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Entrevista:

ENTREVISTA
BISPO DAVID AUGUSTO SOUSA

David Augusto Sousa nasceu no 
dia 08 de março de 1985, filho do 
apóstolo César Augusto da Igreja 
Fonte da Vida, casado com Bren-
da Sousa e pai de dois filhos. Jun-

tamente com sua esposa, ele é um 
dos vocalistas da Banda Pedra Vi-
vas, que teve a música “Fornalha” 
como grande sucesso. Ele esteve 
presente no culto Unidos da Igreja 

Batista Renascer. Confira a entre-
vista exclusiva que ele concedeu 
para a Revista Renascer:

● Suas palavras estão sempre 
voltadas para a restauração da 
vida das pessoas, até porque você 
tem um grande testemunho de 
milagre após o acidente de carro 
que sofreu há alguns anos atrás. 

Conte-nos um pouco como foi 
viver o milagre de Deus em sua 
vida.
O milagre em si é um presente de 
Deus, pois é o agir d’Ele em nos-
sas vidas. Não somos merecedores, 

mas pela Sua graça e amor é que os 
milagres acontecem. Eu sou prova 
disso. Há 15 anos eu sofri um aci-
dente terrível, fiquei desenganado 
pelos médicos. Meu carro explodiu 
e eu tive 40% do corpo queimado. 



Por Marina Oliveira Lopes Coelho e
Esther Nóbrega Oliveira Porto
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Os melhores prognósticos eram 
que se eu escapasse, provavelmen-
te eu perderia minhas mãos e bra-
ços. Mas, o interessante é que nos 
piores momentos da vida (brinco 
que é o paradoxo da vida cristã), 
são os momentos que mais experi-
mentamos o melhor de Deus. Em 
cada prognóstico, Deus os contra-
riava, pois, a última palavra sempre 
vem d’Ele. Ele restaurou a minha 
vida, meu ministério e fez muitos 

milagres, inclusive 
me ressuscitou três 
vezes da morte. Deus 
fez tanto em minha 
vida que eu olho para 
trás e digo que valeu a 
pena.  Acredite: Deus 
não permite que você 
passe por uma prova 
para sair da mesma 
forma que entrou. Ele 
trabalha em todas as 
coisas para o seu bem.

● A música “Forna-
lha” surgiu do seu 
testemunho? Como 
foi?
Essa canção fala do 
meu testemunho, e 
é uma música de ce-
lebração, pois algo 
que era luto se trans-
formou em alegria. 
Temos um vídeo dos 
bastidores, do que eu 
passei com o carro e 
da minha família. É 
muito bom quando 
recebemos mensagens 
de pessoas que foram 
edificadas e que rece-
beram o testemunho 
de fé através dessa 
canção.

● O que você diria para o jovem 
que está desencorajado e buscan-
do renovo em sua vida?
Busque a Jesus, pois tudo que você 
precisa encontrará n’Ele. Busque o 
Senhor com toda a sua força e en-
tendimento. A esperança, a alegria 
e a paz que você necessita estão em 
Deus. Ele é o príncipe da paz. Não 
perca tempo, faça o que você preci-
sa fazer hoje! 

● Sabemos que caminha com a 
sua esposa, tanto como família 
como em ministério e trabalho. 
Qual o segredo para essa rela-
ção? 
É um privilégio, uma grande ben-
ção e responsabilidade. Eu quero 
dar um recado para os solteiros: é 
importante encontrar alguém que 
seja companheiro de ministério, 
alguém que estará ombro a ombro 
com você, um parceiro do ministé-
rio, e Deus me deu uma honra enor-
me por ter alguém assim comigo. 
Nosso primeiro ministério é a nossa 
casa. Ter um sucesso fora de casa e 
um fracasso dentro é ilógico, afinal 
a vontade de Deus é boa, perfeita 
e agradável, dentro e fora de casa. 
Deus me deu essa alegria enorme, 
que é bênção, mas também é uma 
grande responsabilidade, pois não 
é fácil carregar criança pequena 
para onde vamos. Entendemos que 
passamos uma lição para os nossos 
filhos, a de fazer a obra e priorizar 
ela.  

● Hoje, qual é o seu maior objeti-
vo de vida?
Sempre foi e sempre será cumprir o 
propósito de Deus para mim. Jesus 
diz:  “minha comida é fazer a von-
tade daquele que me enviou, a von-
tade do Pai”. Eu creio que quando 
fazemos a vontade de Deus nós te-

mos comida, alimento e a vida 
abundante que Ele tem para nos 
dar, cumprindo o propósito.

● Deixe um recado para os 
leitores da Revista Renascer
A Revista Renascer é uma re-
vista fantástica. Já tive contato 
com ela outras vezes. Não deixe 
de se alimentar dessa fonte, que 
é pura e de Deus. Esse canal de 
comunicação vai te abençoar 
muito, em nome de Jesus.
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Testemunho



Por Rodrigo Pereira Reis
Administrador de empresas, 
executivo comercial, empre-

sário e pastor na Igreja Batista 
Renascer.
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“Bem-aventurado o homem que 
não anda segundo o conselho dos 
ímpios, nem se detém no caminho 
dos pecadores, nem se assenta na 
roda dos escarnecedores. Antes 
tem o seu prazer na lei do Senhor, e 
na sua lei medita de dia e de noite. 
Pois será como a árvore plantada 
junto a ribeiros de águas, a qual dá 
o seu fruto no tempo certo, as suas 
folhas não cairão, e tudo quanto 
fizer prosperará”. (Salmos 1:1-3).
Para falar de todos os milagres que 
Deus tem feito ao longo da minha 
vida, seria necessário fazer uma 
edição apenas com os meus teste-

munhos, mas gostaria de relatar, 
em breves palavras, como o Senhor 
literalmente mudou o curso da mi-
nha vida. Aprendi que há tempo pa-
ra todas as coisas, pois Ele é o dono 
do tempo!
Vim de origem humilde, filho de 
agricultor e criado na roça, mais 
precisamente no interior de São 
Paulo. Não tive tantas oportunida-
des e nem acesso ao conhecimento, 
pois desde cedo tive que trabalhar 
para ajudar a manter a casa. Em 
1990 minha família se mudou pa-
ra a cidade de Orizona, no interior 
do Estado de Goiás, para trabalhar 

como agricultores, contudo, no ano 
de 1994 a lavoura nos expulsou. 
Minha família veio à falência e o 
que nos restou foram algumas tro-
cas de roupa e a fé!
Foi então que mudamos para a 
cidade de Goiânia. Na ocasião, 
muitas pessoas da própria família 
lançaram palavras de maldição, di-
zendo: “este bando de roceiros vão 
passar fome aqui na capital”. Mas 
como sempre, acreditei que a últi-
ma palavra vem de Deus! “Confia 
ao Senhor as tuas obras, e teus 
pensamentos serão estabelecidos”. 
(Provérbios 16:3).

