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ENTREVISTA

ENTREVISTA:

Por Morse Gomes, Marina Oliveira 
Lopes Coelho e Esther Nóbrega

ONG +AÇÃO
ALESSANDRO SENA

● Quando e como surgiu o proje-
to ONG +Ação?
Eu sou irmão do Leandro Sena, e 
ele sempre soube do meu sonho 
com o futebol. Por muitos anos fui 
diretor do Ginásio Esporte Funda-
ção. A ONG surgiu com a ajuda  do 
meu irmão, que decidiu fundá-la 
para incentivar o meio cultural e 
social da comunidade.

● Quantas crianças já se benefi-
ciaram com esse projeto?
No início do projeto chegamos 
a atender 500 alunos. Hoje al-
cançamos em torno de 300 a 350 
crianças. Acredito que no mínimo 
já ajudamos por volta de  10.000 
crianças. Temos vários relatos de 
ex-alunos que se tornaram grandes 
profissionais em várias áreas, como 
advogados, engenheiros, professo-
res, etc. 

● Você acredita que a procura 
pelo esporte diminuiu por causa 

da tecnologia?
Interessante a sua pergunta. A 
maior dificuldade da ONG é achar 
adolescentes de 15, 16 e 17 anos. 
Há cinco anos, tínhamos um pú-
blico maior de adolescentes, hoje 
essa faixa etária não aparece mui-
to, temos setenta crianças menores 
e apenas 15 adolescentes. Acredito 
que o uso exagerado da tecnologia 
vem contribuindo bastante para es-
sa desistência do esporte. Por isso, 
um dos meus principais objetivos 
com essas crianças e adolescentes 
é incentivar a participação e a so-
cialização, pois isso a tecnologia 
não traz.   

● Vocês desenvolvem um traba-
lho com idosos também?
Sim, nós temos um projeto com a 
professora Adriana (professora de 
Educação Física do Estado), para 
a terceira idade. Esse projeto está 
sendo um sucesso! Temos 50 ido-
sos matriculados com aulas no pe-

Nesse início de ano, a Revista Renascer quer despertar em você, 
leitor, o ato da solidariedade, e para isso fomos conhecer a ONG 
+Ação, coordenada pelo professor Alessandro Sena. Esse projeto 

funciona há anos na cidade de Goiânia e o principal objetivo é a sociali-
zação. O intuito da fundação da ONG é tirar os meninos da comunidade 
local das drogas e também do vício das crianças em relação à tecnologia. 
Conheça mais sobre esse projeto:

ríodo da manhã, tarde e noite.

● Vocês recebem doações?  Do 
que vocês precisam?
Sim, recebemos doações de comi-
da e também ajuda da comunidade. 
Atualmente, precisamos de bolas, 
cestas, coletes e materiais espor-
tivos em geral.  A ONG +Ação 
também está aberta para parcerias 
com organizações, escolas, igrejas, 
empresas e afins. A intenção é aju-
dar a proporcionar um incentivo ao 
esporte e uma socialização entre as 
pessoas.  

● Deixe um recado para os leito-
res da Revista Renascer.
Primeiro quero agradecer vocês por 
essa entrevista e cobertura. Agrade-
ço a Deus por isso! O recado que eu 
deixo aos leitores, é para que cui-
dem das nossas crianças, pois elas 
são o nosso futuro! 

A DIETA DA VEZ
Principalmente no início do 

ano, como nutricionista clí-
nica em contato direto com 

pacientes, vejo que é cada vez mais 
perceptível a busca incessante das 
pessoas por dietas “milagrosas” 
ou as chamadas dietas da moda. 
A dieta detox, a seca barriga, low 
carb, da proteína ou cetogênica, são 
as dietas da vez. Mas, falando em 
saúde, o que realmente é considera-
do benéfico para o seu organismo? 
Emagrecer rápido ou de forma sau-
dável? 
Começamos a entender os trans-
tornos que estas dietas restritivas 
podem causar, quando partimos 
do princípio de que o termo dieta 
deve ser utilizado apenas em pa-
cientes com restrição alimentar, 
com tratamento patológico ou em 
atletas com objetivos específicos. 
Já os termos reeducação alimentar 
e plano alimentar balanceado, de-
vem ser utilizados por pessoas sau-
dáveis, com objetivos estéticos ou 
apenas de saúde.
O impacto negativo que estas die-
tas restritivas causam são enormes, 
uma vez que elas são pautadas em 
restrição calórica, diminui-
ção do número de refei-
ções ou retirada de gru-
pos alimentares, prome-

tendo assim, resultados significati-
vos em um curto período de tempo.
No entanto, sabe-se que as dietas 
restritivas, após períodos de grande 
aporte calórico diário, juntamen-
te com o excesso de carboidrato, 
tendem a fracassar ou a desenca-
dear transtornos alimentares e psi-
cológicos, tais como compulsão 
alimentar, ansiedade e depressão. 
Deste modo, para obter o sucesso 
no emagrecimento e na melhoria da 
saúde e bem estar, não é necessá-
rio recorrer à dietas restritivas, mas 
sim elaborar um plano alimentar 
balanceado. 
Portanto, se você quer começar 
bem o seu ano, é necessário enten-
der a importância da reeducação 
alimentar no processo de emagre-
cimento saudável, uma vez que ela 
auxiliará o paciente a encontrar o 
equilíbrio, entendendo que o pro-
cesso ideal deve ser lento, para que 
assim ele seja também duradouro.

