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Livro:
Identidade: quem Deus
diz que você é
Alex e Stephen Kendrick
Filme:
Mais que vencedores
(2019)

Em que você acredita? Vivemos 
em um mundo repleto de verda-
des não ditas e mentiras escan-
caradas, onde o que mais se des-
taca é o que você tem, e não o 
que você é. Quem mais poderia 
falar sobre quem você é do que 
Deus, aquele que te criou e es-
creveu todos os seus dias? Confira alguns 
exemplos do que Ele fala sobre você:

● Você é filho! – “Mas, a todos quantos 
o receberam, deu-lhes o poder de serem 
feitos filhos de Deus, aos que creem no 
seu nome”. (João 1:12).

● Você é livre! – “Estai, pois, firmes na 
liberdade com que Cristo nos libertou, e 
não torneis a colocar-vos debaixo do ju-
go da servidão”. (Gálatas 5:1).

● Você é templo do Espírito Santo! – 
“Ou não sabeis que o vosso corpo é o 
templo do Espírito Santo, que habita em 
vós, proveniente de Deus, e que não sois 
de vós mesmos? Porque fostes compra-
dos por um bom preço, glorificai, pois, a 
Deus no vosso corpo, e no vosso espírito, 
os quais pertencem a Deus”.

(1 Coríntios 6:19-20).

O livro em questão (inspirado 
no filme Mais que vencedores – 
2019), dos autores Stephen (produ-
tor do filme) e Alan Kendrick (ator 
e diretor do filme) reafirma o que 
foi exposto em todo a obra cinema-
tográfica. Deus tem grandes planos 
para todos nós. Ele não se enganou 
ao nos fazer, muito pelo contrário, 
fomos desejados e amados por Ele!
Tanto o livro quanto o filme nos 
mostram como somos importantes 
e como nossa presença faz parte 
de algo extraordinariamente maior, 
fato que sempre está presente nos 
demais filmes dos autores (pastores 
norte-americanos), que são conhe-
cidos por sucessos de bilheteria 
cristã como Desafiando Gigantes 
(2006), À prova de fogo (2008) e 

Quarto de Guerra (2015). 

Resumo do filme: A vida do técni-
co de basquete John Harrison tem 
uma mudança repentina quando os 
sonhos do campeonato são frustra-
dos com notícias inesperadas. É 
então convocado pela diretora da 
escola para treinar uma equipe de 
outro esporte, ao qual não conhece 
e nem tem afeto, começa a se sentir 
sem valor, até que seu caminho se 
cruza com o de uma estudante em 
uma jornada de lutas e descobertas.

Para o mês de fevereiro fica a dica 
de uma sessão pipoca e leitura para 
toda a família. 
Aproveite!

RONCO E SONOLÊNCIA
DURANTE O DIA: O QUE
PODE SER?

SAÚDE E BEM ESTAR

Muitas pessoas sofrem de ronco e 
sonolência durante o dia, no entan-
to poucos sabem que esse proble-
ma pode ser o que chamamos de 
síndrome da apneia obstrutiva do 
sono. 
A apneia obstrutiva do sono é a 
obstrução recorrente da via aérea 
durante o sono, levando à inter-
rupção da passagem do ar por dez 
segundos ou mais. Geralmente esse 
problema ocorre em conjunto com 
o ronco.
A apneia obstrutiva do sono atinge 
em torno de 32,8 % da população, 
em estudo realizado na cidade de 
São Paulo.  As principais carac-
terísticas que contribuem para o 
problema são: idade acima de 50 
anos, sexo masculino, obesidade e 
aumento da circunferência cervical 
(diâmetro do pescoço maior que 40 
cm).  
A Síndrome da Apneia Obstrutiva 
do Sono (SAOS) ocorre quando 
as pausas respiratórias com inter-
rupção parcial ou total do fluxo 
aéreo totalizam cinco episódios ou 
mais por hora de sono, associada 
à sonolência diurna excessiva ou 
com pelo menos dois dos seguin-
tes sintomas: roncos, despertares 
recorrentes, sono não reparador, 
comprometimento da memória ou 
da capacidade de concentração 
e fadiga diurna. A SAOS é 
diagnosticada através da 