Em Goiânia, comecei a tra-
balhar e ajudar a minha mãe. 
Começava a trabalhar às cinco 
da manhã. Entregava salgados 
em alguns pontos de táxi no 
Setor Urias Magalhães e de-
pois corria para a escola. Às 
13:00 horas ia encontrar com 
o meu pai que vendia água de 
coco no centro da cidade. De 
domingo a domingo, eu pega-
va uma caixa de isopor, enchia 
de água de coco e saia no meio 
dos camelôs vendendo.
O tempo passou, e como diz 
o ditado: “Deus ajuda quem 
cedo madruga”. Interessante 
destacar que quando trabalha-
va apenas para mim, acontecia 
mudança em minha vida, mas 
a partir do momento que co-
mecei a trabalhar para Deus, 
as coisas tomaram uma pro-
porção que me faltam palavras 
para explicar!
No ano de 1998, ainda jovem, 
consegui uma oportunidade 
na EMBRATEL, através de 
um processo seletivo. Nessa 
empresa fiquei durante quatro 
anos e lá recebi todas as hon-
ras da casa, pois Deus estava 
escrevendo a minha história.
Em 2002 entrei em uma em-
presa multinacional na área 

de publicidade e propaganda. Por 
onze anos Deus me fez chegar e 
permanecer no topo, pois em meio 
a 800 executivos de venda, o Se-
nhor me elevou ao primeiro lugar 
no ranking da empresa.
No ano de 2013 fui para outra 
multinacional no ramo de geração 
de energia. Viajava muito para di-
versos estados do país. Ficava em 
média de 15 a 20 dias fora, não 
via o crescimento dos meus filhos, 
minha esposa sempre ficando sozi-
nha e a minha vida ministerial pa-
ralisada. Queria fazer algo, mas a 
insegurança de trocar o certo pelo 

duvidoso não me deixava ousar e 
dar o primeiro passo para começar 
a viver o que o Senhor tinha para 
mim de fato.
Ainda no ano de 2013, Deus me 
mostrou um Auto Center recém-
-inaugurado. Ele me disse: “vou 
te colocar aí”. Sempre gostei de 
mecânica e preparações de carros, 
tive vários automóveis preparados, 
porém era apenas um hobby, nunca 
tive a pretensão de tornar isso a mi-
nha profissão.
Em 2016, saindo de uma reunião na 
empresa na cidade de Rio Verde, eu 
estava totalmente decepcionado e 
comecei a me perguntar: “afinal o 
que de fato estava valendo a pena?” 
E Deus, através do Espírito Santo, 
falava ao meu coração: “chegou a 
hora”. 
No mesmo dia, recebi uma ligação. 
A pessoa que me ligou para me 
dar a notícia da venda de um Au-
to Center que o Senhor Jesus disse 
que iria me dar. O motivo da venda 
do estabelecimento seria a falência. 
Quase quatro anos depois, no pico 
da maior crise já vivida em nossa 
nação, Deus fala isso comigo e as 
coisas começam a acontecer. Tudo 
em Seu tempo, começou a tomar 
forma, como se fosse um quebra 
cabeça, com cada peça em seu lu-
gar.
Hoje, três anos e meio depois, te-
nho a minha empresa, o Salão do 
Automóvel Auto Center, um esta-
belecimento saudável e produtivo. 
Já estou até falando em sede pró-
pria. O terreno, em uma das melho-
res avenidas da capital, o Senhor já 
me deu. Como empresário, tenho 
a oportunidade de abençoar outras 
quatro famílias.
Continuo tendo grandes desafios, 
no entanto o Deus que promete cui-
da de tudo no tempo certo, afinal 
Ele não tem duas palavras. Hoje 
tenho o prazer de desfrutar de um 
tempo de qualidade com a minha 
esposa e filhos, além disso o meu 
ministério está totalmente ativo. 
Pude compreender que o que Deus 
promete, cumpre-se na íntegra!
“Porque eu bem sei os pensamen-
tos que tenho a vosso respeito, diz o 
Senhor; pensamentos de paz, e não 
de mal, para vos dar o fim que es-
perais”. (Jeremias 29:11).
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Artigo de Opinião:

Em 1960, foi publicado pela primeira vez em norue-
guês, um artigo cujo nome é: “Uma jornada em terra 
estrangeira” (Direitos autorais Stiftelsen Skjulte Skat-
ters Forlag). Baseado nesse artigo, quero relatar algu-
mas coisas que acho oportunas para o momento em 
que estamos falando sobre o tempo.
Primeiramente, é importante destacar que existe o tem-
po Kronos (relógio) e o Kairós (tempo de Deus). Em 
segundo lugar, podemos comparar nosso tempo com 
a jornada em uma terra estrangeira, como citado no 
artigo. Nesta jornada, ganhamos muitas experiências e 
entendemos muitas coisas. 
A experiência da vida pode ser comparada com um es-
tudante que está em uma excursão de estudo em uma 
terra estrangeira. Talvez o aluno só pense em se diver-
tir enquanto está no país estrangeiro. Então, quando 
a turnê acabar, ele poderá entender que desperdiçou 
dinheiro e tempo. A sabedoria que ele ganhou é de en-
tretenimento vazio e passatempos. Em outras palavras, 
quando a viagem termina, ele não ganha nada relacio-
nado à intenção original e ao propósito da viagem. É 
exatamente assim para muitas pessoas aqui no mundo. 
Eles são chamados a viver juntos com Jesus por toda a 
eternidade, e ainda assim buscam em sua jornada, ter a 
atenção e ser admirados pelos outros. 
Todo ser humano tem um chamado celestial em seu 
coração. As nossas escolhas é que determinam o tipo 
de conteúdo que ganhamos em nossa jornada na vi-
da. Aqueles que escolhem a vontade de Deus, obtêm 
verdadeira sabedoria das provações que encontram na 
vida. Quando se nega o mundo e se faz a vontade de 
Deus, ganha-se experiências, que são de grande valor 

