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Entrevista: Espaço Mulher:

Fundada em 2001, a Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás oferece a jovens 
e adolescentes a oportunidade de se profissionalizar através do contato 
direto com o universo da música sinfônica. A orquestra realiza cerca de 
trinta concertos anuais em Goiânia e região metropolitana, além de apre-
sentações em importantes salas de espetáculos em outros estados e países, 
concertos especiais com maestros convidados e a participação em projetos 
culturais. Nesse ano de 2019, a Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás fez 

● Sabemos que a Orquestra Sin-
fônica Jovem de Goiás é uma das 
mais conceituadas associações 
culturais do Estado de Goiás. 
Qual é o principal objetivo da or-
questra hoje?
O principal objetivo da Orquestra 
Sinfônica é oportunizar o acesso à 
música e ao estudo da música como 
arte. Fazemos um trabalho duplo: 
primeiro, proporcionamos con-
dições para quem tem o sonho de 
ser musicista e estudar algum ins-
trumento. Oferecemos para essas 
pessoas um ambiente, professores 
e ensinamentos para desenvolve-
rem o talento. A segunda finalida-
de é levar a música ao máximo de 
pessoas possível. Nós temos o pro-
jeto “Música em todos os cantos 
de Goiás”, onde levamos a música 
para escolas, igrejas e hospitais. 
Acreditamos no poder da música e 
na sua força transformadora.

uma linda apresentação na Igreja 
Batista Renascer, em comemoração 
ao aniversário de 20 anos da igreja. 
Confira a entrevista exclusiva que 
o maestro Eliel Ferreira concedeu 
para a Revista Renascer: 

● Onde a Orquestra Sinfônica Jo-
vem de Goiás já se apresentou?
Nós já nos apresentamos na Espa-
nha, Venezuela, Alemanha, China e 
estamos com uma turnê para o ano 
de 2020. Em comemoração aos 20 
anos da Orquestra, fomos convida-
dos para tocar na sala da Filarmôni-
ca de Berlim.

● Como é realizada a seleção para 
o ingresso na Orquestra?
A seleção é realizada através de 
audições semestrais que ocorrem 
no Itego Artes Basileu França, on-
de abriga a Orquestra e também os 
grupos Sinfônicos que a compõe 
(Coro Sinfônico Jovem, Banda 
Sinfônica Jovem, Orquestras In-
fantis, etc.).

● Sabemos que a existência de 
orquestras está diretamente asso-
ciada à evolução sociocultural dos 
países. Vocês acreditam que há es-

se incentivo no Brasil?
Sim, principalmente no Estado de 
Goiás, que ao lado do Estado de 
São Paulo, são os mais pujantes em 
questão de cultura e música orques-
tral. Nós temos redes Estaduais e 
Municipais de Orquestras Jovens 
de referência!

● Como ficamos informados sobre 
os dias e locais das apresentações?
Através do Instagram da Orquestra 
Sinfônica de Goiás, do Facebook e 
pelo site: www.basileufranca.com.
br .

● Deixe um recado para os leito-
res da Revista Renascer:
Eu gostaria de agradecer a todos 
vocês pela oportunidade e pelo 
acolhimento. Espero vocês nos 
próximos concertos, no Teatro Ba-
sileu e onde a Orquestra estiver. 
Um abraço!

ENTREVISTA:

ESPAÇO MULHER

Por Morse Gomes e Marina Oliveira Lopes Coelho

ORQUESTRA SINFÔNICA 
JOVEM DE GOIÁS

LIBERTE 
DOS SEUS 
SEGREDOS

Todos nós temos segredos. E eu 
não estou falando de qualquer se-
gredo, mas daquele que você não 
gosta de pensar. Machuca, dói, e 
por isso, você o enterrou. Encon-
trou um lugar confortável dentro de 
você, cavou um buraco e foi viver 
a sua vida como se nada tivesse 
acontecido.  
Uma vez ou outra, você se pega re-
moendo aquilo e tentando enganar 
a si mesma dizendo que já passou. 
Você joga outros sentimentos por 
cima, para esconder os sinais de 
uma ferida que nunca sarou. É co-
mo tapar buracos de um asfalto, to-
da vez que chove ele abre de novo. 
E cada vez, se torna maior ainda, 
até se transformar numa erosão e 
engolir tudo a sua volta. 
É, eu sei, você não está nem um 
pouco feliz em tocar nesse assunto. 
Não se preocupe se está incomoda-
da, é porque esse segredo precisa 
ser libertado. Encare-o, você pre-
cisa ser forte. Esse monstro não é 
maior que o seu Deus. 
Você sabia que Deus quer intimi-
dade com você? O Senhor confia 
os seus segredos aos que o temem 
(Salmos 25:14). Confiança se cons-
trói e é gerada através de relaciona-

mento e convivência diária. Assim, 
dê abertura para que Deus possa 
mostrar as vontades d’Ele para vo-
cê. Conte para Ele os seus anseios, 
tristezas e alegrias mais profundas. 
Nesse final de ano, quero te encora-
jar a se libertar dessa dor. Um novo 
ano se inicia e os velhos anos vão 
embora, o ciclo se repete durante 
séculos, mas continuamos acomo-
dadas e acreditando que as coisas 
vão mudar sozinhas. 
Por isso, o meu conselho é que vo-
cê entre no seu quarto e tranque a 
porta. Não precisa dizer nada, ape-
nas traga ao seu pensamento onde 
tudo começou. Tente se lembrar 
de como essa situação se tornou 
um segredo e porque você deci-
diu guardar. Materialize-o em sua 
mente, use as suas mãos de forma 
profética e entregue seus segredos 
a Deus. Ele entenderá tudo, porque 
já estava esperando por esse mo-
mento. 
Não perca mais tempo, viva dias de 
paz e descanso. Imagine como será 
a sua vida daqui pra frente, sem es-
se fardo. Se tiver muito difícil, peça 
ajuda para alguém de sua confiança 
e receba um abraço curador. Saia 
do seu lugar, essa zona de conforto 

Por Kariny Bianca Gonçalves de 
Morais
Jornalista no Guia Curta Mais, Intér-
prete de Libras no Ministério de Sur-
dos “Mãos que Semeiam” e integrante 
do Ministério de dança “Essência” da 
Igreja Batista Renascer.