história, exame físico e pelo exame 
de polissonografia.
As consequências da doença in-
cluem baixo rendimento diurno, 
dificuldade de concentração, alte-
ração no humor, insônia e prejuízo 
social pela dificuldade de dormir do 
parceiro. Diversos estudos científi-
cos mostram associação à piora do 
controle da pressão arterial, coles-
terol e glicemia, maior propensão 
a infarto agudo do miocárdio, aci-
dente vascular cerebral, arritmias, 
insuficiência cardíaca, hipertensão 
pulmonar, insuficiência renal e au-
mento da mortalidade em pessoas 
com SAOS.
O tratamento da apneia obstrutiva 
do sono é individualizado e mul-
tidisciplinar, abrangendo medidas 
gerais, como: higiene do sono (que 
são as boas práticas que contribuem 
para a qualidade do sono), retirada 
de medicações que pioram a apneia 
(por exemplo, clonazepam) ou be-
bidas alcoólicas, perda de peso, tra-
tamento das condições associadas 
(anomalias craniofaciais, nasais e 
de orofaringe podem ser passíveis 
de cirurgia). 
O tratamento específico pode ser 
realizado com aparelhos intrao-
rais e com o uso do CPAP, que é 

um sistema de pressão positiva nas 
vias aéreas, eliminando o ronco e 
a obstrução durante o sono. Essa 
intervenção traz uma importante 
melhora na qualidade de vida das 
pessoas com SAOS, trazendo uma 
redução do risco de acidentes pela 
sonolência diurna e de consequên-
cias das várias doenças associadas 
ao problema.

Dra. Eline Rozária Ferreira Barbosa
Membro Titular da Academia Brasileira de 
Neurologia, Especialista em Medicina do 
Sono pela Associação Médica Brasileira e 
ABMS Fellowship em Medicina do Sono 
InCor/FMUSP.
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POR TRÁS DA
IMAGEM Meu nome é Robert e 

quero compartilhar 
com os leitores da 
Revista Renascer 
o meu testemunho 

de vida. Uma história de transfor-
mação e reconhecimento da minha 
verdadeira identidade em Cristo. 
Atualmente estamos sendo bom-
bardeados, principalmente pelas 
mídias, por movimentos transe-
xuais e novas políticas de identida-
de, como sendo uma luta de clas-
ses. A transexualidade é a incapa-
cidade de se enxergar ou de estar 
confortável com o seu corpo. Nesse 
aspecto, vivi uma luta terrível du-
rante alguns anos. 
Em vários momentos da minha 
infância, percebi que ficava mais 
confortável no ambiente feminino. 
Tudo que eu fazia ou pensava, de 
forma inconsciente, estava relacio-
nado a como uma mulher agiria. 
Brincava com roupas e sapatos fe-
mininos e me questionava o porquê 
minha irmã podia ter cabelos cum-
pridos e usar saia e eu não. Além 
disso, ainda fazia coleção dos anti-
gos papeis de carta e nos persona-
gens em quadrinhos, eu sempre fui 
“a menina”. 
No entanto, as minhas maiores per-
cepções femininas começaram a 
ficar mais claras na minha adoles-
cência, quando estava no Ensino 
Médio. Nessa fase da vida é muito 
comum criar um mundo fantasioso, 
e foi exatamente o que aconteceu 
comigo. 
Quando estamos na fase das des-
cobertas, podemos ser facilmente 
envolvidos ou mesmo fisgados por 
influenciadores e afirmadores, al-
go que hoje é mais claro e fácil de 
encontrar na internet, por exemplo. 
Os mecanismos para procura de 
informação estão prontos para fin-
car estacas profundas em crianças 
e adolescentes, nos mais variados 