SAÚDE E BEM ESTAR:

Por Rayssa Menezes Pereira
Nutricionista, com atuação em 

Nutrição Clínica e Gastronomia 
Saudável.

Graduada pela Universidade 
Federal de Goiás - CRN: 14520.
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Tudo começou com um período 
muito triste na minha família. Meus 
pais estavam prestes a se separar e 
o ambiente dentro de casa estava 
bastante conturbado. A situação era 
tão difícil que nós mal conversáva-
mos uns com os outros, e quando 
isso acontecia, normalmente era 
para discutir ou ofender. 
Certo dia, minha mãe notou algo di-
ferente quando voltava do trabalho 
para casa. Apesar de fazer aquele 
trajeto todos os dias, parou com o 
carro na porta de uma igreja, e pela 
graça de Deus, ela participou de um 
culto, reconciliou-se com o Senhor 
e entregou a sua vida para Jesus. A 
transformação na vida dela foi algo 
tão surpreendente que eu comecei 
a perceber alguns comportamentos 
novos em seu dia-a-dia. Além de 
ir à igreja semanalmente (para não 
dizer quase todos os dias), ela se 
ajoelhava ao lado da cama, fecha-
va os olhos e orava. Fora isso, lia 
a Bíblia, fazia anotações e sempre 
cantava uma canção nova, louvan-
do ao Senhor. 
Naturalmente, ela quis que eu ex-
perimentasse e vivesse tudo aquilo 
que ela estava vivendo. Eu passei 
a ir à igreja com ela, no começo 
me sentia bem em participar, fazer 
novos amigos, sair um pouco do 
ambiente estressante que era a mi-
nha casa e, principalmente, agradar 
minha mãe de alguma forma.  Mas, 
depois de algum tempo aquilo já 
não fazia mais sentido para mim. 
A motivação de ir à igreja somen-
te para agradá-la já não era forte o 

suficiente. Então, eu parei de ir aos 
cultos.
Entretanto, minha mãe sempre foi 
muito insistente. E por mais que 
eu dissesse “não”, ela persistia co-
migo até eu dizer “sim”, mas nem 
sempre ela ganhava. E essa “luta” 
perdurou até chegar ao ponto que 
só de ouvir a palavra igreja, já me 
deixava zangado. Parei de verdade 
de ir às reuniões e fiquei por alguns 
meses assim. 
Depois de um bom tempo sem ir 
à igreja e nem pensar nisso, fiquei 
doente. Mas não era nada demais, 
uma simples gripe, entretanto o que 
para mim parecia ser algo corri-
queiro, acabou se tornando bastan-
te doloroso, pois a dor que eu sentia 
não passava, e eu estava cada vez 
pior, com febre, vômitos, dores por 
todo o corpo e incapaz de sair da 
cama.
Depois de alguns dias com esses 
sintomas, minha mãe chegou em 
mim e falou que ia me levar ao mé-
dico e, sem que eu demonstrasse 
alguma reação, ela me colocou no 
carro e me levou. No caminho pa-
ra o hospital eu dormi e só acordei 
quando ela parou o carro. Quando 
eu me levantei do banco de trás 
do carro, onde estava dormindo e 
olhei para o lado, vi que na verdade 
ela havia me levado para a igreja e 
não ao hospital como eu havia ima-
ginado. 
Eu segurei toda a irritação que es-
tava comigo naquele momento, e 
desci do carro ansioso para aquilo 
tudo acabar e poder voltar logo pa-

ra casa. Naquele dia era um culto 
de oração. Haviam ali pessoas sim-
ples, sem níveis sociais elevados 
ou qualquer condição social de 
prestígio, entretanto, tementes a 
Deus e que buscavam a Jesus de 
todo o coração. Os cultos aconte-
ciam na garagem de uma casa, as 
cadeiras, o equipamento de som e 
toda a estrutura da igreja eram bem 
singelos e humildes.
Durante o culto de oração, sen-
tei-me em uma cadeira e alguns 
irmãos vieram orar por mim. En-
quanto eles oravam, comecei a 
suar frio e a sensação que tive era 
que junto com aquele suor, a febre 
e toda a dor que estava sentindo, 
estavam saindo do meu corpo. Fui 
curado naquele momento, e mui-
to mais que isso, Deus não só me 
curou da doença, como também 
abriu os meus olhos para reconhe-
cer a minha condição de pecado e 
obstinação.
 Jesus me curou e operou o maior 
milagre que eu poderia ter recebi-
do: o perdão pelos meus pecados. 
Sempre que me lembro desse epi-
sódio, a insistência da minha mãe 
em oração por mim, do amor de 
Deus Salvador, o Seu sacrifício na 
cruz e a Sua promessa de voltar pa-
ra nos resgatar, fico impressionado 
e agradecido. 
Porque tudo isso provém do Seu 
imenso amor e graça, que não de-
pende das minhas obras, mas sim 
da Sua disposição em me salvar.
Ele me salvou! Esse foi o maior 
milagre da minha vida! 

Por Felipe Ribeiro Araújo
Gestor de Marketing Digital na Agência EverUp
Músico e ministro de louvor na Igreja Batista 
Renascer - Alice Barbosa.