no céu. 
As pessoas que abençoam em vez de amaldiçoar, 
amam em vez de odiar, servem em vez de dominar e 
exigir, dão alegremente ao invés de tomar, com certeza 
reunirão tesouros e sabedoria de acordo com o seu cha-
mado, aplicáveis inclusive ao futuro junto com Jesus.
Quão triste é quando as pessoas ganham apenas expe-
riências pecaminosas e dão valor apenas para coisas 
temporais. No final de suas vidas, o seu legado será 
apenas de bens materiais. Aqueles que vencerem o 
tempo da tentação, receberão a coroa da vida, os que 
fizeram a vontade de Deus na terra, alcançarão a coroa 
de justiça e as pessoas que viveram sacrificialmente 
pelos outros, obterão a Coroa Eterna de Glória.
Portanto, não nos esqueçamos de que somos estran-
geiros neste mundo e que há um tempo determinado 
para voltarmos ao lugar de origem. Esteja pronto para 
quando for chamado. Meu desejo é que você possa ter 
adquirido o suficiente para partir para a terra natal, que 
é nossa por direito!

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

HÁ UM
TEMPO 
DETERMINADO

JORNADA DA VIDA



Coluna
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Ufa! Finalmente o pe-
ríodo de seca está aca-
bando. Foram vários 
meses sofrendo com 
as altas temperaturas, 

baixa umidade, sequidão, queima-
das trazendo fumaça e com ela a 
dificuldade para respirar. Com o 
fim do tempo seco, muitos proble-
mas se vão, entretanto, precisamos 
também estar atentos a outras si-
tuações que surgem com a chega-
da das chuvas, e que podem trazer 
enormes transtornos, inclusive cau-
sando mortes e destruição: são as 
enchentes e alagamentos, que com 
o início do período das chuvas, dão 
o tom das nossas preocupações. 
Em linhas gerais, enchente é a 
elevação do nível de um rio ultra-
passando o seu leito natural, e ala-
gamento é o acúmulo de água em 
perímetro urbano, em decorrência 
de fortes chuvas nas cidades com 
sistema de drenagem ineficiente. 
Na prática, ambas as situações são 
muito perigosas, e podem causar a 
destruição de ruas, carros, casas, 
móveis e eletrodomésticos. Em ca-
sos mais extremos, podem causar 
até a morte de pessoas. 
Portanto, em tempos de chuva 
precisamos estar atentos para não 
sermos pegos desprevenidos e 

Por Thiago Tiradentes Araújo
Sargento no Corpo de Bombeiros Militar 
de Goiás, graduado em Gestão e Segurança 
Pública pela UEG, especialista em resgate 
pré-hospitalar e salvamento terrestre, pastor 
auxiliar na Igreja Batista Renascer.

ENCHENTES E 
ALAGAMENTOS:

UM PROBLEMA EM TEMPOS DE CHUVA

CIDADANIA EM PAUTA

passarmos por situações de risco. 
Devemos evitar transitar em locais 
baixos, sujeitos a inundações, pro-
curando sempre áreas mais eleva-
das e seguras. Caso a rua já esteja 
inundada, não devemos transitar no 
local, pois buracos, valas e bocas de 
lobo ficam invisíveis e podem cau-
sar enorme dano. Se for uma ponte, 
coberta pela inundação, nunca ten-
te atravessar, pois, por mais seguro 
que pareça, o risco de deslizamento 
é iminente. Uma ferramenta que 
pode ser extremamente útil é a uti-
lização de aplicativos de previsão 
do tempo, bem como estar sempre 
de olho nos alertas do Instituto de 
Meteorologia.
Caso esteja dentro de um car-
ro num momento de forte chuva, 
áreas elevadas continuam sendo o 
local mais indicado para você parar 
e esperar o nível da água diminuir. 
Mas se você for pego de surpresa e 
estiver no carro numa área já inun-
dada, o ideal é andar sempre em 
1ª marcha, mantendo a aceleração 
constante e a uma distância segura 
do veículo da frente. Jamais tente 
atravessar um local onde o nível da 
água esteja acima da metade da ro-
da do carro (observe outros carros). 
Se a água atingir o nível da parte de 
baixo da porta, é hora de abando-

nar o veículo e se abrigar em local 
elevado. E se nenhuma dessas op-
ções for viável, ligue para o serviço 
de emergência e aguarde o socorro 
chegar.
Entendemos que as chuvas são ben-
ção de Deus para nós, mas sabemos 
também que a falta de cuidado e 
prevenção podem trazer transtor-
nos e danos às vezes irreparáveis. 
Cremos num Deus que nos guarda 
e nos livra do mal, mas precisamos 
também ser sábios e prudentes, to-
mando as devidas precauções e evi-
tando dissabores e prejuízos.
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Artigo:

Vivemos na era da informação e da 
tecnologia e somos constantemente 
sobrecarregados de notícias, informações 
e novidades a todo momento. Diariamente 
recebemos convites para conhecer 

produtos, visitar páginas e seguir pessoas. Enfim, no 
mundo digital, influenciamos e somos influenciados 
a todo instante. Nossas opiniões podem até ser 
mudadas a partir do que vemos, lemos ou acessamos, 
e aí vale uma reflexão bem atual: como praticar o que 
Lamentações 3:22 nos recomenda, “Quero trazer à 
memória o que me pode dar esperança”?
Onde fica a nossa esperança se nem sempre as notícias 
são positivas? Desajustes econômicos, saúde pouco 
acessível para a maioria da população, educação 
ainda longe de gerar uma mudança de consciência nas 
pessoas e muitas outras questões que envolvem a nossa 
vida. Se nos basearmos no natural, nossa esperança se 
esvai e a recomendação bíblica deixa de fazer parte 
de nossa vida. É preciso uma decisão, uma tomada de 
atitude para transformar o caminho da nossa esperança.
Para ajudar você, querido leitor, listei alguns passos 
práticos:

● Admitir que o Senhor tem os melhores planos 
para nós: “Porque eu bem sei os pensamentos que 
tenho a vosso respeito, diz o Senhor; pensamentos de 

paz, e não de mal, para vos dar o fim que esperais”. 
(Jeremias 29:11). Sendo assim, não precisamos ficar 
reféns de cenários negativos. Estamos no mundo, mas 
não dependemos da economia, da política, da educação 
ou da saúde. Os planos do Senhor para nós farão com 
que as decisões do mundo sirvam para nos abençoar 
de alguma forma.

