de conselhos há uma sabedoria, por isso 
tenha sempre alguém para confiar e te ajudar com as 
decisões. Seja cuidadoso com as suas escolhas e esteja 
com o coração aberto para ouvir o que Deus tem para 
você. 

● Honra: infelizmente estamos vivendo a pós-mo-
dernidade da desonra. Honra não é uma opção, é um 
mandamento. Se queremos resolver os problemas do 
planeta, precisamos restaurar e salvar as famílias, tra-
zendo honra e princípios para as nossas casas. 

● Entender que a sua vida precisa ser organizada: 
Deus ama a organização. Entenda que você não pode 
viver de qualquer jeito, tudo precisa estar ordenado da 
melhor maneira possível. Como é o seu carro? E a sua 
casa? E o seu quarto? Como é o seu local de trabalho? 
E a sua empresa? Cuide do que Deus tem colocado 
em suas mãos nos pequenos detalhes, para que assim 
você possa receber mais de Deus. Precisamos ter foco 
e planejamento em tudo aquilo que fizermos. 

Muitas vezes levamos uma vida sem foco, cansada 
e infeliz por não viver o melhor de Deus para nós. É 
indispensável aprender para sermos melhores, pagar 
o preço e fazer a coisa certa. Precisamos aprender os 
princípios certos, pois a vida é feita deles. É através 
do constante desenvolvimento que podemos encontrar 
a verdadeira felicidade e o sucesso que está dentro de 
nós.
Deus te plantou em um lugar para você florescer e re-
solver os problemas, por mais difíceis que eles sejam. 
Meu desejo é que você possa viver uma vida plena em 
Deus!
Deus te abençoe abundantemente!

Palavra
Pastoral
Atitudes que 
podem levá-lo 
a ter uma vida 
melhor



Por Hélio Miranda
Pastor auxiliar na Igreja Batista 
Renascer

 Por Giselle Cavalcante
 Bacharel em Direito

@gisellescv
membro da Igreja Batista Renascer Fo
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Homens de Honra:

Homens de 
Honra
A motivação 
gerada por 
Cristo

Coluna Unidos
O jovem e a 
expectativa 
para o 
mercado de 
trabalho“E, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, 

como ao Senhor e não aos homens, sabendo que re-
cebereis do Senhor o galardão da herança, porque a 
Cristo, o Senhor, servis”. 
(Colossenses 3: 23-24).
Tudo nesta vida é realizado através das motivações 
que temos. Dentro do meu chamado, na área da minha 
atuação e no trabalho que lidero, preciso ter uma defi-
nição bem clara do que estou fazendo. É muito impor-
tante ter uma visão real do que está sendo executado.
Ninguém consegue seguir adiante sem saber o trajeto 
que precisa percorrer. É necessário entender e dominar 
o trabalho para conseguir atingir os seus objetivos. Por 
isso, antes de qualquer coisa, estudar, preparar para tal 
e adquirir conhecimentos é de suma importância. Den-
tro de uma perspectiva daquilo que estamos fazendo, 
é gerado algo que nos impulsiona a seguir adiante. As 
motivações determinam o sucesso do trabalho a ser 
feito.
Quando fazemos as coisas com a expectativa de que 
tudo vai dar certo, nasce dentro de nós uma força e um 
desejo de ver os resultados positivos. Isso gera uma 
confiança em nosso interior, traz paz e também a certe-

za de que será bem mais fácil realizar a tarefa.
Por isso, nossa motivação principal precisa estar foca-
da em Deus. Estamos trabalhando para o Senhor Jesus. 
Ele é o centro de tudo. Nosso olhar tem que estar n’Ele, 
pois foi Ele que nos chamou e nos capacitou para isso. 
Se a sua motivação não for fazer a vontade de Deus e 
agradar ao Senhor, você estará fadado ao fracasso e a 
decepção. Não existe qualquer outro motivo além des-
se, pois não estamos trabalhando para o homem, não 
estamos querendo aparecer e nem querendo ser melhor 
do que ninguém. Tudo tem que ser realizado por causa 
d’Ele, para Ele.
“Porque d'Ele, e por Ele, e para Ele são todas as coi-
sas, glória, pois a Ele eternamente. 
(Romanos 11.36).
Diante de tudo que pensamos, entendemos que preci-
samos dar o nosso melhor em tudo aquilo que fizer-
mos. É necessário aprimorarmos os nossos conheci-
mentos todos os dias. Ter um entendimento claro e 
uma visão de que para Deus eu não posso cansar de 
aprender, pois tenho o privilégio e a belíssima obra que 
Ele colocou em minhas mãos.