O MAIOR MILAGRE DA 
MINHA VIDA
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ARTIGO DE OPINIÃO

Sempre que medito sobre o tema o futuro é agora, 
me vem à mente que o futuro acontece, sempre 
que o dia amanhece. Iniciamos hoje o que pode-

mos chamar de um novo ano. Muda-se o calendário, e 
o tempo é sempre aquele em que se renovam a espe-
rança e os sonhos.
Leonor Roosevelt, a primeira dama do ex-presidente 
do Estados Unidos, dizia que “o futuro pertence àque-
les que acreditam na beleza dos seus sonhos”, pois 
pensar no futuro é pensar no agora, e nada melhor do 
que começarmos mais um ano com grandes sonhos e 
elevá-los até Deus. Particularmente, me permitam a 
contar que os meus sonhos trazem uma nova esperan-
ça e promissores dias. No mês de fevereiro, nasce uma 
nova neta. Além disso, a minha filha caçula está grávi-
da de gêmeos, portanto em junho terei mais dois netos. 
O ano promete para o meu clã e estou muito feliz com 
essa nova geração!
Quanto ao futuro, é bom lembrar que contamos com 
a vantagem de saber que nada será como hoje, pois 
as transformações, inovações e as invenções se mul-
tiplicam a cada hora. Na minha opinião, estamos vi-
venciando o melhor do século, e louvo a Deus por me 
ter permitido viver sete décadas, assistir as transfor-
mações das gerações, a utilização da inteligência arti-
ficial, os carros movidos à eletricidade, e tantas outras 
inovações.
Chegamos em um tempo que os sonhos de hoje se tor-
nam realidade no amanhã. É tempo de otimismo, pois Por Ubirajara Condeixa

Historiador, Teólogo e pastor 
auxiliar na Igreja Batista 

Renascer.

somente se pode alcançar sucesso ou viver bem, com 
generosidade e gratidão no coração. É tempo de ser-
mos mais generosos, doar mais, amar mais e encher o 
nosso coração de agradecimentos.
Em 2020, será o tempo de tirar do nosso vocabulário 
“não posso”, “não consigo”, pois precisamos apenas 
crer que somos mais do que vencedores em Cristo Je-
sus, somos guerreiros e sobreviventes de um futuro 
que é agora!
Eu com os meus netos e você com os seus, viva o me-
lhor de Deus para esse tempo e aproveite essa nova 
geração!
Feliz Ano Novo!
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Há dois anos, quando cheguei na igreja para 
um culto, deparei-me com uma música que 
impactou minha adolescência. A letra da 
canção dizia assim: “Abra os olhos do meu 

coração, abra os olhos do meu coração, quero ter, que-
ro te ver Senhor”. Aquela música ecoou profundamen-
te em meu interior, e me trouxe à memória todos os 
meus companheiros e amigos. 
Nome por nome foi surgindo em meus pensamentos 
e comecei a ouvir a seguinte pergunta: “onde eles es-
tão? ”. Essa pergunta parecia lógica demais, pois tinha 
contato com todos eles. Foi então que entendi que se 
tratava não somente de saber sobre a localização geo-
gráfica de cada um deles, mas sim de sua localização 
espiritual.  
Naquele momento nascia dentro de mim um senti-
mento incontrolável de saber mais sobre as pessoas 
“desviadas” ou “desigrejados”. Comecei a refletir a 
respeito dessas pessoas,  os motivos e circunstâncias 
que acarretaram na saída desses indivíduos das igrejas. 
Os motivos dos afastamentos são diversos, no entanto, 
quando essas pessoas desejam voltar para a casa do Se-
nhor, muitas vezes não recebem o acompanhamento e 
o cuidado correto, e até são vistos como um problema 
em potencial. 
No livro de Lucas, capítulo 15, versículo 4 diz: “Que 
homem dentre vós, tendo cem ovelhas, e perdendo uma 
delas, não deixa no deserto as noventa e nove, e vai 
após a perdida até que venha a achá-la? E achando-a, 
a põe sobre os seus ombros, jubiloso”.  
Nesse versículo, o pastor de ovelhas deixa as 99 ove-
lhas para ir ao encontro daquela perdida, e quando ele 
acha, a coloca em seus ombros e se alegra, pois a en-
controu. O ministério de Jesus foi para os perdidos, e 
Ele foi especialista em resgatar os que antes estavam 
separados de Deus por causa do pecado. Jesus morreu 
em nosso lugar para que pudéssemos ter um novo re-
lacionamento com o Pai, estabelecendo uma ponte que 
nos conecta diretamente com Ele.
Essa passagem bíblica fundamentou em mim uma po-
sição firme: Deus anseia pela volta de seus filhos para 
casa. Há alegria no céu quando um pecador se arrepen-
de (Lucas 15:7). Jesus não veio ao mundo para os sãos, 
mas sim para aqueles que necessitam de cura. Ele não 
veio para aqueles que se acham justos e corretos, Ele 
veio chamar os pecadores ao arrependimento (Mateus 
9:11-13). 
Outra passagem bíblica que me fez cair em lágrimas e 
aumentar ainda mais esse desejo de que essas pessoas 
desigrejadas e desviadas voltem para a casa de Deus, 
encontra-se em João 6:39: “E a vontade do Pai que 
me enviou é esta: Que nenhum de todos aqueles que 
me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia”. 
Deus, em sua vontade perfeita, deseja que todas as pes-
soas sejam resgatadas. 
Algum tempo depois daquela revelação de Deus para 
mim, ouvi uma pregação do pastor Gustavo Paiva, e 
tive a confirmação de que todo aquele sentimento in-
quietante dentro de mim não eram emoções nostálgi-
cas à flor da pele, mas sim um incômodo vindo dos 
céus para um posicionamento meu perante a realidade 
dos meus familiares, amigos e conhecidos.  
Eu posso não saber os motivos claros que levaram 
muitos jovens e amigos a se afastarem da igreja, a se 
denominarem desigrejados. Na verdade, esses motivos 
são os menos importantes, eu somente anseio arden-
temente que eles voltem! Deus está levantando uma 
geração que acenderá o fogo, com visões claras e com 