segmentos. Fica evidente que uma 
simples busca no Google acarreta-
rá em uma enxurrada de incentivos. 
Se um adolescente escrever ho-
mossexualidade ou transexualida-
de, por exemplo, aparecerá de tudo, 
informações que nem mesmo um 
adulto pode imaginar. A influência 
também poderá vir através de de-
senhos, youtubers, professores e 
amigos.  
Comigo a influência não foi di-
ferente, apenas em uma dosagem 
mais branda, no entanto muito pro-
funda. No meu caso, um programa 
específico de televisão me mos-
trou o que eu seria ou deveria ser. 
Com dezesseis anos, me desliguei 
por completo da minha identidade 
masculina e descobri a possibilida-
de de ter uma nova.
Entendo identidade como sendo “a 
afirmação permanente do ser”, isto 
é, “ser você em todo tempo e em 
todo lugar”. 
Foi dessa maneira que vivi até os 
vinte e sete anos. Cada ano que 
passava a minha situação tomava 
proporções maiores de irreversi-
bilidade, até o ponto de realizar 
a adequação de gênero, feita em  
Bangkok - Tailândia, no ano de 
2010. 
No entanto, mesmo depois de ter 
tomado essa decisão, Deus sempre 
colocava em meu coração algu-
mas questões sobre a eternidade. 
Fui cristão quando criança e nunca 
consegui me desligar por comple-
to, pois algumas coisas sempre me 
vinham à mente. Mesmo mudando 
meu corpo, eu sabia que em minha 
“identidade” faltava algo que eu 
não conseguia explicar. 
Eu me perguntava: se morrer, o 
que será de mim? Serei condena-
do? Qual é a verdadeira solução 
para a minha vida? Diante de tudo 
que havia vivido, todas as “reali-
zações” e mudanças no corpo, co-
mecei a perceber que, na realidade, 
nada daquilo era o real problema a 
ser corrigido. Descobri que o meu 
problema estava em não saber de-
finitivamente quem eu era, e não 
saber quem me criou. Então, me in-
teressei pelo Cristianismo, pois sa-
bia que assim eu teria a verdadeira 
explicação que eu tanto almejava. 
Com a ajuda de Deus, no ano de 

2013, de forma genuína, questionei 
a Deus quem realmente eu era. Foi 
nesse momento que tudo começou 
a tomar forma. Deus se revelou a 
mim e me disse: “Você é o Robert 
Diego! ”. Fiquei em estado de cho-
que, pois afinal eu era a Sabrina. 
Foi exatamente aí que a minha ver-
dadeira identidade começou a ser 
apresentada para mim. Estava de-
terminado a nascer de novo!
No ano de 2013 voltei da Europa 
para o Brasil e decidi viver exclu-
sivamente em busca do sentido da 
vida. Descobri que Deus criou o 
mundo perfeito, criou o homem e a 
mulher a Sua imagem e semelhan-
ça e que tudo era perfeito e bom, 
até que o homem puro resolveu se 
contaminar com o pecado, através 
da árvore do conhecimento do bem 
e do mal, desobedecendo a Deus. 
O caos entrou no mundo e por conta 
disto a morte reinou. Porém Deus, 
em sua grandeza, já havia prepara-
do a redenção para a humanidade. 
Ele enviou o Seu filho Jesus Cristo 
para colocar tudo em ordem. 
Depois de descobrir essa realidade 
minha vida nunca mais foi a mes-
ma. O Robert Diego voltou a exis-
tir em totalidade. É claro que sofri 
com as consequências das minhas 
escolhas do passado, no entanto 
agora eu estava regenerado, nasci-
do de novo e com o homem interior 
inabalável. 
Por trás de como me via e sentia, 
estava escondida a queda da huma-
nidade. Mesmo assim, busquei a 
redenção na mudança do meu cor-
po, que é algo impossível. Entendi 
que Ele é o único capaz de me redi-
mir e me salvar.  
Hoje sei verdadeiramente quem 
sou. Conheço a Deus e me conhe-
ço.  Sou filho amado do Pai e sei 
que os Seus pensamentos são sem-
pre maiores que os meus. 