Aos 23 anos de idade, acabo de vencer o de-
safio da formação acadêmica. Finalmen-
te outorgada como Bacharel em Direito. 
Antes de iniciar essa jornada, me deparei 
com questionamentos corriqueiros: qual 

curso fazer? O que será mais rentável? Será que vou 
conseguir? A pressão psicológica que alguns jovens 
sofrem nessa fase traz mazelas que sufocam e distor-
cem a prospecção do futuro, impedindo que esse jo-
vem enxergue com clareza o paradigma da formação 
acadêmica. 
No último ano do Ensino Médio eu estudava pela ma-
nhã, trabalhava durante a tarde e fazia cursos prepara-
tórios para o vestibular a noite. No fim do semestre me 
senti muito sobrecarregada e decidi parar um pouco 
para respirar. Eu tinha a convicção de que não basta-
va entrar em um curso apenas para ter um diploma de 
nível superior, tratava-se de uma escolha que custaria 
muito esforço e tempo. 
O momento de reflexão foi essencial para que eu pu-
desse me direcionar a um ofício em que eu teria maio-
res habilidades e realmente teria prazer em fazer. A 
escolha do curso de Direito foi um grande desafio, no 
entanto é importante que o jovem entenda que, inde-
pendente da área de atuação, precisamos fazer o me-
lhor sempre.
Outro detalhe muito importante nessa jornada de ex-
pectativas para o mercado de trabalho é entender que 
ao concluir um curso, nunca iremos parar de estudar e 
nos atualizar. A jornada para a conquista do mercado 
de trabalho é longa e precisamos ter a certeza do que 
queremos e de onde queremos chegar. Para isso é ne-
cessário foco e dedicação, mesmo depois de concluída 
a formação acadêmica. 

Ademais, a presença de Deus em todas as tomadas 
de decisões é fundamental. Algo fantástico que tenho 
aprendido é sobre nossa identidade. Precisamos en-
tender que não somos mera criação, somos filhos de 
um Deus extraordinário e com Ele podemos todas as 
coisas, basta ter um coração alinhado ao d’Ele. Assim 
como diz 1 João 5:4-5 :“porque todo o que é nascido 
de Deus vence o mundo; e esta é a vitória que vence o 
mundo: a nossa fé”.
Desejo a você jovem que está entrando no mercado de 
trabalho, muito sucesso e discernimento em sua car-
reira.



Por Deusileni Gaspar da Silva
Funcionária Pública aposentada
Advogada e membro da Igreja Batista 
Renascer – Sede. Fo
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Cidadania em Pauta:

PROMOÇÕES VÁLIDAS PARA O MÊS DE SETEMBRO OU ENQUANTO DURAREM OS ESTOQUES!

SETEMBRO

Cidadania em
Pauta
Cidadania e 
meio ambiente
A Constituição Federal no Artigo 
225 relata: “todos têm direito ao 
meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do 
povo e essencial à sadia qualidade 
de vida, impondo-se ao poder pú-
blico e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo para as 
presentes e futuras gerações”. 
Lendo este artigo chego a conclu-
são de que é impossível separar ci-
dadania de meio ambiente, pois um 
depende do outro – estão interliga-
dos. Como cidadãos e também cris-
tãos devemos nos preocupar com o 
meio ambiente.
O Estado e as pessoas não podem 
usar ou usufruir dos recursos na-
turais da forma que quiserem. Inú-
meras agressões ambientais que 
ocorrem hoje, se devem a interes-
ses econômicos para obter lucro na 
exploração dos recursos naturais, e 
isso é muito triste.  
O papel do cidadão é ser ator ati-
vo neste contexto, lutando por uma 
sociedade que agrida o menos pos-
sível o meio ambiente, pois este é 
o espaço em que vivemos. Preci-
samos ter atitudes que contribuam 
para uma convivência social em 
que cada um faz a sua parte, inde-
pendente de classe social. Seja um 
país de primeiro mundo ou não, 
todos dependem dos recursos na-
turais.
Para garantir o direito à vida no 
futuro, é necessário que cada cida-
dão faça a sua parte com pequenos 
gestos, como não jogar lixo na rua, 
economizar água, etc. O homem é 
responsável pelo mundo que habi-
ta e suas atitudes irão preservar ou 
não o meio ambiente. 
Viver nessa terra e ter consciência 