estratégias capazes de alcançar os perdidos. 
Mas quais seriam essas estratégias? A primeira é, sem 
sombra de dúvidas, a oração! A Bíblia diz: “Não por 
forças e nem pelo poder, mas pelo meu Espírito diz o 
Senhor”. (Zacarias 4:6). O fato é que onde eu não con-
sigo chegar com minhas palavras e atitudes, o Espírito 
Santo de Deus alcança. Você pode não ver, mas Deus 
faz da multidão de caídos, um povo forte. (Ezequiel 
37:1-14).  
Seus familiares, amigos e conhecidos podem estar 
mortos espiritualmente, porém quando ouvimos a voz 
de Deus e nos posicionamos em amor, a transformação 
é garantida. Exercer o amor é permitir-se experimen-
tar em sua vida uma das grandes atribuições dadas a 
Deus. Em João 3:16 diz: “Porque Deus amou o mundo 
de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para 
que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a 
vida eterna”. Quando você coloca em prática o ato de 
amar, está desenvolvendo em você características que 
te deixam cada vez mais semelhantes a Deus, e são 
exatamente essas características que atraem as pessoas 
que estão sedentas. 
Meu desejo é que nesse início de ano, possamos nos 
posicionar em oração e amor para atrair aqueles que 
estão fora da casa de Deus. Esse é o ministério que tem 
ardido em meu coração, pois acredito que todo cristão 
possui um chamado para declarar: “Voltem para casa! 
Ele os aguarda ansiosamente!” DESIGREJADOS

E DESVIADOS:
O QUE FAZER?

Por Kezia Christhiane Ferreira Torres
Graduanda de Ciências Biológicas – UFG

Integrante do Ministério de Louvor Geral da 
Igreja Batista Renascer.
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ADEUS ANO 
VELHO, FELIZ 
PROPÓSITO 
NOVO!

Mais um ano começa, e com ele as pessoas ficam cheias 
de expectativas e desejos de um tempo novo. Sabemos 
que em cada início de ano criam-se objetivos que dese-
jamos alcançar. As pessoas desejam energias renovadas, 
saúde, dinheiro, amor, alcançar sucesso profissional e 
realizações na vida emocional.
Foi na igreja que minhas lembranças de criar propósito 
para o ano começaram. Recebíamos uma cartela com 
alvos de propósitos com orientações de áreas de nossa 
vida para projetarmos o ano. Vim de uma cultura em que 
meus familiares não tinham o costume de projetar uma 
vida futura em um papel, no máximo, eles desejavam 
coisas. Tinha um dilema de que as coisas fluíam com o 
passar do tempo. A frase era: “O que tiver de acontecer, 
acontecerá! ” Trazendo para os nossos dias seria: “Dei-
xa a vida me levar (vida leva eu!). ” Tive um impacto 
marcante em minha vida com esta forma de visualizar 
o futuro por meio de um propósito. Percebi que poderia 
transformar meu futuro com objetivos estabelecidos e 
escolhas definidas.
Atualmente se discute muito a respeito de propósito. 
Temas como: “Viva por propósito”, “Viva seus propó-
sitos” e “Uma vida com propósitos”. Temos uma varie-
dade de materiais, livros, artigos, sermões e seminários 
com esse tema. Mas afinal o que é propósito? De acordo 
com a definição, propósito é a intenção de fazer algo 
(projeto, desígnio) e aquilo que se busca alcançar (obje-
tivo, finalidade ou intuito). 
Mas, como ter um ano novo feliz e como conquistar 

novos propósitos? Para responder a 
essa pergunta precisamos responder 
duas outras. O primeiro questiona-
mento está em  descobrir os seus 
propósitos: “Se você pudesse resol-
ver um problema da humanidade, 
qual seria? ” Pense que deve ser al-
go que te traz indignação. Algo que 
se você resolvesse, poderia mudar a 
sorte de milhares de pessoas e que 
precisa ser resolvido de uma forma 
rápida. Então, qual seria o problema 
que você resolveria? 
A segunda pergunta para descobrir 
os seus propósitos é: “O que você 
faz em sua vida que te dá prazer? ” 
Quanto mais realiza esta atividade, 
mais se sente cheio de vida, mesmo 
que tenha que empenhar horas de 
trabalho, esforço e dedicação. Esta 
atividade te dá energia. Quando res-
pondemos a essas perguntas e ali-
nhamos suas respostas, começamos 
a ter uma direção de como descobrir 
e viver nossos propósitos. 
Com o passar dos anos, amadure-
cemos e percebemos que não é só 
listar alvos e fazer escolhas que 
garantirá que estaremos cumprindo 
nossos propósitos, mas devemos 
emparelhar nossos propósitos, pro-
jetos e sonhos com os de Deus.  
Uma coisa em que precisamos nos 
conscientizar é que quando estamos 
vivendo nossos propósitos de vida, 
glorificamos a Deus. Todos nós fo-
mos criados para realizarmos algo. 
“A vida de todas as criaturas está 
na mão de Deus, é Ele quem man-
tém todas as pessoas com vida.” (Jó 
12:10, NTLH). Só existimos porque 
o Senhor, nosso Deus, deseja que 
estejamos vivos. Fomos feitos por 
Ele, e até que compreendamos isso, 
a vida não faz sentido. Por isso, so-
mente em Deus podemos descobrir 
nossos propósitos. Para vivermos 
felizes, devemos deixar Deus nos 
usar para os Seus propósitos, não os 
meus.
Portanto, para termos um ano re-
pleto de realizações e felicidades 
devemos buscar de Deus. Quero 
deixar bem claro aqui que você não 
encontrará seus propósitos olhando 
para si mesmo, mas olhando para 
Deus e sua Palavra. A Bíblia diz: 