● Manter uma visão otimista em todas as ocasiões: 
“Então Calebe fez calar o povo perante Moisés, e 
disse: certamente subiremos e a possuiremos em 
herança; porque seguramente prevaleceremos contra 
ela”. (Números 13:30). Enquanto todos os espias 
trouxeram relatórios negativos a Moisés, Josué e 
Calebe se posicionaram determinados a tomar a Terra 
Prometida. Num ímpeto de coragem e ousadia, Calebe 
incentiva os demais a lutar e vencer. Essa deve ser a 
postura do cristão que confia no Deus do impossível.

● Ter planos de sucesso a respeito de si mesmo: 
“Porque, como imaginou no seu coração, assim é ele”. 
(Provérbios 23:7). A Palavra do Senhor nos mostra o 
quanto devemos vigiar nossos pensamentos, pois eles 
se tornam nossas ações, que resultam em sentimentos e 
que geram comportamentos. Mude seus pensamentos 
a seu respeito e não aceite nada diferente disso. Você 
é amado do Senhor e a seu respeito Ele dá ordem aos 
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anjos para te abençoar. Pense como Ele pensa a seu 
respeito.

● Reconhecer-se dependente do Senhor em todas 
as suas conquistas: “E digas no teu coração: A 
minha força, e a fortaleza da minha mão, me adquiriu 
este poder. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, 
que ele é o que te dá força para adquirires riqueza; 
para confirmar a sua aliança, que jurou a teus pais, 
como se vê neste dia.” (Deuteronômio 8:17-18). 
Ao sermos independentes, assumimos riscos que 
não somos capazes de administrar, mas se voltamos 
a condição de dar ao Senhor, todo o nosso melhor, 
inclusive nossa dependência d’Ele, somos abençoados 
abundantemente.

● Crer na promessa que Jesus voltará para buscar 
a Igreja e com Ele estaremos: “Não se turbe o vosso 
coração; credes em Deus, crede também em mim. Na 
casa de meu Pai há muitas moradas; se não fosse 
assim, eu vo-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E 
quando eu for, e vos preparar lugar, virei outra vez, e 
vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver 
estejais vós também”. (João 14: 1-3). A maior e melhor 
esperança de nossas vidas é essa, a de que Jesus voltará 
e com Ele iremos para dias de paz, comunhão e alegria. 
Aqui, deve estar a esperança de todo cristão!

Ao final dessa leitura, conclui-se que não há 
possibilidade de esperança se estas não forem firmadas 
na Rocha, que é Jesus. N’Ele confiamos e esperamos. 
Deleite-se no Senhor e viva dias de esperança, mesmo 
em meio a tantas lutas.
Acredite, isso é possível!

Por Rúbia Santana 
Cordeiro de Tolêdo 
Batista

Psicóloga, Coordenadora 
do Instituto Renascer 
Saúde. Graduada pela 
PUC-GO desde 2000, 
Pós-graduada em 
Gestão de Pessoas e 
Organizações pela UFRJ 
e Terapia Cognitiva 
Comportamental pela 
Unyleya.
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Capa:

Os propósitos preenchem o vácuo existencial da narrativa bíblica da cria-
ção. O trecho de Gênesis 1:1-2 - “No Princípio criou Deus os céus e a 
terra. E a terra era sem forma e vazia” - induz, em uma leitura menos 
pretensiosa, que Deus criou algo sem forma e vazio. No entanto, nada que 
foi criado por Deus é sem propósito. 
No texto de Isaías 45:18, vemos que Deus sustenta a tese de que Ele não 
criou a terra vazia, mas sim para ser habitada. “Porque assim diz o Senhor 
que tem criado os céus, o Deus que formou a terra, e a fez; ele a confir-
mou, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada: Eu sou o 
Senhor e não há outro”.
Entendemos dessa passagem que havia um propósito, uma finalidade 
quando o Altíssimo criou a terra, ou seja, Ele a criou para que fosse habi-
tada, plena e cheia. Mas, por que Deus queria um lugar assim? A Bíblia 
registra que existe uma expectativa em relação a Sua criação. Entende-se 
que os filhos de Deus manifestam a Glória  d’Ele (Romanos 8:9), e isso 
explica  porque  o Senhor criou a terra para ser povoada. 
Em direção a manifestação da Glória de Deus sobre os Seus filhos, acon-
tecem ações Divinas que são chamados de dias de criação, os quais não 
podem ser dias de 24 horas, pois os astros que marcam as 24 horas dos 
dias na terra, somente foram criados por Deus no quarto dia.
Assim, a Bíblia estabelece uma ordem para cumprir o propósito da cria-
ção: os três primeiros dias dão forma e nos três dias seguintes preenchem 
o vazio. Os dias, relatado por Moisés, autor inspirado pelo Espírito Santo 
do livro de Gênesis, indicam um sentido de obra completa, pois após cada 
dia criado, o Senhor avaliava e chancelava com a Sua aprovação: é boa, 
no sentido de completa, plena.
Interessante destacar que no sexto dia isso não aconteceu! O texto registra 
que Deus avalia a obra no meio do dia, deixando a criação do homem 
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sem a mesma chancela. Não que a 
obra realizada não fosse boa, mas 
o Senhor deixou a completude da 
obra por conta da própria criatura, 
ou seja, do próprio homem. É exa-
tamente nesse ponto que se entende 
que o homem somente completa a 
criação quando cumpre o Seu pro-
pósito. 
Glorificar a Deus é o propósito 
macro, ou seja, para toda criatura. 
Porém, o seu propósito específico 
de vida, fará com que o homem 
cumpra a expectativa dos céus 
“Aos quais Deus quis fazer conhe-
cer quais são as riquezas da glória 
deste mistério entre os gentios, que 
é Cristo em vós, esperança da gló-
ria”. (Colossenses 1:27), manifes-
tando assim a Glória de Deus. 
Assim é a aventura do homem, 
criatura de Deus, que busca a com-
pletude da obra, ao ponto de Deus 
achar prazer em suas ações: “Este 
é meu Filho Amado em quem me 
comprazo”. (Mateus 3:17).  Deus 
viu que a obra do sexto dia era boa, 
completa e se agradou dela.