não vai te curar. Eu já estive onde 
você está e entendo a sua aflição e 
medo. 
Nesse último mês do ano de 2019 
eu declaro transformação em sua 
vida. As boas novas do Senhor en-
trarão em sua casa e você será to-
talmente livre. Abra o seu coração 
e receba a cura, o perdão e o renovo 
espiritual. 
Seja limpo, sinta-se cheio do amor 
e da graça. Siga em paz.
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Nesse final de 2019, envolvido em 
meus pensamentos, refleti sobre a 
real necessidade de nossa existên-
cia. Com a retrospectiva de final 
de ano, ouvimos e testemunha-
mos muitas notícias ruins e tris-
tes. Nesse sentido, questiono-me 
sobre o que tenho feito para que o 
sofrimento deste mundo possa ser 
amenizado, ou melhor, o que tenho 
feito para o Reino de Deus com o 
objetivo de tentar tornar a vida de 
meus irmãos menos sofrível.
Nada como a experiência. Como 
médico, trabalho em uma unidade 
de terapia intensiva de um Hospital 
público de Goiânia. Ao vivenciar 
duas situações clínicas, observei o 
que poderia ser um início de uma 
resposta para este dilema.
No primeiro caso, atendi uma se-
nhora de 28 anos, gestante de 27 
semanas e que possuía um grave 
problema congênito no fígado, in-
clusive com morte na família pelo 
mesmo problema. Ela tinha aban-
donado o tratamento, viveu no Pará 
por cinco anos e retornou com com-
plicações gestacionais. Submetida 
a um parto cesariano prematuro, ela 
apresentou um inchaço nas pernas 
e uma imensa distensão da barriga 
com limitação da respiração, que 
lhe provocou a necessidade de uma 
ventilação artificial.
Estranhou-me a resistência da equi-
pe de cirurgia em querer abordar 
esta complicação. O argumento era 
que se tratava de um acúmulo de lí-
quido no abdome pelo histórico de 
cirrose. O quadro se prolongou de 
maneira grave, até que minha cole-
ga médica se indignou e solicitou 
a avaliação do médico responsável 
da ginecologia. O médico fez a ul-
trassonografia, observou a cavidade 
inundada de sangue e, de imediato, 

“E tudo quanto fizerdes, 
fazei-o de todo o coração, 
como para o Senhor e não 
para homens”.
(Colossenses 3:23).

foi para o centro cirúrgico para re-
tirar o útero. Resultado: no dia se-
guinte a paciente passou a respirar 
espontaneamente e o inchaço desa-
pareceu. O fato é que essa demora 
poderia ter lhe custado a vida.
Em contrapartida, outro dia aten-
di um senhor de 54 anos com um 
câncer avançado nas vias biliares. 
Ele tinha feito há poucos dias um 
procedimento percutâneo para 
descompressão destes canais as-
sociados ao fígado. Infelizmente 
o quadro complicou com infecção 
generalizada e afetou o rim. O pa-
ciente parou de urinar, teve escó-
rias em sua circulação e até o seu 
mais primitivo controle dos ácidos 
orgânicos ficou comprometido. Ce-
di a vaga para o médico do pron-
to-socorro. Vi a situação grave do 
paciente e já estava me preparando 
para intubar o paciente, quando me 
apareceu o colega da urgência, por 
sinal antigo residente de Nefrolo-
gia da instituição.
Admirei esse residente pelo seu 
amor à medicina. Talvez ele não ti-
vesse feito nada pelo paciente que 
não lhe era familiar, mas sim pelo 
que jurou em sua formatura sobre 
o conforto de um doente. Com ar 
professoral, ele implantou um cate-
ter de diálise, preocupando-se com 
uma via a mais para a infusão de 
medicações. Resultado: em seis ho-
ras, o cenário de urgente risco de 
vida passou para o de um homem 
que precisaria apenas seguir as re-
comendações de um paciente crô-
nico, tanto para o rim, quanto para 
o câncer.
Com essas situações que vivi co-
mo médico, lembrei-me de uma 
conversa que tive com Deus. Eu 
estava muito abatido com uma tra-
gédia em nosso meio, com pessoas 

da nossa igreja, e o pastor João 
Queiroz, ao consolar a congre-
gação, disse que o nosso Cria-
dor tinha o direito de colher 
Suas flores e não apenas aqueles 
pelos quais a sociedade possui 
a maior aversão, como assassi-
nos, estupradores e outros. Mes-
mo assim, insisti com Deus, e 
com o passar dos dias tive em 
meu coração a compreensão de 
Sua resposta: “Meu filho, não 
seja ingrato e não seja egoísta, 

dei a você saúde e posição, pois 
através da sua vida muitos poderão 
conquistar o Meu Reino”.
Compreendi com essas experiên-
cias e reflexões que estamos nessa 
terra não apenas por nós mesmos, 
mas porque somos importantes 
para as pessoas que nos cercam e 
que por isso precisamos aprender a 
fazer as coisas como se fosse para 
o Senhor. 
Não necessitamos estar em um púl-
pito para pregar o Evangelho, pois 
nossas vidas servem como cartas 
pelo próprio Cristo, e a conversão 
de pessoas queridas pode se dar pe-
lo exemplo de como agimos com 
nossos valores cristãos.
Certa vez, meu professor de His-
tologia citou um poeta português 
em uma de suas aulas: “Oh, minha 
alma, não aspires à vida total, mas 
esgote o campo do possível!”. Se o 
meu campo do possível como mé-
dico é oferecer o tratamento mais 
eficaz para os meus pacientes, ou 
que eu fale do amor de Deus em 
meu consultório, que assim eu pro-
ceda.
Precisamos entender que as nossas 
ações arrastam mais do que pala-
vras. Pense nas pessoas que en-
contraremos na Eternidade, porque 
Deus nos deu a possibilidade de 
sermos instrumentos de conversão 
e perdão. 
Por isso, o meu desejo é que, assim 
como eu, você possa servir as pes-
soas à sua volta como servimos a 
Cristo, pois esse será o nosso maior 
legado! 
Que nesses próximos dias possa-
mos buscar muitas almas para o 
Reino do nosso Senhor Jesus Cris-
to!