da necessidade de preservar os re-
cursos naturais é a única forma de 
termos harmonia com o meio am-
biente, por isso é necessário preser-
vá-lo para os nossos filhos e netos, 
enfim, para as próximas gerações.
Deus criou a terra e tudo que ne-
la há, somente a Sua propriedade 
é absoluta, nós somos apenas ad-
ministradores. Os recursos natu-
rais, bem como os bens materiais 
pertencem ao Senhor. Fomos no-
meados e encarregados para ad-
ministrar os nossos bens de modo 
justo, para Deus, para nós mesmos 
e para o próximo. Sabemos que 
prestaremos contas a Deus de co-
mo cuidamos do meio ambiente. 
Portanto, é necessário que faça-
mos uma reflexão sobre a direção 
em que  estamos caminhando com 
a degradação dos nossos recursos, 
dos quais dependemos, tanto para 
a nossa qualidade de vida, quanto 
para a nossa sobrevivência.



Nenhum cristão convic-
to duvida que Deus 
tenha criado a Terra 
com um propósito. 
Este fato, por si só, 

deveria acender uma luz na cons-
ciência daquele que crê, despertan-
do-o a olhar a criação com olhos 
cuidadores, afinal, seria uma forma 
de agradar Àquele que, ao criar o 
jardim, delegou à sua criatura, o 
homem, a missão de guardá-lo. 
Não me refiro àqueles que cultuam 
as coisas criadas, atribuindo divin-
dades a árvores, espíritos a animais 
e energias a pedras. Neste caso, tais 
pessoas o fazem por idolatria, nu-
ma das muitas tentativas da criatu-
ra de se desobrigar da prestação de 
contas de suas vidas ao Criador, o 
que implicaria em responsabilida-
des e submissão à Sua vontade. 
A Bíblia diz que o Senhor colocou 
o homem no jardim do Éden para 
o cultivar e guardar. Com a que-
da do homem, estas duas funções 
também foram maculadas e, assim 
o cuidado com o jardim de Deus 
ficou comprometido. Para ser bem 
direto, muitos cristãos pensam que 
não precisam se preocupar com a 
questão ambiental, porque Jesus 
vai voltar logo ou que seria uma 
causa perdida, afinal a natureza vai 
cada vez se degradar mais, porque 
a raça humana está cada dia mais 
depravada. 
Outras pessoas, por desinformação 
ou conveniência mesmo, acham 
que cuidar da natureza é papo de 
ambientalista radical, que serve a 
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interesses políticos ou conversa de 
esotéricos panteístas. Eu admito 
que não é fácil encontrar um meio 
termo, a não ser para os cientistas 
cristãos, que já se livraram des-
sas paixões panfletárias e às vezes 
oportunistas, e sabem que os recur-
sos naturais renováveis estão em 
perigo, frente à ganância humana 
e o descompromisso com gerações 
futuras. 
Vamos ser mais práticos: será que, 
em pequena escala, no ambiente 
que nos foi dado para “cuidar”, te-
mos realmente feito a nossa parte? 
O que dizer do nosso desperdício 
de água, do destino que damos ao 
nosso lixo e da poluição visual e 
sonora que provocamos? Estará o 
fazendeiro cristão preocupado em 
cultivar o solo de modo sustentá-
vel, reduzindo ou eliminando o uso 
de pesticidas em suas lavouras? O 
que dizer daqueles que frequentam 
igrejas e maltratam animais? Como 
não se envergonhar daqueles que 
vertem lágrimas nos cultos, mas 
são insensíveis às demandas do 
próximo?
Somos jardineiros de Deus. Se 
compreendemos bem o sentido de 
mordomia cristã, deveríamos apli-
cá-lo também ao cuidado com a 
natureza. Daquilo que Deus desig-
nou, o ser humano tem lembrado de 
cultivar, mas se esquecido de cui-
dar. A Bíblia referencia a natureza 
em inúmeras passagens, desde os 
salmos e cantares até as parábolas 
de Jesus. Árvores, animais, flores e 
rios pontilham-na de capa a capa, 

ora ilustrando, ora exaltando sua 
importância. Temos que assumir a 
responsabilidade que nos foi impu-
tada, em primeiro lugar para com a 
vida cristã, mas também para com 
toda a criação. Precisamos enfra-
quecer o time dos exploradores e 
saqueadores da natureza, e engros-
sar a fileira dos equilibrados cons-
cientes, que amam e preservam es-
te patrimônio vital e fundamental a 
todos os seres viventes. Esta atitude 
glorifica o Criador. Não necessaria-
mente como militantes ou xiitas 
ambientais, sobretudo como filhos 
de Deus designados como mordo-
mos da sua excelente criação.
 Sejamos nós cristãos, o exemplo 
de cuidadores do jardim, onde Ele 
mesmo nos plantou para sermos 
frutíferos!
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