Eclesiastes 3:11 afirma que tudo 
que Deus fez é formoso em seu 
tempo. Dessa forma, entende-se 
que o tempo é o fator principal pa-
ra o cumprimento do propósito de 
Deus. Mas, o que o tempo não faz? 
Em primeiro lugar, é interessante 
destacar que o tempo não tem o 
poder de perdoar pecados, pois se 
tivesse esse poder, não seria ne-
cessário Jesus morrer na cruz, era 
somente o homem viver mil anos 
e tudo estaria resolvido. A Bíblia 
nos fala de homens que viveram 
por muitos anos, como Adão por 
exemplo, porém mesmo assim foi 
necessário o envio do filho unigêni-
to para salvar a humanidade.
Em segundo lugar, o tempo tam-
bém não sara feridas interiores, se 
essas não estiverem devidamente 
limpas. Mas, qual é o propósito do 
tempo? O tempo age para nos con-
vencer que Deus tem um plano que 
irá se cumprir. 
O Senhor espera (digo como se o 
tempo passasse para Ele), que nós 
nos convertamos a cada dia aos 

Seus propósitos, e assim dependa-
mos única e exclusivamente d’Ele. 
Deus usa o tempo para que pos-
samos nos render a Sua soberana 
vontade. Em um breve futuro, Ele 
nos avaliará e dirá também ao nos-
so respeito: “Este é meu filho ama-
do, esta é minha filha amada, em 
quem me comprazo”. 
Que o Senhor olhe para nós e ve-
ja que valeu a pena o sexto dia da 
criação.
Deus abençoe você e sua família!

Por William Miranda de Mello
Pastor Vice-dirigente da Assembleia de 

Deus Vitória em Cristo em Brasília- DF.
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O que fazemos nessa vida é espe-
rar. Esperamos que as coisas deem 
certo, e quando dão errado, espe-
ramos que melhorem. Esperamos 
que o sol nasça, e quando é dia, 
esperamos que escureça depressa. 
Esperamos para poder esperar, es-
peramos que nossa espera valha a 
pena, esperamos em Deus, espera-
mos as pessoas, as coisas, e espe-
ramos não precisar mais esperar. O 
fato é que sempre esperamos algo.
Toda espera se inicia em nossos 
pais, que esperaram anos para se 
conhecer. Alguns, esperaram para 
nos fazer, outros já nem tanto, mas 
independente da situação, ainda 
precisaram esperar a gestação (e 
alguns nem a completaram).  De-
pois de tanto tempo de espera, fi-
nalmente nascemos, sem saber o 
que nos aguardava. Quando bebês, 
chorávamos desesperadamente 
esperando alimento, e depois de 
comer, o que fazíamos? Choráva-
mos novamente, sempre esperan-
do algo. Fazíamos todas as nossas 
necessidades na fralda, e esperáva-
mos ser trocados na esperança de 
repetir todo o processo.
Não foi fácil nossa vida de bebê: 
sempre esperando a hora de comer, 
dormir e sermos limpos. Espera-
mos tanto que decidimos crescer 
um pouco e, finalmente, experi-
mentar o bom da vida: nada mais 
de esperar papinha enlatada, pegá-
vamos ali, do chão mesmo, o que 
vinha pela frente. Cebola, pimenta, 
sapato, terra, insetos ... nessa época 
tudo era iguaria bem apreciada, afi-
nal mal podíamos esperar aprender 
a andar para conhecer o mundo. 
Ah! E isso é só o começo!

Esperávamos e contávamos os dias para poder-
mos ir para escola. Ao entrar, chorávamos deses-
peradamente na esperança de que não fôssemos 
abandonados ali. Aprendemos que nossa mãe 
sempre nos busca, exceto nos dias que nos es-
quece.
Passamos a infância inteira esperando sermos 
adolescentes, e quando chegamos lá, agimos co-
mo crianças. É nessa fase que temos uma idade 
quase indefinida. A fase dos “quase 15 anos” é 
incrível! Quando alguém pergunta nossa idade, 
nunca temos 14, sempre é “quase 15”, e isso se 
repete até os 18. Depois de um tempo mudamos, 
e é incrível quando temos a idade que temos e 
não mais um “quase” ou “vou fazer”.
Parte de nossa vida é esperar. Não temos mais 
paciência para esperar as propagandas, não es-
peramos o filme acabar e ficamos desesperados 
quando temos de esperar uma resposta no What-
sApp. Passamos meses esperando fazer uma pro-
va para entrar em uma faculdade. Após entrar, 
esperamos para nos formar, pois o que realmente 
esperamos é um bom em-
prego e um bom salário, 
que é o que todos espe-
ram de nós.
Apesar de tudo isso, não 
esperamos quem real-
mente deveríamos espe-
rar: o “Eu sou inevitável”. 
Ao contrário de Thanus, 
não há como impedirmos 
Cristo, independente se 
você se preparou ou não, 
Ele voltará! Por isso te 
convido a não esperar 
mais! Não deixe para de-
pois! Se arrependa e não 
mais espere a mudança 
chegar em sua vida! Con-
fie em Jesus!

A ESPERA
POR
CRISTO

UNIDOS

Por Fernando Henrique de Castro
Estudante de Psicologia, Editor e Produtor 
Audiovisual e Presbítero da Igreja Batista 
Renascer.
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Provavelmente você já ouviu a fra-
se: “Deus tem um propósito para a 
sua vida! ” No entanto, talvez você 
não tenha entendido ou acreditado 
na verdade que há nessa frase.
Quando Deus criou o ser humano, 
Ele o fez para ser íntimo d’Ele e 
ter uma vida com propósito. Man-
ter um relacionamento com Deus 
significa conviver com Ele diaria-
mente, ou seja, devemos deixar o 
Senhor fazer parte da nossa rotina 
diária, tornando-nos amigo d’Ele. 
"O Senhor confia os seus segredos 
aos que o temem, e os leva a conhe-
cer a sua aliança". (Salmos 25:14).
O pastor Myles Munroe disse que 
quando o homem consegue enten-
der como conhecer a sua autorida-
de, ele resolve a vida. Em outras 
palavras: quando você descobre 
quem você é no corpo de Cristo, 
você não fica mais perdido. Essa 
tem sido a minha busca incessante, 
e por isso é de fundamental impor-
tância que você descubra o propó-
sito de Deus para a sua vida!
Nesta edição, quero especificar 
três grandes homens da Bíblia que 
cumpriram o seu propósito e deixa-
ram o seu legado. Gostaria que ob-
servasse a atitude desses homens, 
pois com certeza eles te ajudarão a 
refletir sobre o propósito de Deus 
para a sua vida:

● Abel: Esse homem nos mostra a 
importância de doar, ofertar e de 
ser generoso. Em Gênesis 4:4 ve-
mos que Abel ofereceu as primícias 
e a gordura de seu rebanho: 
“E Abel também trouxe dos primo-
gênitos das suas ovelhas, e da sua 
gordura; e atentou o Senhor para 
Abel e para a sua oferta”. (Gênesis 
4:4).
Essa passagem nos mostra que o 
espírito de generosidade tem que 
estar em nós para podermos alcan-
çar o propósito de Deus para a nos-
sa vida. Não somos donos de nada, 
Ele que é dono, pois Ele é Senhor. 