“A sabedoria de Deus é algo mis-
terioso que encerra a profundidade 
de seus propósitos. Nada tem de 
vaga e superficial. Ela não é uma 
nova mensagem: é a mais antiga - 
o que Deus determinou como for-
ma de produzir o melhor dele em 
nós, muito antes que entrássemos 
em cena. ” (1 Coríntios 2:7, AM). 
O fato é que antes de cumprirmos 
com nossos propósitos, precisamos 
saber quem somos em Deus. Os 
propósitos estão diretamente rela-
cionados a quem somos e qual é a 
nossa identidade. Vivemos em um 
mundo onde as pessoas não sabem 
quem são em Deus. 
Dessa forma, para vivermos felizes 
nesse novo ano que se inicia, de-
vemos estar constantemente cum-
prindo com nosso chamado. Assim 
como os pássaros voam e cumprem 
com seus propósitos, o homem 
deve descobrir o seu propósito e 
jamais abandoná-lo, pois assim se 
sentirá realizado e feliz por estar 
vivendo os seus propósitos. 
Viva este ano dentro dos propósitos 
de Deus e viva o novo a cada dia!
Adeus ano velho e feliz Ano Novo!

Por Junicley Ferreira Magalhães 
Casado com Ronívia Domingues Araújo 
Magalhães, pai de duas filhas: Robertha 

Lyssa F. Araújo e Ana Gabriella F. Araújo. 
Empresário da educação, professor, 

docente universitário, especialista em perfil 
comportamental, Leader Coach, Life coach 

e Presbítero da Igreja Batista Renascer.
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Vivemos em uma sociedade ime-
diatista, onde existem prazos a 
cumprir, metas a alcançar e tudo 
tem que ser "para ontem". Nossas 
agendas estão lotadas e os dias pa-
recem estar cada vez mais curtos. 
Por causa da correria dos nossos 
dias, muitas vezes inventamos des-
culpas para não orar, ler a Palavra 
de Deus e, sem perceber, nos afas-
tamos do nosso relacionamento 
com o Pai. Com isso, começamos 
a dar lugar para outras coisas: pro-
gramas de televisão, séries, redes 
sociais, muito tempo no whatsapp, 
estudos, trabalho, academia, saída 
com as amigas e tantas outras coi-
sas que aparentemente "não tem 
nada demais".
Muitas mulheres reclamam que 
não conseguem cumprir as obriga-
ções diárias, e se sentem sobrecar-
regadas, cansadas e adoecidas. No 
entanto, Jesus disse: "O meu jugo é 
suave e o meu fardo é leve". (Ma-
teus 11:30). Mas então, por que es-
tá tão difícil me organizar? Por que 
está tão pesado? Por que não con-
sigo cumprir minhas obrigações? 
A resposta para esse dilema é que 
muitos dos nossos resultados são 
fruto de nossas decisões. Nós que 
decidimos onde e em que investi-
remos o nosso tempo, esforços, so-
nhos e confiança, ou seja, nós mes-
mas é que escolhemos quais serão 
as nossas prioridades. 
Quando se trata de manter nossas 
prioridades, lembramos da his-
tória contada em Lucas, capítulo 

10, versículos 38 a 42. 
Nesse capítulo da Bíblia, 
vemos que Maria se sen-
tou rapidamente aos pés 
do Senhor para ouvir tudo o que 
Ele tinha a dizer, porém Marta fi-
cou ocupada, tentando servir os 
convidados e manter a casa limpa, 
perdendo o foco principal de sua 
visita. Ela murmurou por Jesus não 
ter feito com que Maria a ajudasse, 
mas Ele disse que Maria havia fei-
to a melhor escolha. Naquele dia, 
Marta se frustrou bastante, enquan-
to Maria permaneceu tranquila e 
serena.
Com a chegada de um novo ano, 
quero te fazer um convite: tire um 
tempo com Deus e pergunte a Ele 
o que deve ser prioridade em sua 
vida, quais sonhos Ele tem para vo-
cê e o que Ele deseja para você em 
2020.  Esse é o primeiro passo para 
a organização em sua vida!
Em Jeremias 29:11 diz: “Porque 
sou eu que conheço os planos que 
tenho para vocês", diz o Senhor, 
"planos de fazê-los prosperar e não 
de lhes causar dano, planos de dar-
-lhes esperança e um futuro.”
Então, te convido a viver um ano 
diferente, a ser uma mulher orga-
nizada e próspera (leia Provérbios 
31).  A mulher que prospera apren-
de a conduzir o seu relacionamento 
com êxito e mantém claras as suas 
prioridades (intimidade com Deus, 
com esposo, filhos, vida ministe-
rial, acadêmica, trabalho e finan-
ças), impacta a geração seguinte 

(filhos) e abençoa o necessitado, 
porque entregou tudo a Deus.
Venha viver um ano organizado e 
produtivo de acordo com os sonhos 
e as prioridades de Deus!
Feliz 2020!