TESTEMUNHO:

FAZEI TUDO COMO SE 
FOSSE PARA O SENHOR
Dr. João Marcelo Cavalcante Kluthcouski
Médico formado pela Faculdade de Medicina 
da Universidade Federal de Goiás, com 
residência em clínica médica e cardiologia pela 
mesma instituição. Membro do corpo clínico do 
Hospital das Clínicas de Goiânia e da Clínica 
Cardioprime.
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Artigo de Opinião:

Eu costumo dizer que as melhores coisas da vida não 
são as coisas que temos. O que realmente importa na 
vida são os sonhos, os sentimentos, os valores, as pes-
soas, enfim, a essência de cada indivíduo que é mani-
festada pela presença do Espírito Santo de Deus.
Refletir sobre isso é muito importante, pois nos certi-
ficamos de que estamos valorizando o que de fato nos 
importa na vida, para que isso tenha a nossa atenção e 
dedicação.
Porventura, já aconteceu de você se chatear por algo 
e depois se dar conta de que aquilo era pequeno de-
mais para se sentir daquela maneira? Saiba que isso 
é bastante comum e acontece quando alguém, mesmo 
que de forma inconsciente, supervaloriza questões ir-
relevantes, como demonstrar aos outros que está certo, 
querer parecer superior ou desejar esconder suas fra-
gilidades.
A única forma de evitar desperdiçar as nossas energias 
com pequenezas é direcionando o nosso foco para o 
que realmente deve ser valorizado. O fato de alguém 
ter nos tratado mal pode ser desagradável, mas se torna 
insignificante perto do amor que Deus tem por cada 
um de nós. Coisas boas e ruins fazem parte da vida 
de todos, cabe a cada um decidir para qual delas irá 
dedicar a sua atenção.
Eu, inclusive, também digo que nada do que temos, 
como coisas materiais, é caro o bastante para nos tirar 
o otimismo e fazer-nos perder o melhor da vida. O que 
de fato é caro são as pessoas que temos ao nosso redor, 
por exemplo. O amor delas é caro, pois o dinheiro não 
pode comprar. A presença delas é muito cara, pois tam-
bém o dinheiro não pode comprar.
Assim, não tenho dúvidas de que na minha jornada da 

Na vida, torcemos sempre para que 
tudo corra bem, para que nossos di-
reitos sejam protegidos e para que 
o Estado possa garantir nossa segu-
rança e nos proteger daqueles que 
querem nos fazer mal, seja contra 
nossa segurança ou contra nosso 
patrimônio.
Contudo, muitas vezes nos depara-
mos com situações em que temos 
que acionar a força do Estado, pa-
ra fazer valer os nossos direitos. É 
nesse momento que o cidadão tem 
a seu dispor a Polícia Militar do 
Estado de Goiás, uma força perma-
nente que está diuturnamente à dis-
posição de toda a sociedade goiana.
Quando a Polícia Militar se depara 
com situações de grave perturbação 
da Ordem Pública ou ocorrências 
de alta complexidade, aciona-se o 
Comando de Missões Especiais – 
CME, a mão forte e especializada 
da Polícia Militar.
O CME, teve a sua criação em 14 
dezembro de 2011, e passou a ser 
o Grande Comando, responsável 
pelo gerenciamento das atividades 
de Força Tática Especial a serviço 
da Secretaria de Segurança Pública 
- SSP, com subordinação direta ao 
Comando Geral da PMGO.

vida os verdadeiros presentes são as pessoas que Deus 
me permitiu ter: a família, amigos, colegas de trabalho, 
os irmãos da igreja, etc. São tesouros inestimáveis que 
merecem ser cultivados para que sigam comigo por to-
da a jornada da minha vida. E na sua vida quais são os 
seus presentes?
É claro que é importante ressaltar que valorizar o que 
de fato nos importa é um processo contínuo, que sem-
pre precisará da nossa atenção e empenho. Ao fazer 
essa escolha, os problemas e adversidades não deixa-
rão de existir, o que irá mudar é a nossa forma de en-
xergá-los e lidar com eles. Faça isso e diga sim para 
a felicidade, e então estará dando início a um círculo 
virtuoso de gratidão e positividade em sua vida.

JORNADA DA VIDA

CIDADANIA EM PAUTA

O QUE DE FATO NOS 
IMPORTA?

CONHEÇA MAIS SOBRE O 
COMANDO DE

MISSÕES ESPECIAIS

Por Weder Anselmo
Relações Públicas, Life Coach, Especialista Comportamental e 
Celebrante de Casamentos.

Por Henrikson Souza Lima
Coronel da Polícia Militar e Comandante 

de Missões Especiais.

Sua missão central consiste no pla-
nejamento, coordenação, execução 
e fiscalização de todas as ações de 
natureza especial da PMGO. São 
unidades que além de desempe-
nharem funções comuns, inerentes 
ao serviço policial militar, também 
atuam de forma precisa e eficaz em 
situações específicas, tendo para 
cada caso, uma unidade especiali-
zada preparada e de pronto empe-
nho. 
Dessa forma, o CME é a ferramen-
ta estratégica do Comando Geral 
da Polícia Militar para atender as 
missões da Secretaria de Seguran-
ça Pública de Goiás, através da in-
tervenção rápida de suas unidades 
subordinadas para atuar ostensiva-
mente e preventivamente nas zonas 
quentes de criminalidade.
Atualmente, o CME possui 07 
(sete) unidades sob seu comando, 
sendo essas: Regimento de Polícia 
Montada-RPMont; Grupo de Ra-
diopatrulha Aérea-GRAer; Bata-
lhão de Choque-BPMChoque; Ba-
talhão de Operações Especiais-BO-
PE; Companhia de Policiamento 
de Choque – CPChoque; Batalhão 
Especializado de Policiamento em 
Eventos – BEPE; Batalhão de Polí-

cia Militar Rural – BPMRural.
Essas unidades executam, dentro 
do Estado de Goiás, todas as ações 
de policiamento especializado e de 
alta complexidade, atuando de for-
ma incansável, auxiliando a Polí-
cia Militar, na salvaguarda, defesa 
e proteção da segurança e da vida 
de toda a sociedade goiana. Porém, 
temos a plena convicção que é o 
Senhor dos Exércitos que nos guar-
da e nos protege para realizarmos 
a nossa missão, pois “Se o Senhor 
não guardar a cidade, em vão vigia 
a sentinela”. (Salmos 127:1).