A generosidade de Abel alegrou 
tanto a Deus, que mesmo após a 
sua morte, a oferta ainda permeava. 
Deus se agradou de Abel pela sua 
postura e ação, pois Abel ofereceu 
as suas primícias como o melhor 
que ele tinha. 
Entender o espírito de generosida-
de, não é apenas sobre receber a 
oferta, mas também sobre a minha 
atitude em doar. Deus deu testemu-
nho da oferta de Abel por causa do 
coração dele.  A generosidade está 
intrínseca no coração do ser huma-
no, e quando você faz o bem para 
alguém, você fica feliz, pois a feli-
cidade se encontra no doar. 
Infelizmente as pessoas estão sen-
do devastadas por causa da falta de 
generosidade e dessa forma, per-
dendo o sentido para o seu propó-
sito de vida.

● Enoque: a vida desse homem 
nos fala sobre intimidade e devo-
ção. Veja o que diz em Gênesis 5: 
21-24: “Quando Enoque comple-
tou 65 anos, gerou Matusalém. 
Depois que o gerou, Enoque andou 
com Deus mais de 300 anos, gerou 
filhos e filhas. Toda a duração da 
vida de Enoque foi de 365 anos. 
Enoque andou sempre em comu-
nhão com Deus, e um dia desapa-
receu, por quanto Deus o arreba-
tou”. 
A vida de comunhão de Enoque 
nos faz compreender que preci-
samos conhecer mais o Senhor e 
entender a Sua vontade e propósito 
para as nossas vidas, para não an-
darmos em caminhos errados. Al-
guns historiadores falam que esse 
“andar com Deus” de Enoque era 
tão literal como o de Adão. Então 
te pergunto: como conseguiremos 
enxergar a vontade de Deus para 
as nossas vidas, se hoje não damos 
atenção nem a quem está do nosso 
lado? 
Infelizmente, muitas pessoas estão 
perdendo tempo com coisas inúteis 
e estão deixando a sua vida passar, 
sem sentido e propósito.  A falta de 
comunhão está matando o homem 
e o vazio existencial está crescen-
do. As pessoas estão depressivas 
por solidão. 
Enoque é exemplo de andar com 
Deus, estar com Deus, ouvir Ele e, 

assim, cumprir o Seu propósito.

● Noé: Ele nos mostra um gran-
de exemplo de obediência incon-
dicional e serviço. Entenda: para 
você descobrir qual o propósito de 
Deus para a sua vida é necessário 
obedecer a voz d’Ele e servir.  Em 
Gênesis 6: 13-22, declarou Deus a 
Noé: “Eis que darei fim a todos os 
seres humanos, porquanto a Terra 
encheu-se de violência por causa 
deles. Eu os destruirei juntamen-
te com a Terra. Faze uma arca de 
madeira resinosa. Tu a farás de 
caniços e calafetarás com betume 
por dentro e por fora... Noé assim 
o fez, tudo em conformidade com 
o que Deus lhe ordenará e assim 
concluiu a obra”.
O que isso nos mostra? Que Noé 
ouviu o comando de Deus, obe-
deceu e serviu, cumprindo assim 
o propósito de Deus. As pessoas 
querem cargos, mas não querem 
servir. A fidelidade de Noé marcou. 
As igrejas estão cheias de talentos, 
mas poucos se dispõem a servir 
com fidelidade para cumprir os 
propósitos do Senhor. 
Precisamos estar atentos ao projeto 
de Deus para nós, estar sensíveis a 
Sua voz e obedecer. Não há como 
nos relacionarmos bem com Deus 
sem serviço, lealdade e fidelidade.
Portanto, Deus nos escolheu desde 
o ventre de nossa mãe, e antes mes-
mo de nascer Ele já sabia para o 
que seríamos usados e o que acon-
teceria em nossa vida. Por isso, 
busque o seu propósito, entregue o 
seu caminho para Deus, pois Ele irá 
te conduzir!
Deus te abençoe!

Por Pastor João Queiroz
Pastor Presidente da
Igreja Batista Renascer.



Por Hélio Miranda
Pastor auxiliar na Igreja Batista 
Renascer.Fo
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Coluna:

Homens de Honra

HOMEM
IMATURO

Todos os homens passam por vá-
rias etapas de vida. Vivemos um 
tempo como bebê, depois um ga-
rotinho formando a personalidade, 
influenciado e ensinado pelos pais. 
Na pré-adolescência queremos 
desfrutar das brincadeiras infantis, 
e logo chega a adolescência, com 
algumas transformações no corpo, 
a puberdade, muitas dúvidas de co-
mo será o futuro e decisões a se-
rem tomadas. Mas a vida continua, 
e chegamos na juventude e depois 
na fase adulta. Nessa etapa da vida, 
espera-se a maturidade completa 
do homem, mas infelizmente não 
é bem assim. Muitos homens cres-
cem, mas continuam imaturos. 
Os sociólogos afirmam que a indi-
ferença paterna é o fruto da imatu-
ridade dos homens. Trata-se de um 
problema de proporções epidêmi-
cas, presente em todas as partes do 
mundo. O fato é que Deus aprova 
quem tem um coração como de 
uma criança, mas condena atitudes 
imaturas e infantis do homem adul-
to. Por isso, um dos propósitos da 
igreja é promover condições para 
que os homens possam amadure-
cer, chegando a estatura da plenitu-
de de Cristo.
Veja alguns sinais que podem 
identificar quando um homem está 
agindo com imaturidade:

1. Falar e prometer muito e não 
cumprir nada do que disse;
2. Achar que é bom ou inteligente 
demais;
3. Ficar emburrado e brigar o 

tempo todo;
4. Tratar sua esposa como se ela 
fosse um homem;
5. Achar que nunca está errado;
6. Continuar sendo o filhinho da 
mamãe;
7. Ficar fazendo piadinha da sua 
esposa;
8. O pior: não orar, não jejuar e 
não ler a Bíblia.