Por Dielly Alves Rivas Parreira
Psicóloga, Especialista em Psicopatologia: 
subsídios para atuação clínica (Depressão, 

Transtornos de Ansiedade, Pânico, 
Alimentares, TOC – Transtorno Obsessivo 

Compulsivo e demais disfunção de 
comportamento). Pós-graduada em Gestão 

de Pessoas por Competência e Coaching, 
especialista em Desenvolvimento 

Humano e Psicologia Positiva e Coaching 
Executivo.

MULHER: 
ORGANIZE-SE 
E PROSPERE!
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QUAL O 
PROPÓSITO DA 
IGREJA? SER 
SAL NA TERRA!
“Vocês são o sal da Terra, mas se o sal perder o sabor, como 
vai salgá-la? Não servirá para nada, exceto para ser jogado 
fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo, não se 
pode esconder uma cidade construída sobre o monte, e também 
ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma 
vasilha, ao contrário, coloca em um lugar apropriado, assim 
ilumina a todos que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês 
diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem 
o Pai de vocês que está nos céus”. (Mateus 5:13-16).

Nesse ano de 2020, viveremos o ano do propó-
sito de Deus para as nossas vidas. Quando nos 
convertemos ao Senhor Jesus Cristo, estamos 

fazendo um propósito com Ele. Estamos dizendo que 
a partir daquele momento, Jesus é o Senhor de nossas 
vidas e que seguiremos sempre o que Ele disser. Isso é 
um propósito! Por isso, nessa primeira edição do ano 
da Revista Renascer, quero falar com os caros leitores 
sobre a missão e o propósito da igreja, que segundo a 
Palavra de Deus, é ser sal na terra e luz nesse mundo.
Como pastor, vejo que muitas pessoas estão perdidas 
ou desanimadas com a própria vida por não entende-
rem o propósito de Deus para elas aqui na terra. A ver-
dade é que precisamos ser sal para não nos perdermos 
nesse mundo com tantas atrocidades. Você já parou 
para observar como os relacionamentos estão adoeci-
dos? As pessoas estão perdendo o foco e a essência de 
Cristo facilmente. A verdade é que está faltando sal! 
Nos versículos citados de Mateus vemos que o Senhor 
ordena a igreja a ser sal e luz nessa terra. O sal é o 
tempero, e em sua essência, significa maturidade, cres-
cimento e equilíbrio. O versículo afirma que se o sal 
não servir para salgar, ele deve ser jogado fora. 
Como igreja de Cristo, precisamos crescer espiritual-
mente para assim podermos ajudar as pessoas à nossa 
volta. O problema é que, muitas vezes, perdemos a 
verdadeira essência, que é Cristo, não sabemos qual 
o propósito de Deus para a nossa vida e nos deixamos 
irar por coisas que não valem a pena.  

O mundo está em trevas e sem direção, porque nós co-
mo igreja, não estamos sendo luz, assim como ordena 
a Palavra de Deus. A luz que saía da candeia, citada 
nos versículos, dependia da quantidade de azeite que 
tinha dentro dela. A luz de um lampião, por exemplo, 
depende também da quantidade de gás. Dessa forma, a 
sua luz dependerá da quantidade de sal que está em vo-
cê, ou seja, você só poderá ser benção para as pessoas 
à sua volta, se a sua vida estiver pautada em Cristo 
Jesus, caso contrário, você viverá uma vida sem pro-
pósito e com muitos problemas. 
Certa vez, a primeira-dama dos Estados Unidos nos 
anos de 1933 a 1945, Eleanor Roosevelt, falou que 
uma geração constrói a estrada por onde a outra trafe-
ga, e essa afirmativa é verdadeira. Por isso, precisamos 
estar atentos nos materiais que estamos usando para 
construir a estradas das nossas futuras gerações, ou se-
ja, necessitamos ajustar o nosso propósito de vida com 
Deus, sendo sal na terra e luz nesse mundo, para que a 
nossa descendência possa usufruir de todo esse legado.
Infelizmente, muitos de nós não estamos conseguindo 
exalar o cheiro de Cristo, pois o propósito está sem vi-
da e o sal não está fazendo diferença. Quando formos 
verdadeiramente impactados pela Palavra de Deus, 
com certeza seremos melhores e iremos propagar Je-
sus em todos os lugares.
Nós, cristãos, precisamos aprender mais sobre a Pala-
vra de Deus e nos lembrar dela, dia após dia. Quando 
começarmos a brilhar como luz de Deus, com certeza 
faremos a diferença e cumpriremos o nosso verdadeiro 
propósito. 
Por isso, o meu conselho para esse ano que se inicia, 
é que você seja cuidadoso (a), com suas atitudes e que 
reveja a sua vida, pois podemos ter surpresas quando 
chegar o grande dia! 
Lembre-se: quem anda na luz não tropeça!
Igreja, que em 2020 possamos ser sal na terra e luz 
nesse mundo!
Um feliz 2020 a todos nós!
Deus abençoe!