Fo
to

: P
au

lo
 R

og
ê

Dezembro de 2019 | 44ª Edição10 | 44ª Edição | Dezembro de 2019 | 11 

Artigo:

hegamos em uma das épo-
cas mais esperadas do ano: 
o Natal! Mas será que real-
mente essa é a data do nas-
cimento do menino Cristo 
Jesus? E o símbolo do Na-
tal? Será que é aquela ve-
lha conhecida árvore em 
formato de cone? Será que 
essa data não é apenas um 
dia onde a economia mo-
vimenta bilhões de dólares 
todos os anos? Com esse 
artigo gostaria de trazer es-
clarecimentos sobre o que é 
o Natal e como surgiu essa 
comemoração.
Segundo Ron Allen, funda-
dor do ministério Star Bible 
Society, a data tradicional 

do Natal comemorado no dia 25 de dezembro era o 
marcador do solstício de inverno, uma celebração que 
comemorava o nascimento de Saturno, um deus pagão, 
da "semente de uma mulher”. Essa festividade tinha 
a duração de quatro dias, onde ninguém trabalhava. 
Além disso, também fazia parte da tradição, dar pre-

sentes e visitar os amigos. Foi em 273 d.c que o im-
perador Aureliano estabeleceu o dia do Natalis Solis 
Invicti (nascimento do Sol invencível), justamente no 
dia 25 de dezembro. 
Nessa época eram inseridas nos portais e interiores 
das casas uma decoração com ramos verdes, para que 
quando ‘o deus sol tornar-se forte novamente’, a pri-
mavera também retornasse com força total. Segundo 
o site Megacurioso, era como se essa decoração fosse 
um amuleto para que houvessem dias mais agradáveis. 
Os antigos romanos também decoravam com ramos os 
seus templos no festival da Saturnália, feito em honra 
a Saturno, o deus da agricultura, a fim de atrair fartura 
para as plantações. 
O fato é que hoje o Natal é uma data esperada por mui-
tos, marcada por luzes festivas, decorações cada vez 
mais glamorosas, confraternizações e compras de pro-
dutos de diversas categorias. 
A revista Exame, do dia 06 de dezembro de 2018, le-
vantou que 72% dos brasileiros naquele ano presentea-
ram alguém no Natal. A revista também mostrou que 
em 2018, o Natal movimentou a economia do nosso 
país em R$53,5 bilhões de reais, tornando-se, portan-
to, uma das principais datas para a movimentação da 
economia brasileira.
Sabendo da grande contribuição do Natal para a eco-

nomia, que dia 25 de dezembro não é a data exata do 
nascimento de Cristo Jesus (o que também não se sabe 
ao certo quando seria), e ainda que a origem come-
morativa do Natal procede de festas pagãs, quero te 
perguntar: o que podemos refletir sobre o Natal?
O clima de natal pode ser definido como entusiasta e 
provocativo. Entusiasta porque sabemos que vamos 
unir familiares e amigos, com quem talvez tivemos 
dificuldade de estar durante grande parte do ano. Pro-
vocativo porque as reuniões natalinas podem gerar 
acordos em relacionamentos adoecidos, ou até mesmo 
reconciliações em relações perdidas. 
Infelizmente muitos de nós não compreendemos as 
verdadeiras oportunidades que podemos tirar do Natal. 
O mais importante é que nessa época do ano, resgata-
-se o maravilhoso ato de sermos gratos, valorizando a 
comunhão e o amor entre as pessoas. 
O maior presente e a maior reflexão do Natal é estar-
mos todos juntos, agradecendo ao nosso Pai e Criador 
pelo maior presente que nos foi dado, que é Cristo Je-
sus. Ele nos trouxe vida e salvação, e isso é maravi-
lhoso!
“Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, 
em nome de nosso Senhor Jesus Cristo”. (Efésios 
5:20).
 Portanto, nesse Natal, celebre, alegre-se e permita-se 

construir este clima dentro de você! Meu desejo é que 
tenha em sua família e em sua casa, paz, harmonia, 
coração aberto para as pessoas e luz de Cristo!
Aproveite o momento! Feliz Natal e um excelente Ano 
Novo!

Por Morse Gomes
Pastor e líder de jovens no Ministério 
UN1DOS
Bacharel em Teologia. Pós-graduado 
em Dinâmicas de Grupos e Gestão 
de Equipes. Participou de missões 
transculturais na África do Sul, 
Moçambique e também missões 
urbanas no Brasil.
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Capa:

Quem não gosta de ganhar presentes? Seja em aniver-
sário, datas comemorativas, Natal ou até sem nenhum 
motivo. O ato de ganhar presentes agrada a todos, 
principalmente  àqueles que o têm como linguagem de 
amor, mas mesmo os que não se importam com o obje-
to em si não podem negar que o ganhar nos traz alegria 
e uma grande satisfação. Nos dias de hoje, ser lembrado 
por alguém ao ponto de receber uma lembrança, é, com 
toda certeza, significado de grande afeto. 
Chegamos ao final do ano, época de festas, família re-
unida, mesa farta e a expectativa de muitos presentes. 
Ansiamos em saber quem saiu com a gente naquele já 
tradicional amigo secreto, e da mesma forma ficamos 
ansiosos também para comprar algo e entregar para 
quem nós tiramos. Não temos a cultura de colocar os 
presentes em algum lugar específico, mas aguardamos 
cada “entrada pela porta” com olhos atentos na espe-
rança de algo nos fazer levantar as mãos para receber. 
Como ganhar presentes é gostoso! 
O relato bíblico mais conhecido sobre o hábito de dar 
presentes é a visita dos reis magos ao menino Jesus e a 
entrega de ouro, incenso e mirra.
“E, entrando na casa, acharam o menino com Maria 
sua mãe e, prostrando-se, o adoraram; e abrindo os 
seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas: ouro, incenso e 
mirra. (Mateus 2:11).
Até hoje muitas pessoas conservam o generoso hábito 
de presentear aqueles a quem amam, e esse valor social 
tem sido reconhecido ao longo de toda história da hu-
manidade. Presentar estreita os laços entre os amigos e 
familiares, pois é uma demonstração de afeto e carinho. 
No entanto, ganhar presentes vai muito além de receber 
algo embalado em papéis bonitos. Você já parou para 
refletir sobre os presentes intangíveis que você recebe 
todos os dias? 
Para começo de conversa, não há nada melhor do que 
o presente da comunhão. Como é precioso e agradável 
viver em comunhão, ter pessoas amadas perto de nós e 
poder compartilhar da vida com elas. Como isso pode 
não ser considerado um presente? Indo além, essas ma-
nifestações, nos dias atuais, podem muito bem levar o 
nome de milagres. Estar com alguém, sem esperar nada 
em troca, é a mais pura representação do amor.
Você já parou para pensar como Deus foi generoso 
com você ao te presentear com o dom da vida? O poder 
respirar, acordar e fazer acontecer, correndo atrás das 