Ficar ao lado de um homem ima-
turo não é uma tarefa fácil e muito 
menos prazerosa. Sempre que um 
homem se comporta como criança, 
ele força a esposa a agir como se 
fosse mãe dele. Quando a infanti-
lidade do homem começa a criar 
problemas no relacionamento com 
a esposa, normalmente esse será 
um casamento fadado ao fracasso.  
Hoje, uma das evidências mais 
típicas dessa postura infantil no 
homem é a compulsão pela porno-
grafia, que promete beneficiar e dar 
prazer, mas no final apenas engana 
e escraviza. Através dela, o homem 
cria imagens na mente que o levam 
ao pecado. 
Portanto, a maturidade não vem à 
medida que envelhecemos, mas 
sim, quando passamos a aceitar a 
responsabilidade por nossos atos. 
Essa é a característica diferencia-
da dos homens. De um lado temos 
aqueles que não conseguem assu-
mir sequer a responsabilidade pelos 
seus próprios atos, sendo imaturos 
e infantis, e do outro lado estão os 
que se responsabilizam não só pelo 
que fazem, mas também por suas 

famílias e pelo mundo, sempre a 
favor de Cristo.  Esses são os ho-
mens amadurecidos, com aliança e 
que se espelham em Jesus.
Todo homem pode escolher se vai 
ser um mero indivíduo do sexo 
masculino, ou um varão de aliança, 
semelhante a Cristo. 
“O propósito é que não sejamos 
mais como crianças, levados de um 
lado para outro pelas ondas, nem 
jogados para cá e para lá por todo 
vento de doutrina e pela astúcia e 
esperteza de homens que induzem 
ao erro”. (Efésios 4:14).



Por Dr. Hélio Augusto Finotti
Especialista em Urologia. Membro 
Titular da Sociedade Brasileira de 

Urologia Atende no Hospital Urocenter 
em Goiânia/GO. 
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Coluna:

PREVENÇÃO 
E SAÚDE 
DO HOMEM: 
NOVEMBRO AZUL

SAÚDE E BEM ESTAR

Cada vez mais pesquisas 
comprovam que a saú-
de, mais do que genéti-
ca, é consequência das 
escolhas e hábitos de 

vida. Hábitos saudáveis e acompa-
nhamento de saúde preventivo são 
o caminho para o envelhecimento 
com qualidade de vida. No entanto, 
os homens costumam dar menos 
atenção à saúde e realizam menos 
consultas médicas. 
Um levantamento do Centro de 
Referência em Saúde do Homem 
de São Paulo, mostra que 70% das 
pessoas do sexo masculino que 
procuram um consultório médico 
tiveram a influência da mulher ou 
de filhos. O estudo também revela 
que mais da metade desses pacien-
tes adiaram a ida ao médico e já 
chegaram com doenças em estágio 
avançado.
Os homens brasileiros vivem em 
média 7,2 anos a menos que as mu-
lheres. Por isso, em 2009, o Minis-
tério da Saúde implementou a Polí-
tica Nacional de Atenção Integral à 
Saúde do Homem. 
Os homens  de 50 anos ou mais, 
com ou sem sintomas de problemas 
na próstata, como dificuldade para 
urinar, jato urinário fraco, reduzido 
ou interrompido, dificuldade para 
iniciar ou parar o fluxo urinário, 
necessidade de urinar mais vezes 
(principalmente à noite), urgência 
para urinar, sensação de esvazia-
mento incompleto da bexiga, de-

vem ir ao médico para investigar 
o problema. É possível também 
que outras doenças, como uma in-
fecção urinária esteja causando os 
sintomas. 
Novembro Azul é um movimen-
to mundial que acontece durante 
o mês de novembro para reforçar 
a importância da prevenção e do 
diagnóstico precoce do câncer de 
próstata.
No Brasil, o câncer de próstata é 
o segundo mais comum entre os 
homens (atrás apenas do câncer de 
pele não-melanoma). Em valores 
absolutos, é o sexto tipo mais co-
mum no mundo e o mais prevalen-
te em homens, representando cer-
ca de 10% do total de cânceres.
Para aqueles com história fami-
liar de câncer de próstata (pai 
ou irmão), da raça negra ou 
com obesidade significa-
tiva, a recomendação é 
consultar um urologista a 
partir de 45 anos, segundo 
as diretrizes da Sociedade 
Brasileira de Urologia. Outros 
cuidados, como autoexame de 
testículos e pênis, são importan-
tes.
Portanto, é fundamental que os ho-
mens estejam atentos a sua saúde e 
sinais do organismo para observa-
rem qualquer alteração e sintomas, 
e não hesitem em procurar um mé-
dico para esclarecer dúvidas e rea-
lizar exame anual de prevenção. 



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

SETEMBRO



Para nós mulheres, quando ouvi-
mos a frase: “você precisa esperar”, 
logo vem pensamentos e sentimen-
tos que nos deixam extremamente 
irritadas. A palavra “esperar” nos 
ouvidos de uma mulher é bem mais 
do que uma simples palavra, ela 
vem carregada de várias indaga-
ções, como por exemplo: por que 
tenho que esperar? Por que nada 
para mim é na hora que eu quero? 
Por que as coisas para mim pare-
cem mais difíceis? Talvez você 
leitora se identifique com alguma 
dessas perguntas.
No decorrer da minha vida, passei 
por vários momentos para entender 
o significado da palavra esperar. 
Deus, em sua infinita bondade, foi 
me tratando nos mínimos detalhes, 
em cada situação vivida na minha 
infância, adolescência, juventude e 
hoje, na minha fase adulta. Foram 
momentos de muito tratamento e 
confesso que ainda estou em cons-
trução, pois a cada dia aprendo 
que o tempo de Deus é perfeito e 
maravilhoso. Hoje entendo que 
nem tudo precisa ser na hora que 
eu quero, pois é preciso esperar o 
tempo certo. 
Em Eclesiastes 3:1- 8, aprendemos 
que há tempo para tudo. Quando 
entendemos que o tempo de Deus 
para nós é perfeito, lidamos melhor 
com as situações em nossas vidas. 
Esperar o momento certo de Deus 
não é fácil. Muitas vezes é uma 
tarefa dolorosa, mas quando entre-
gamos nas mãos do Pai, o processo 
leva o tempo certo e é leve. Aprendi 
que nos desertos, tenho que esperar 
o momento certo para florescer.