Pastor João Queiroz
Pastor Presidente da Igreja Batista 

Renascer.
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Todos nós temos algumas diferen-
ças durante a vida aqui na terra. Tal-
vez o modo de agir, de se compor-
tar e relacionar com outras pessoas 
sejam diferentes. Algumas pessoas 
têm costumes e hábitos que não são 
iguais aos que a maioria tem no seu 
dia-a-dia. Outros têm algumas dife-
renças no corpo, alguns mais esbel-
tos e outros com uns quilos a mais.
Muitos têm diferentes gostos no 
esporte, na música e nas artes. E 
quando falamos dos sabores de ali-
mentos? Não há como comparar as 
minhas preferências culinárias com 
outros, é pessoal demais. Questão 
de gosto não dá para discutir.
Homens e mulheres possuem expe-
riências diferentes. Desde quando 
nascem são tratados de forma dife-
rente, conversam de forma diversa 
com as pessoas ao redor, e acabam 
por desenvolver estilos diferentes. 
Por toda a nossa vida notamos dife-
renças em comparação com outras 
pessoas. No entanto, com o passar 
do tempo, criamos um sistema de 
viver próprio, com característica 
que só a gente tem, e é exatamen-
te por isso que somos únicos. Não 
existe ninguém igual a mim e a vo-
cê, pois há um DNA que é só seu. 

Por Hélio Miranda
Pastor auxiliar na Igreja Batista Renascer.

Mesmo com crenças diferentes, 
uma coisa temos que concordar: as 
diferenças existem e convivemos 
com elas diariamente. Entretanto, 
é interessante destacar que as di-
ferenças acabam aqui. Na verdade, 
existem muitas coisas em comum 
entre as pessoas, e poderíamos citar 
muitos pontos de igualdade entre 
nós. Mas, com certeza, o simples 
fato de termos uma vida é o que 
nos faz ser tão iguais, mesmo que 
muitos se achem melhor que ou-
tros. Nesse quesito, as diferenças 
terminam aqui. 
O fato é que não existem diferen-
ças entre os seres humanos, todos 
nós temos um tempo determinado 
por Deus para viver aqui. Alguns 
vivem mais, com regalias ou em 
sofrimento, mas uma coisa é certa: 
o tempo irá dizer o quanto somos 
iguais na brevidade de nossa vida.
Ao pensarmos assim é que freamos 
as nossas expectativas de acharmos 
que somos tão diferentes, pois con-
cluímos que, na verdade, somos 
muito parecidos quando se trata de 
humanidade. Precisamos aprender 
que não somos mais merecedores 
que os outros, e pararmos de fazer 
comparações, pois o que importa 

de fato é que todos estamos vivos.
Deixo essa reflexão para entender 
que somos assim, iguais. Se você 
considerar o próximo tão importan-
te quanto a ti mesmo, com certeza, 
a vida já terá sido válida, pelo me-
nos o seu nome ficará registrado na 
história, assim como já está regis-
trado na história da vida de pessoas 
que tanto amamos.

AS DIFERENÇAS 
ACABAM AQUI

HOMBRIDADE
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Durante alguns anos, venho estudando e refletindo so-
bre finanças. Nós cristãos, precisamos nos preocupar 
com os recursos que Deus nos confiou, seja a quan-
tia que for.  A multiplicação é algo que o Senhor nos 
orienta, e isso inclui também o nosso dinheiro. Dessa 
forma, não precisamos somente guardar, mas sim fazer 
multiplicar o que o Senhor tem colocado em nossas 
mãos.  
No livro de Mateus, capítulo 25, a partir do verso 14, 
temos um excelente exemplo de finanças relatado na 
parábola dos talentos. Jesus conta que um senhor, par-
tindo para fora da sua terra, chamou seus servos e lhes 
entregou seus bens, ou seja, o seu dinheiro. Para um 
servo, ele deu cinco talentos, para outro, dois talentos, 
e para o último ele deu apenas um talento. Ao contar a 
parábola, Jesus cita um detalhe importante: que a cada 
um foi dado segundo a sua capacidade. 
Ao receber o talento, um servo, escondeu e guardou o 
dinheiro que lhe foi entregue, e por isso ele foi punido 
pelo seu senhor, pois o mesmo poderia ter aplicado o 
recurso a ele confiado, para que pelo menos, rendesse 
algum juro ao seu senhor. Isso nos mostra, que desde 
aquela época, havia uma preocupação com o futuro 
das finanças e com as suas aplicações.
Estamos vivendo um novo tempo em nosso país. Nun-
ca em toda história do Brasil tivemos juros tão baixos, 
pois 5% ao ano era algo inimaginável há alguns anos 
atrás. Mas e agora, como fica meu dinheiro na pou-
pança? Essa é a grande questão: nunca em todos os 
tempos, o brasileiro precisou tanto estudar e entender 
sobre o mercado financeiro como hoje, para que assim 
possa aplicar os seus recursos de forma mais rentável.
Há alguns anos, poderíamos investir em renda fixa ou 
tesouro direto, com juros pré-fixados de até 17% ao 

ano, mas e agora? Como posso fazer o meu di-
nheiro render com juros tão baixos? Precisamos 
entender que para ver o nosso dinheiro render 
como nos patamares anteriores, vamos precisar 
correr um pouco mais de risco, pois somente as-
sim conseguiremos ter bons rendimentos aplican-