oportunidades que nos cercam, são grandes presentes 
do Senhor. Deus nos deu o maravilhoso presente que 
é viver, e até que chegue a hora do novo presente, que 
é a nossa morada eterna, viva bem e faça valer a pena! 
Muitos precisam de verdadeiros milagres do Pai, mas 
naquilo que tange ao ser humano fazer, faça! A vida 
é um “embrulho” acompanhado de muitas “lembran-
cinhas”. Acredite: quando Deus nos deu a vida, Ele 
também nos presenteou com a oportunidade de sermos 
felizes. Por isso, seja grato ao Senhor por todas as coi-
sas boas e também pelas ruins que acontecem em sua 
vida. Tudo é aprendizado e crescimento. 
Todos esses pontos e muitos outros atrelados à vida 
de cada um, nos fazem refletir que a nossa felicidade 
não pode estar apenas em bens materiais, mas sim em 
pequenas coisas da vida. O que seria mais apreciado 
por você? Um objeto de grande valor ou um abraço 
carinhoso de alguém que você ama? Coisas simples do 
nosso cotidiano, como um agradecimento, um afeto, 
um beijo, um olhar de gratidão, dentre outras inúmeras 
atitudes são, na verdade, os nossos maiores presentes, 
são aqueles que nunca se acabam ou ficam ultrapas-
sados.
Nesse ano que se passou aprendemos muito sobre a 
gratidão, e por isso gostaríamos de encerrar essa men-
sagem perguntando: você é grato pela sua vida e por 
tudo que a cerca? Situações difíceis acontecem, mo-
mentos que desejamos apagar da memória também, 
porém se firme na rocha que te sustenta e consolide 
o seu propósito. Há muito tempo atrás recebemos o 
maior presente do Pai, um presente que se perpetuará 
por toda a eternidade.
“Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Je-
sus, o Senhor, continuem a viver n’Ele, enraizados e 
edificados n’Ele, firmados na fé, como foram ensina-
dos, transbordando em gratidão”. (Colossenses 2:6-
7).
Para esse final de ano, se embrulhe de sentimentos 
bons, se encha de gratidão e, mais do que comprar pre-
sentes, seja o presente e esteja presente! 
Tenha um lindo encerramento para 2019 e um sur-
preendente 2020!

Por Marina Oliveira Lopes Coelho
Graduada em Letras/Português, Pós-
graduada em Docência de Língua 
Portuguesa, professora universitária 
na área de Linguagem e Comunicação, 
redatora e editora chefe da Revista 
Renascer.

Esther Nóbrega Oliveira Porto 
Pós-Graduada em Direito 
Internacional, cursando Publicidade e 
Propaganda, colaboradora e estagiária 
da Revista Renascer e diaconisa do 
Ministério Batista Renascer.



Coluna:

“Ouça conselhos e aceite instru-
ções, e acabará sendo sábio. Mui-
tos são os planos no coração do 
homem, mas o que prevalece é o 
propósito do Senhor”. (Provérbios 
19:20-21).
Escolhas fazem parte das nossas 
vidas diariamente. Ao acordarmos, 
começamos nosso dia fazendo esco-
lhas, como decidir qual roupa ves-
tir, se vamos tomar leite com café 
ou café puro. Ao sair de casa temos 
que escolher por qual caminho va-
mos para a escola, trabalho, etc., e 
assim seguem os nossos dias, abso-
lutamente cheios de escolhas até o 
último deles. 
Entretanto, existem algumas esco-
lhas que precisamos fazer no decor-
rer da vida que não são muito sim-
ples de serem feitas, pois definem o 
nosso futuro. O mais complicado de 
tudo isso é que a maioria das deci-
sões cruciais devem ser tomadas na 
época em que estamos mais confu-
sos e inseguros: na adolescência. 
Sabendo disso, é necessário que o 
adolescente tenha consciência de 
que, apesar de suas decisões não 
terem, muitas vezes, consequências 
imediatas, elas possuem consequên-
cias sérias a médio e longo prazo, 
podendo afetar suas vidas para sem-
pre. 
O autor de Provérbios 19:20-21 
nos dá dois conselhos que entendo 
serem fundamentais para a vida de 
qualquer pessoa, mas principalmen-
te do adolescente. Vejamos:
1- Provérbios 19:20 nos afirma que 
aquele que ouve conselhos e aceita 
instruções torna-se sábio. Sabemos 
que o adolescente, por ser alguém 
muito jovem, ainda não tem muita 
experiência de vida para conseguir 
tomar decisões tão sérias, como por 
exemplo escolher sozinho uma pro-
fissão ou até mesmo amizades para 
se relacionar. No entanto, todo ado-

lescente está cercado de pessoas 
altamente experientes, como pais, 
tios, avós, professores e pastores, 
que podem dar conselhos neces-
sários para que os mesmos tenham 
sabedoria no momento de tomar 
suas decisões. Mas para que isso 
aconteça, é necessário que o ado-
lescente seja humilde e reconheça 
que precisa de ajuda e que um bom 
conselho, uma boa instrução é va-
liosa e pode lhe ajudar em suas to-
madas de decisões.
2- Provérbios 19:21 nos diz que o 
coração do homem faz muitos pla-
nos, mas o que realmente prevalece 
são os propósitos do Senhor. An-
tes de tomarmos qualquer decisão, 
precisamos nos colocar diante de 
Deus, reconhecendo que Ele possui 
o conhecimento e domínio de todas 