Por Robert Diego 
Formado em Teologia Livre, Missões, 
Capelania e Aconselho Bíblico. Palestrante 
na área de sexualidade, transexualidade, 
homossexualidade e outros temas. Líder de 
Pré-adolescentes e Jovens. Líder do JUCT - 
em Mogi das Cruzes. Membro da Primeira 
Igreja Batista em Mogi das Cruzes. 
Vocacionado ao pastorado.
@robert.diego
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Por Hélio Miranda
Pastor na Igreja Batista Renascer.

Por Daniella Caixeta Martins Domingos
Psicóloga Clínica, especialista em Terapia Cognitivo 

Comportamental,
Facilitadora no Projeto de Cineminha de Inteligência 

Emocional para Crianças e Adolescentes – Clube Cine 
PSI, responsável pelo DesEnvolvendo na Infância

Instagram: @desenvolvendonainfancia
Membro do Ministério Unidos Jovens e Unidos Kids.

Foto: Paulo Rogê

Todos nós já nos apaixonamos em 
algum momento da nossa vida, seja 
por uma pessoa, uma visão ou algo 
no geral. A paixão nos leva a assu-
mir riscos, a ir além do esperado, 
e a fazer mais do que o necessário 
para atingir um objetivo. Todo líder 
apaixonado almeja alcançar uma 
visão, que deve ser gerada sempre 
através da Palavra de Deus.
A visão de um líder é o ponto de 
partida para que a paixão possa co-
meçar a nascer e é o que o leva a al-
cançar o seu verdadeiro propósito. 
É importante destacar que a paixão 
tem que ser alimentada constante-
mente, pois caso contrário, ela es-
fria e se perde com o tempo. 
É por esse motivo, que quero com-
partilhar com você, leitor, algumas 
características de um líder apaixo-
nado:
1 – Determinação – O líder deter-
minado não desiste enquanto ele 
conquista a sua missão. Ele bate na 
porta insistentemente até que a por-
ta se abra, e nunca desiste no meio 
do caminho. O seu alvo é chegar 
até o final, por isso ele vai colocar 
toda a sua disposição e energia em 
ação para chegar onde ele quer.
2 – Intensidade – O líder apaixo-
nado deve viver o seu propósito 
com intensidade e com fervor, mais 

do que os seus liderados vivem. In-
teressante destacar que as pessoas 
seguem o exemplo e não as pala-
vras ditas. A intensidade do líder 
faz com que ele arrebanhe multi-
dões para segui-lo e para somar na 
realização da sua visão.
3 – Perseverante – O líder apai-
xonado persiste em ir à busca da 
realização de sua missão. A perse-
verança é o que não o impede de 
desistir, ainda que tenha sofrido 
derrotas durante a sua caminhada. 
A perseverança faz o líder aprender 
com cada derrota que viveu, con-
tinuando a caminhada com mais 
experiência e motivação para al-
cançar o seu objetivo.
4 – Alegria – O líder apaixonado 
é alegre e contente com a sua ca-
minhada em busca da realização do 
seu propósito, pois ele nunca vê as 
suas tarefas com um fardo. Tudo o 
que ele faz é com a alegria de um 
líder apaixonado, que contagia as 
outras pessoas e as motiva. Com 
isso, ele faz com que toda a equipe 
trabalhe, somando para a realiza-
ção de seu propósito.
5 – Motivação – O líder apaixo-
nado motiva os seus seguidores e 
também a si mesmo. A motivação 
alimenta a energia do líder e de 
seus seguidores para enfrentar e su-

perar os desafios no meio da cami-
nhada. A motivação torna possível 
a realização do que deve ser feito.
6 – Sonho – O líder apaixonado é 
um sonhador. Grandes realizações 
de líderes que foram referências só 
foram possíveis por causa de seus 
sonhos.
Reflita sobre essas característi-
cas! O meu desejo é que você  se 
desperte para ser um líder que faz 
toda a diferença. A paixão é o pri-
meiro passo para a realização de 
um sonho com propósito. Portanto, 
busque ser um líder apaixonado, 
alimente a visão que Deus plantou 
dentro de você e deixe ela se trans-
formar em uma verdadeira paixão!