do o nosso dinheiro. 
O Mercado Financeiro Brasileiro está vivendo um mo-
mento extraordinário, a Bolsa atingiu a marca históri-
ca de 110.000 mil pontos, o que mostra uma confiança 
maior dos investidores na recuperação e crescimento 
da nossa economia. Várias corretoras de investimentos 
têm colocado à disposição, aplicações com excelentes 
rendimentos, claro, quanto maior o rendimento, maior 
o risco. Além disso, temos: Fundos Imobiliários, Fun-
dos de Ações, Fundos Multimercados e várias outras 
aplicações que podem nos dar um retorno melhor do 
que a poupança e renda fixa atualmente.
Para quem tem certa dificuldade em lidar com essas 
aplicações, é importante que tenha uma excelente as-
sessoria financeira, algo que é ofertado gratuitamente 
pelas corretoras atualmente.
Finalizo com as seguintes perguntas: O que você tem 

feito com os recur-
sos que o Senhor 
tem confiado a 
você? Tem conse-
guido multiplicar 
os seus recursos? 
Tem honrado a 
Deus nos dízimos 
e nas ofertas?
A minha principal 
dica para preservar 
o futuro de suas fi-
nanças é: seja fiel 
no pouco, pois so-
bre o muito Ele irá 
te colocar!

E O FUTURO
DAS SUAS 
FINANÇAS?

FUTURANDO

Por Lucas Caetano dos Santos 
Formado em Administração, com MBA em Liderança Executiva e 
Gestão Comercial. Gerente Distrital na Hypera Pharma e Diácono 
na Igreja Batista Renascer.



Quando as fazendas não possuíam 
eletricidade, nos idos da década de 
setenta, eu ficava encantado com as 
luzes de muitos lampiões à gás que 
iluminavam os arredores da casa 
grande impecavelmente varridos e 
preparados para uma festa à noite. 
Ainda hoje sonho com o contraste 
da negritude noturna com aquele 
clarão no meio do nada, ofuscando 
a luz da lua e das incontáveis estre-
las que todas as noites se exibiam 
na imensidão. 
Na manhã seguinte, ainda que não 
visse a festa, porque menino tinha 
que ir para a cama cedo, ajudava 
na arrumação do ambiente onde 
os adultos se esbaldaram até al-
ta madrugada em rodas de dança 
e bebidas, ao som da sanfona, do 
pandeiro e do reco-reco. Depois da 
euforia, vinha o cansaço, a ressaca 
e, para muitos, o arrependimento, a 
culpa e o vazio.  
Preparar uma festa é empolgante. 
Haja luz, haja enfeites, entusias-
mo e expectativas. Era assim nas 
antigas festas de debutantes, nas 
cerimônias de casamento, nas for-
maturas... e continua sendo assim, 
principalmente no Natal e no Ano 
Novo. Algumas festas têm custos 
exorbitantes, outras são bem singe-
las, mas sempre há brilho, luz, na 
medida da empolgação e da impor-
tância.
No Natal, as luzes não se restrin-
gem aos pinheirinhos no canto da 
sala, mas sobem os muros, as fa-
chadas, tomam os jardins e as pra-
ças. No réveillon à beira mar, são 
as luzes que dão o tom do espetá-

culo. Sempre elas, transformando 
ambientes sombrios e inexpressi-
vos em cantos e recantos charmo-
sos e esplendorosos.
Mas...e depois que a festa acaba?  
O que vem depois que tudo pas-
sa? O que fica nas memórias, no 
coração e na alma? Só existe um 
jeito de saber. Uma festa, um bri-
lho extra, mais um natal e mais um 
réveillon, provavelmente só vão 
amplificar ou emudecer o que já 
estava antes dentro de nós, aquilo 
que construímos no dia-a-dia, em 
nossos relacionamentos, em nossa 
rotina de trabalho e na comunhão 
com a igreja. 
Às vezes o brilho ilusório pode ser 
apenas uma fuga, um subterfúgio. 
Quando todo o glamour passa, 
quando os convidados vão embora, 
quando os adornos das festas são 
retirados e engavetados, é hora de 
olharmos para dentro de nós, de 
contabilizarmos perdas e ganhos, 
de tomarmos decisões a respeito 
de economias, dietas, projetos e 
planos. 
Quando transformamos os momen-
tos de festas em oportunidades de 
congraçamento, perdão, reajustes, 
consertos e reparações, o brilho 
da festa se transfere para dentro de 
nós. O artificial passa a ser substan-
cial, o externo passa a ser orgânico 
em nós. Quando a festa é apenas 
mais uma, o brilho é efêmero e, 
depois de tudo, nada de bom sobra 
pra contar a história, talvez tenha-
mos que fazer algo acontecer em 
nós. 
Acabar com as festas? De forma 

alguma, mas fazer delas momen-
tos de celebração daquilo que con-
quistamos, não prenúncio do que 
deveria acontecer. Temos que ter 
a chama acesa em nós, aquela que 
só Deus acende, quando ateou “fo-
go” no mundo, enviando o Espírito 
Santo. Quando existe este brilho 
crepitando em nosso coração como 
na sarça ardente no Monte Horebe, 
este brilho não nos consome, mas 
nos aviva. 
A Bíblia diz que a vereda dos justos 
é como a luz do amanhecer, que vai 
brilhando mais e mais até ser dia 
perfeito. Que esta luz brilhe em nós 
até se confundir com a nossa pró-
pria essência. Só assim, de glória 
em glória, seremos realmente aqui-
lo que Jesus disse que devemos ser: 
a própria luz do mundo! Feliz Ano 
Novo! 

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

CONEX@O

DEPOIS QUE AS LUZES SE 
APAGAM...
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