as coisas, pois só Ele é Onisciente 
e Onipotente. Por sabermos disso, 
devemos compreender que caso 
nossas escolhas e planos não saiam 
do modo como esperávamos, deve-
mos sempre nos alegrar em Deus, 
pois só Ele sabe o que é melhor 
para nós. 
Com certeza, o Senhor não os dei-
xará sem respostas e os conduzirá 
às melhores decisões, de modo que 
suas vidas sejam agradáveis, antes 
de tudo, a Ele, uma vez que tudo 
que fizermos, deve ser feito para a 
Glória de Deus.
Adolescentes, cerquem-se de bons 
conselheiros e rendam suas vidas 
ao Senhor Jesus de todo o coração 
e vocês verão que ao se tornarem 
idosos, vão olhar para trás e senti-
rão alegria e orgulho das decisões 
que tomaram durante toda a vida.

RAD

O ADOLESCENTE E SUAS 
ESCOLHAS

Por Ralfe Fernandes
Bacharel em Direito, Teologia e 
Pastor do Ministério RAD (Renascer 
Adolescentes) da Igreja Batista 
Renascer.
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Palavra Pastoral:

Chegamos no último mês do ano, e 
nesta edição quero refletir com vo-
cês, caros leitores da Revista Renas-
cer, sobre a importância de Cristo 
nascer em nós. 
Jesus Cristo veio ao mundo, nasceu 
como um ser humano normal, cres-
ceu e começou a ensinar as vonta-
des do Deus Pai a todos aqueles que 
queriam ouvir, e tudo isso foi regis-
trado em um livro, a Bíblia Sagrada, 
para que até os dias de hoje, todos 
possam conhecer as verdades vin-
das diretamente do Trono de Deus. 
Veja o que está registrado em Lucas 
sobre o nascimento de Jesus:
"O anjo, porém, lhes disse: Não te-
mais, porquanto vos trago novas de 
grande alegria que o será para todo 
o povo: É que vos nasceu hoje, na 
cidade de Davi, o Salvador, que é 
Cristo, o Senhor. E isto vos será por 
sinal: achareis um menino envolto 
em faixas, e deitado em uma manje-
doura. Então, de repente, apareceu 
junto ao anjo grande multidão da 
milícia celestial, louvando a Deus e 
dizendo: Glória a Deus nas maio-
res alturas, e paz na terra entre os 
homens de boa vontade". (Lucas 2: 
10-14).
Há muitos anos criou-se uma data 
para comemorar este nascimento, 
uma data que a princípio foi criada 
para que as pessoas se lembrassem 
de Jesus Cristo, por pelo menos um 
dia. Mas a pergunta é: espiritual-
mente falando, você sabe quando 
Jesus Cristo nasceu em sua vida?

A raça humana está vivendo um 
verdadeiro caos, justamente porque 
Cristo ainda não foi reconhecido 
por muitos. O fato é que não bas-
ta frequentar a igreja, é necessário 
que Jesus Cristo nasça dentro de 
nós, e é exatamente por isso que o 
Seu nome foi Emanuel, que signifi-
ca Cristo dentro de nós. 
“Eis que a virgem conceberá e da-
rá à luz a um filho, e ele será cha-
mado pelo nome de Emanuel, que 
traduzido é: Deus conosco”.
(Mateus 1:23).
Veja que interessante: quando Deus 
plantou no ventre de Maria uma se-
mente, o seu sangue não se mistu-
rou com o sangue do bebê, porque 
o sangue de Maria tinha a essência 
do pecado, porém o de Jesus não, 
pois Ele era cem por cento Santo, 
e isso é o que precisa acontecer co-
nosco todos os dias. Quando Jesus 
nasceu, seus pais já sabiam qual 
era o plano de Deus para Ele. Da 
mesma forma Cristo, quando nasce 
em nós, também tem um plano de 
salvação para cada um.
Quando um bebê nasce, além de 
todos ficarem alegres, cada pessoa 
da família modifica seus hábitos e 
rotinas em função daquela criança. 
Com certeza um bebê em casa traz 
uma mudança para toda a vida. Da 
mesma forma deve ser conosco, 
quando Cristo nasce e faz morada 
em nosso coração, somos modifica-
dos com o caráter de Cristo. 
A verdade é que com Cristo é im-

possível que continuemos agindo 
com barbaridade, crueldade e ne-
gligência. Se Jesus verdadeiramen-
te nascer em mim, não há como 
continuar sendo a mesma pessoa 
amarga e angustiada. 
Por isso, precisamos dar abertura 
para que Deus atue em nós, permi-
tindo que o plano de amor e salva-
ção d’Ele se realize. Não basta fre-
quentar a igreja e voltar para casa 
do mesmo jeito, é preciso deixar 
que Cristo nasça em seu coração, e 
que a alegria do amor e da salvação 
façam morada em você. Dessa for-
ma, todos os que estão à sua volta 
também poderão experimentar o 
verdadeiro amor de Deus. 
Estamos encerrando mais um ano 
e logo vamos começar outro. Vi-
vemos momentos de grandes lutas, 
mas também de grandes vitórias e 
alegrias. Meu conselho é que nesse 
final de ano você possa celebrar o 
nascimento de Nosso Senhor Jesus 
Cristo. Permita que Ele faça mora-
da em você, e que nasça um sen-
timento de esperança, fé e alegria.
Assim: “Já estou crucificado com 
Cristo; e vivo, não mais eu, mas 
Cristo vive em mim; e a vida que 
agora vivo na carne, vivo-a pela fé 
do Filho de Deus, o qual me amou, 
e se entregou a si mesmo por mim”. 
(Gálatas 2:20).
Que Cristo se faça presente em nós!
Desejo a você e sua família um Fe-
liz Natal!