Desde o nas-
c i m e n t o , 
a criança 

possui a sua pró-
pria personalida-

de. Algumas sor-
riem e são curiosas, 

outras são irritadiças e 
temerosas. Mesmo ainda be-

bês, com poucas semanas de vida, 
as crianças já apresentam diferenças. A 

identidade da criança é uma construção di-
nâmica da unidade da consciência de si, atra-

vés das relações subjetivas, das comunicações, 
da linguagem e das experiências sociais. É um 

processo rodeado por perguntas, como: "Quem eu 
sou?"; "Como sou?".  As respostas para essas pergun-
tas são essenciais para a construção da personalidade e 
da identidade do ser humano. 
Ainda bebê, a criança começa a se perceber como su-
jeito e desenvolve a consciência corporal para se orga-
nizar no espaço, já que ao nascer, o mesmo se vê total-
mente ligado à mãe, pois não compreende os limites 
que os separam. 
Porém, no decorrer dos primeiros meses de vida, entre 
seis e oito meses, a criança começa a perceber que é 
um ser separado da mãe, iniciando assim o processo 
de construção da sua própria identidade. É exatamente 
nessa fase que começa a aparecer as diferenças, sejam 
elas comportamentais, emocionais e físicas de cada 
indivíduo, mostrando assim as singularidades de cada 
pessoa. 
A construção da identidade se dá por meio das intera-
ções da criança com o seu meio social, o qual acontece 
em primeiro momento no seio familiar e logo depois 
em outros ambientes, como por exemplo, o escolar. A 
inserção da criança em um universo social diferente 
da família, favorece novas interações e amplia, desta 
maneira, o seu conhecimento a respeito de si e dos ou-
tros, gerando assim a autoimagem, que é constituída 
a partir das relações estabelecidas nos grupos que a 
criança frequenta.
Todo esse processo de conhecimento, novas intera-
ções, a cultura a qual é inserida, a educação, forma de 

CARACTERÍSTICAS
DE UM LÍDER 
APAIXONADO

LIDERANÇA EM FOCO

agir, o que fazer e não fazer e as informações que re-
cebe na infância, juntamente com os modelos de com-
portamento em que a criança está inserida, constitui a 
sua identidade, que produz o modelo de comportamen-
to e a forma de ver o mundo do indivíduo. 
A Palavra de Deus é clara quando diz: “Ensina a 
criança NO caminho em que deve andar”. (Provér-
bios 22:6). Portanto, devemos buscar ser exemplo para 
as crianças e sempre mostrar suas qualidades e pon-
tos fortes desde a infância, buscando assim gerar uma 
identidade forte de quem elas são em Deus, andar com 
elas no caminho, e não simplesmente mostrar o cami-
nho sem dar o exemplo de como agir. 
Os pais ou responsáveis são os maiores exemplos. O 
que os pais fazem, as crianças normalmente seguem, 
pois, eles são a referência da nova geração!
Portanto, sejam cuidadosos na construção da identida-
de das crianças, pois elas são o nosso futuro!

Foto: Paulo Rogê
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ROCHA OU AREIA: ONDE MEUS 
PÉS ESTÃO FIRMADOS?

Por Ralfe Fernandes
Bacharel em Direito, Teologia e Pastor da 
Igreja Batista Renascer.