Aprender a esperar não 
significa que vou dei-
xar as minhas vonta-
des, sonhos e projetos 
para trás, mas significa 
que vou entregá-los 
aos pés do Senhor. 
Ouvi recentemente 
do nosso pastor João 
Queiroz, em uma de 
suas ministrações, a se-
guinte frase: “o não de 
Deus também é um sim 
para nós”. Pensei: como assim? E 
ele explicou: “Deus conhece o nos-
so passado, presente e o futuro, se 
Ele diz não, é porque será melhor 
para nós”. 
Às vezes penso que se eu não tives-
se aprendido a esperar e a ouvir os 
“nãos” de Deus, muitas coisas po-
deriam ter se complicado em minha 
vida. Nessa espera, o Espírito Santo 
ministrou em meu coração que Ele 
sempre estará comigo, não importa 
o quão grande é o problema ou a si-
tuação que eu esteja vivendo, Ele é 
o meu consolo e estará trabalhando 
por mim. Posso afirmar que ter essa 
certeza trouxe um grande alívio! O 
meu Pai está sempre comigo para 
me corrigir, ensinar, tratar e  amar. 
Portanto, se você é do tipo de pes-
soa que fica chateada quando as 
coisas não acontecem no tempo em 
que planejou, experimente analisar 
a situação com calma e pedir para 
Deus lhe mostrar uma nova pers-
pectiva de vida, a partir dos planos 
d’Ele e não simplesmente dos seus. 
“Descanse no Senhor e aguarde 
por Ele com paciência”. (Salmos 
37:7).

Lembre-se que a vida costuma ofe-
recer novas oportunidades a cada 
amanhecer, e se você estiver agi-
tada e nervosa demais por ter que 
esperar, com certeza você correrá o 
risco de não perceber a felicidade 
que está do seu lado, nas pequenas 
coisas da vida! 
“Mas aqueles que esperam no 
Senhor, renovam as suas forças. 
Voam alto como águias, correm e 
não ficam exaustos, andam e não se 
cansam”. (Isaías 40:31).

Por Ronívia Domingues Araújo Magalhães
Casada com J. F. Magalhães, mãe de duas 

filhas, Robertha Lyssa e Ana Gabriella. 
Empresária da educação, administradora e 

membro da Igreja Batista Renascer.
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Eu li em algum lugar al-
guma vez que experiên-
cia não é aquilo que nos 
acontece, mas aquilo que 
fazemos com o que nos 

acontece. Sabe-se que as pessoas 
podem ser meramente reativas, 
quando simplesmente reagem aos 
estímulos que são dados pelas cir-
cunstâncias, outras são ativas, mas 
muitas vezes agem por impulso de 
forma tempestiva e às vezes incon-
sequentes, ou são simplesmente 
passivas, indiferentes, apáticas.
Recentemente desenvolveu-se o 
conceito de proatividade, que é 
quando a pessoa se antecipa aos 
obstáculos, não apenas reagindo, 
mas intervindo nas situações, apre-
sentando uma atitude criativa entre 
o estímulo e a resposta. No livro 
“E se Jesus não tivesse nascido?”, 
James Kennedy lança um olhar so-
bre como seria o mundo e os dois 
últimos milênios sem a influência 
de Jesus Cristo, apresentando fatos 
históricos instigantes e mostrando 
uma enorme variedade de conquis-
tas da humanidade nas mais diver-
sas áreas. Uma vez que dividiu a 
história, muitas destas mudanças 
provavelmente jamais teriam ocor-
rido caso Ele não tivesse vivido 
entre nós. 
Estas abstrações de pensamento me 
levam a fazer uma autoanálise e me 
perguntar sobre que diferença fiz 
até agora, continuo fazendo ou ain-
da farei na minha zona de influên-
cia no mundo. Quando chegamos à 
maturidade, às vezes pensamos na 
iminência de nossa passagem pa-
ra a eternidade e desejamos apro-
veitar o tempo que nos resta para 

deixar um legado, se ainda 
não o fizemos.
Dissertando sobre o potencial hu-
mano, Myles Monroe dizia que o 
lugar mais rico do mundo é o ce-
mitério por abrigar os grandes pro-
jetos que nunca se realizaram ou os 
grandes sonhos que nunca se tor-
naram realidade. Dizia ainda que 
uma floresta inteira cabe em uma 
única semente. Se ponderações 
como estas não nos constrangem e 
impulsionam a tomar iniciativas e 
tentar produzir algo notável ou cau-
sar algum tipo de impacto positivo 
na realidade que nos cerca, talvez 
devêssemos questionar nossa pas-
sividade e inércia nessa vida, não 
acha?  
Obviamente as pessoas são dife-
rentes umas das outras e ninguém 
pode ser supervalorizado por ser 
proativo, nem inferiorizado por ser 
passivo, mas se realmente quere-
mos fazer a diferença de algum mo-
do, temos que transpor os impasses 
impostos pelas nossas limitações 
pessoais e deixarmos a nossa mar-
ca, isto é, não nos permitir passar-
mos pela vida em brancas nuvens. 
Não basta plantar uma árvore e es-
crever um livro...tudo que fizermos 
precisa estar carregado de signifi-
cado, de senso de propósito e ser 
capaz de multiplicar nossa “boa” 
influência no mundo, vida afora. 
Se o tempo, as habilidades, os ta-
lentos, a inteligência e a saúde que 
Deus tem me dado não têm sido 
administrados de forma a promo-
ver algum tipo de impacto positi-
vo sobre mim mesmo, sobre meus 
semelhantes e sobre o ambiente 
que me cerca, como poderia dizer 

que faço alguma diferença? Ainda 
quando sou reativo ou passivo...
existe excelência e significância no 
que minimamente faço?
Fugir destas perguntas é optar pe-
lo caminho do ostracismo, do co-
modismo e, na pior das hipóteses, 
do egoísmo. Jesus Cristo mudou a 
história e o cristianismo se tornou a 
densa floresta chamada Igreja que 
se espalhou pelo mundo, transfor-
mando vidas. Somos colheitas de 
Deus através da semente chamada 
Jesus e precisamos replicar e mul-
tiplicar Sua influência. Um dia, o 
mundo precisa reconhecer que nos-
sa passagem por aqui não foi ape-
nas estatística, mas bênção!
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