Pastor João Queiroz
Pastor Presidente da Igreja Batista 
Renascer.
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Artigo:

Tenho o hábito de ao chegar em ca-
sa a noite, depois de um dia corrido 
de muitas atividades físicas e men-
tais e deslocamentos distantes em 
um trânsito urbano caótico, logo 
após jantar, me sentar em uma ca-
deira na varanda da minha casa, pôr 
os pés apoiados em outra cadeira e 
respirar fundo tentando acalmar 
meu corpo e minha mente e desa-
celerar meus pensamentos.
Observo o céu estrelado, a lua, as 
nuvens que se formam e me per-
mito apenas contemplar e sentir a 
emoção daquele pequeno e simples 
momento, e agradeço a Deus por 
me permitir parar e sentir este ins-
tante de tranquilidade.
Quase o tempo todo falamos e es-
cutamos frases do tipo: “Como o 

tempo voa”, “como o tempo pas-
sou rápido”. A sensação é de que o 
tempo realmente parece se encurtar 
e que, de alguma forma, uma força 
poderosa fizesse com que todos os 
relógios do mundo funcionassem 
de forma mais rápida levando con-
sigo os dias de intensos afazeres. 
A verdade é que o excesso de in-
formações nos obriga quase que de 
imediato, em nossa mente, a tecer 
críticas e conclusões sobre assun-
tos que em maior parte não são de 
relevância para acrescentar algo 
positivo à nossa vida. Acabamos 
por cirandar entre vários temas ao 
buscar uma informação para resol-
vermos determinado assunto que 
realmente necessitamos. 
Com essas experiências, nossa 

mente se condiciona a acelerar para 
lidar com mais informações, mui-
tas delas desnecessárias naquele 
momento.  Não é por acaso que este 
assunto é tratado nos dias atuais co-
mo uma síndrome que tem causado 
graves problemas à boa qualidade 
de vida física e mental das pessoas. 
O psiquiatra, pesquisador e escritor 
Augusto Cury a define como Sín-
drome do Pensamento Acelerado, 
e seus efeitos podem ser a perda 
geral da capacidade de pensar, de 
reter informações e, até mesmo, 
de elaborar tarefas; sofrimento por 
antecipação; dificuldade em lidar 
com pessoas mais lentas; déficit de 
atenção e memória; dor de cabeça; 
dor muscular; nó na garganta; fadi-
ga excessiva e distúrbio do sono.

É por esse motivo que precisamos 
urgentemente desacelerar. É neces-
sário nos perguntar onde deixamos 
nossa tranquilidade e por que nos 
cobramos tanto em fazer cada vez 
mais. Em meio às agitações e às 
turbulências da vida moderna: 
● Busque o contato com suas emo-
ções e sentimentos, pois as infor-
mações sem emoção não têm sen-
tido.
● Em meio a complexidade, bus-
que observar um evento simples, 
seja na natureza, no cotidiano, nas 
relações (flores de um jardim, um 
sorriso no rosto de uma criança). 
Entenda que um evento maior é 
composto de eventos simples.
● Resista ao medo de parar um 
pouco aonde quer que esteja. Parar 

não é desistir, mas sim estrategica-
mente readquirir forças para conti-
nuar.
● Tenha mais contato com as pes-
soas, abrace e se relacione mais. 
Somos seres sociais e necessitamos 
do contato pessoal e não digital.
● Cuidado: não se torne uma má-
quina, seja humano, reconheça 
seus limites para ser capaz de trans-
pô-los no futuro.
E então, ao final desse ano de 2019, 
sente-se numa cadeira, respire fun-
do e ao contemplar a beleza da vi-
da, agradeça a Deus pela missão 
cumprida e lembre-se: “lançando 
sobre Deus toda vossa ansiedade, 
por que Ele tem cuidado de voz”. 
(I Pedro 5:7).

Dr. Leonardo Gonçalves Hayne
Psicólogo Clínico, especializado 
em Gestão de Pessoas e 
Neuropsicopedagogia, Professor de 
Graduação e Pós-Graduação nas áreas 
de Psicologia e Neurociência. Fo
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Coluna:

O fim do ano se aproxima e é impossível não 
associar essa época do ano com as festivi-
dades tradicionais e as muitas confraterni-
zações entre família, amigos e colegas de 
trabalho. E por falar em festividades, não 

se faz uma boa festa sem uma boa refeição, não é ver-
dade? Te convido então para refletirmos um pouquinho 
a respeito dessas ocasiões e dos exageros alimentares 
que muitas vezes cometemos.
Quem nunca se “empanturrou” com a ceia de Natal ou 
de Ano Novo? Acredito que, pelo menos uma vez na 
vida, cometemos esse exagero. Comemos como se não 
houvesse amanhã, e depois acabamos sofrendo as con-
sequências de nos alimentarmos exageradamente nes-
ses momentos. Sintomas gastrointestinais como azia, 
distensão abdominal e má digestão podem se tornar 
um incômodo e ocasionar mal-estar. 
Primeiramente, vamos ressaltar algo importante: du-
rante as festas de fim de ano não é o momento ideal 
para realizar alguma restrição alimentar. Vamos nos 
lembrar que é uma época de confraternizações, de ale-
gria, comunhão... algumas refeições são preparadas 
especialmente para essas ocasiões. Por que não comer 
aquele pudim maravilhoso da vovó? Ou aquele assado 
delicioso que algum membro da família gastou horas 
preparando? Porém, não é porque determinado tipo de 
preparação culinária só é feita nessa época que preci-
samos comer até não ter uma sobra sequer, pois tudo se 
resume em uma palavra simples, porém extraordinária, 
que serve para um monte de situações em nossas vidas, 
incluindo a alimentação: equilíbrio.
O domínio próprio, que faz parte do fruto do Espíri-
to (Gálatas 5:22-23), cabe muito bem aqui nesse con-
texto. Não devemos deixar a gula nos dominar. Uma 
questão muito importante que devemos observar são 
os sinais de fome e saciedade do nosso organismo, 
diferenciando da vontade de comer – muitas vezes 
influenciada pelo sabor, aroma e demais experiências 
sensoriais que o alimento nos proporciona, e não pela 
necessidade de satisfazer uma questão biológica.
Saber quando estamos plenamente satisfeitos é es-
sencial para não exagerar nas refeições de fim de ano. 
Assim, poderemos finalizar a refeição sem peso na 
consciência (e no estômago), desfrutando dos demais 
momentos da confraternização: interações sociais, tro-
ca de presentes, brincadeiras e tantos momentos me-
moráveis que não estão necessariamente associados ao 
ato de comer.