Iniciamos mais um ano e, como é 
de praxe, a grande maioria das pes-
soas fazem planos e projetos objeti-
vando ter um ano produtivo e feliz. 
Isso é maravilhoso, e quem assim 
o faz, age de forma correta. Temos 
realmente que nos planejar e agir 
de forma a sermos produtivos e 
felizes, desde que essa produtivida-
de e felicidade estejam alicerçadas 
nos princípios da Palavra de Deus. 
No entanto, o que sempre observa-
mos, é que na maioria das vezes, ao 
findar o ano, vemos muitas pessoas 
frustradas, porque seus objetivos e 
planos não foram concretizados.
Realmente é muito decepcionante 
construir algo em nosso imaginá-
rio, sonhar com aquilo e ao final 
ver que tudo ruiu e não foi reali-
zado. Mas por que será que isso 
acontece? 
Precisamos entender que, enquanto 
cristãos, temos que ter nossos so-
nhos e planos alicerçados em Cris-
to que é o Logos (palavra), a Rocha 
de Deus em nossas vidas. A partir 
do momento que entendemos quem 
realmente somos em Cristo, com-
preendemos que, absolutamente, 
nada em nossas vidas pode ser feito 
sem considerarmos primeiro o que 
nos diz Jesus através da Bíblia. 
Essa consciência de que somos de-
pendentes da palavra, gera em nós 
uma identidade de Cristãos, uma 
vez que tudo que faço deve estar 
em conformidade com o que Cris-

to nos ensinou. Além 
disso, entender a mi-
nha identidade em 
Cristo gera em nos-
sos corações, paz, 
porque compreende-
mos que, quer nossos 
planos deem certo ou 
não, se fizermos tu-
do de acordo com a 
Palavra de Deus, Ele 
estará no controle, 
não importa o que 
aconteça, Ele sabe o 

que é melhor para nós.
Frente a isso, faz-se necessário 
compreender que por mais que te-
nhamos propósitos para nossas vi-
das, o propósito de Deus para nós 
deve sempre ser o que precisamos 
almejar. Infelizmente temos o há-
bito de fazer propósitos para o ano 
que se inicia sem consultarmos a 
Deus e depois os apresentamos a 
Ele somente para que Ele assine 
embaixo e valide nossos desejos. 
Entretanto, nossa atitude deveria 
ser descobrir qual é o propósito 
de Deus para nós e então, simples-
mente, vivê-lo. 
Quando Jesus, em Mateus 7:24-27, 
fala sobre dois homens que cons-
truíram casas, vemos que ambos 
conseguiram finalizar a construção. 
Sendo assim, ambos tinham o pro-
pósito de construir uma casa e am-
bos conseguiram atingir esse obje-
tivo. De forma imediata os dois ho-
mens tiveram o mesmo resultado. 
Cada um deles construiu uma bela 
casa e com certeza se alegraram 
nisso. Mas, a longo prazo, somente 
o que tinha construído sobre a ro-
cha, o prudente, pôde se alegrar no 
que tinha feito.
O outro deles, o insensato, ao cons-
truir sua casa (concretizar seus 
propósitos, projetos, sonhos), não 
levou em consideração as adver-
tências que a palavra de Deus dava 
para construir uma casa segura e a 
edificou sobre a areia. Como dito 