Para finalizar, aqui vão algumas dicas para que possa-
mos aproveitar esses momentos com mais leveza:

● As mesas da ceia de Natal e Ano Novo costumam 
estar repletas de frutas in natura e frutas secas. Você 
pode fazer delas a sua entrada, além de serem ricas em 
vitaminas, minerais e fibras alimentares;

● Antes de servir a ceia, você pode consumir um prato 
somente com saladas, que costumam ser bem capri-
chadas nessas ocasiões. Saladas com mix de folhas, 
vegetais, frutas e um molho refrescante podem ser uma 
boa pedida para reduzir o tamanho das porções dos ali-
mentos e preparações mais calóricas;

● Após o consumo das frutas e da salada, você não terá 
aquela sensação de fome intensa quando for servido 
o jantar, que geralmente ocorre tarde da noite. Assim, 
poderá saborear os demais pratos em porções menores 
e sem exageros;

● Em relação às bebidas, prefira ingerir água ou sucos 
naturais, evitando refrigerantes e sucos industrializa-
dos, que contém maior teor de açúcar, corantes e con-
servantes, que em excesso também podem provocar 
sintomas indesejados e contribuir para o ganho de peso 
em longo prazo.

● Após a refeição, espere pelo menos duas horas antes 
de se deitar para dormir, proporcionando assim uma 
noite de sono tranquila.

No mais, boas festas e boas confraternizações a todos 
nós!

Por Annelisa Silva e Alves 
de Carvalho Santos
Nutricionista, Doutora 
em Ciências da Saúde 
pela UFG, Professora 
na Faculdade Unida de 
Campinas, ministra de 
louvor na Igreja Batista 
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Algumas frases que ouvimos ou 
lemos num dado momento da nos-
sa vida, dependendo do contexto 
quando elas nos apresentam, têm 
um impacto certeiro em nossas 
mentes e muitas vezes se tornam 
princípios norteadores de ações e 
decisões. 
Quando eu era adolescente no in-
terior e fazia alguns serviços buro-
cráticos para meu pai, me lembro 
de ler em um envelope de uma 
instituição bancária uma frase do 
tipo: “Viva o dia de hoje como um 
milagre que jamais se repetirá”. Es-
te pensamento sempre me ocorreu 
vida afora e muitas vezes me mo-
tivou ao “carpe diem”, expressão 
repetida à exaustão no famoso fil-
me “Sociedade dos poetas mortos”, 
como incitação a aproveitar o dia. 
Outro pensamento que faz muito 
sentido pra mim é de que o passa-
do é um lugar de visitação e não 
de moradia, o que, se devidamente 
compreendido e internalizado, tal-
vez pudesse ajudar muita gente a 
avançar e não a retroceder.
Muita gente diz que o futuro sequer 
existe pois, quando chegar, será 
presente e que, em função disto, o 
que importa é o momento hoje, o 
que está acontecendo no tempo vi-
gente. Isso não deixa de ser verda-
de, desde que não nos esqueçamos 
de que o que virá está intimamente 
ligado ao que já foi e ao que é, co-
mo elos de uma corrente formada 
de causas e consequências. 
Longe de querer divagar sobre afir-
mações que podem até soar cha-
vões ou clichês, minha intenção 
é mesmo falar do presente como 
presente, dádiva, milagre! Temos 

sido tão expostos a tantos tipos de 
morte todos os dias que, continuar 
sobrevivendo, remando contra a 
maré e persistindo teimosamente 
em permanecer de cabeça erguida, 
saudável e justo, tem sido um desa-
fio e tanto! 
Vendo por outro lado, nunca ti-
vemos tanta informação, tantas 
possibilidades de escolhas, tanta 
fertilidade de ideias e tantas opor-
tunidades na vida que, cada dia que 
recebemos pra viver ou cada fatia 
de tempo que nos é dada, se torna 
realmente um presente, um fôlego 
a mais, uma maravilhosa sobrevi-
da.
Pode parecer mórbido pensar no 
fim quando há tantos começos 
fervilhando à nossa volta, mas às 
vezes precisamos ser racionais. 
Quando lembramos que, pela nossa 
finitude e efemeridade, não temos 
sequer como prever quanto tempo 
ainda teremos, é prudente admitir 
que cada novo dia é um novo mi-
lagre, uma nova chance, uma nova 
oportunidade. Até aqui nada de no-
vo, certo? 
O que realmente me encanta nessa 
abstração sobre a vida, o tempo e 
os milagres é a nossa capacidade 
de nos reinventar, nos adaptar e, 
sobretudo, o efeito que a gratidão 
por este presente diário pode nos 
impulsionar para Deus, para o pró-
ximo e para a vida eterna. 
Tudo faz sentido quando reconhe-
cemos que, por mais projeção que 
tenhamos, seja fama, dinheiro e po-
der, estamos todos expostos, somos 
todos iguais e nada que façamos 
pode nos dar garantia nenhuma. 
Isso nos mostra não apenas nossa 

pequenez, mas nos aponta para a 
nossa dependência e interdepen-
dência de outrem, o que deve nos 
fazer mais humildes... e a humilda-
de é base de todo crescimento. 
Quando tudo de bom que recebe-
mos da vida é considerado dádiva, 
graça, presente, nossas expectati-
vas se desvanecem e com ela nos-
sas angústias. Se o aqui e o agora 
são as únicas coisas que temos e 
nem isto depende de nós, isso pre-
cisa nos alertar para quem somos, 
sobretudo, precisa nos revelar 
quem Deus é e nos compelir a bus-
cá-Lo com mais intensidade. 
Um presente recebido, quando é 
esperado, é bom, mas quando nos 
surpreende naquilo que mais dese-
jamos, é infinitamente melhor! 
Feliz Natal! Que Deus te presenteie 
com muito mais tempo e que isto se 
traduza em louvor e glória a Ele, a 
fonte de toda vida, Senhor de todo 
o tempo!

Anibal Filho
Doutor em Produção Vegetal pela 
UFG e Pastor auxiliar da Igreja 
Batista Renascer. 
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