anteriormente, muitos não têm seus 
projetos realizados, porque não os 
alicerçaram na Palavra de Deus e 
agem como insensatos. 
Temos também aqueles que conse-
guem realizar seus planos, porém 
não duram muito, porque também 
não estão alicerçados na Rocha, 
que é a Palavra de Deus, mas em 
suas próprias vontades que é a 
areia. Jesus deixa claro que o ho-
mem que fez a casa na areia conhe-
cia a verdade, mas a desconsiderou, 
não a colocando em prática. Quan-
ta insensatez!
Já o que construiu a casa na rocha, 
não só conhecia a Palavra de Deus, 
mas levou em consideração todas 
as suas advertências e alertas para 
que sua construção fosse duradoura 
e suportasse as intempéries que so-
breviriam sobre aquela casa.
Jesus nos ensina que o problema, 
muitas vezes, não é somente não 
ter conhecimento, mas tê-lo e não o 
levar em consideração, ou seja, ser 
negligente quanto a ele. Ter conhe-
cimento da Palavra de Deus, mas 
não o colocar em prática, também 
pode levar um homem à ruína. Co-
nhecer a verdade, mas não colocá-
-la em prática é o mesmo que cons-
truir uma casa sobre a areia. 
Se tem algo que nós cristãos não 
podemos reclamar nos nossos dias, 
é de falta de conhecimento. Temos 
acesso à Palavra de Deus pelas mais 
diversas formas, principalmente 
pela internet. Podemos assistir os 
melhores pregadores do mundo, 
comprar os melhores livros, ler a 
Bíblia nas mais diversas versões 
que facilitam o entendimento, etc. 
No entanto, observamos que ape-
sar de haver muito conhecimento 
sendo consumido, ele não tem si-
do colocado em prática para que 
entendamos qual é o real propósito 
de Deus para nossas vidas. Viver de 
acordo com o propósito de Deus e 
não de acordo com os nossos, nos 
torna mais resistentes à chuva, aos 

rios que transbordam e aos ventos 
fortes que vem contra nós. 
Os problemas aparecem, mas se 
estamos alicerçados na ROCHA 
que é Jesus, e Jesus é o LOGOS 
(palavra) de Deus, nada poderá nos 
derrubar. Se estivermos alicerçados 
na Palavra de Deus, estaremos ali-
cerçados em Cristo, porque Cristo 
é a Rocha, Ele é a própria palavra 
que se encarnou e nos dá a vida 
Eterna. Termos conhecimento da 
vontade de Deus para nós e colocá-
-la em prática, nos torna indestru-
tíveis diante das adversidades que 
surgem. Isso não significa que não 
soframos avarias, no entanto, ao fi-
nal, quando Cristo vier nos buscar, 
estaremos de pé, com alguns arra-
nhões, mas firmes em Sua Palavra 
(rocha) aguardando a nossa reden-
ção, cheios de alegria e esperança. 
Busque cada dia mais ter conheci-
mento para construir a sua verda-
deira identidade em Cristo. Colo-
que todo o seu conhecimento em 
prática todos os dias, para que tudo 
que você fizer esteja alicerçado na 
ROCHA, e então nada poderá te 
abalar!

Foto: Paulo Rogê e Gabrielle  Meschini
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Por Hacker IBRwsk4
Graduado em Ciências da

Computação e especialista em 
acessar suas informações.

Você já passou pela experiência de, 
ao sair de casa, esquecer a porta 
aberta ou destrancada? Se sim, vo-
cê provavelmente quis voltar logo 
para resolver isso. A facilidade dos 
tempos modernos trouxe, através 
da tecnologia intrínseca, problemas 
como este do mundo real, mas que 
de certa forma tem consequências 
em escala bem maior. Como você 
vive na internet? Digo viver porque 
eu sei que você tem uma vida lá. 
Parafraseando Guimarães Rosa, se 
viver é muito perigoso, viver na in-
ternet é perigosíssimo! A tecnolo-
gia permite um novo tipo de risco, 
para o qual a maioria das pessoas 
ainda não está plenamente adapta-
da.
Calma, não quero te assustar! Mas 
também preciso te assegurar que 
a forma como a internet invadiu 
nossas vidas não tem volta. Então, 
é melhor falarmos de prevenção. 
A nova fronteira a ser esmiuçada, 
tanto do ponto de vista regulatório 
quanto do tecnológico, é a segu-
rança na rede. Você pode nem ter 
reparado, mas o modo como nos 
relacionamos com produtos e ser-
viços mudou e um novo e precioso 
elemento foi adicionado: o dado. 
As informações da nossa vida, 
aquilo que sabemos dos outros, o 
que consumimos, fazemos, pensa-
mos, sonhamos ou desejamos. Tu-
do são dados que passam a ter uma 
função econômica e social muito 
mais evidente, e justamente por is-
so é que precisamos ter o cuidado 
para não danificar a nossa identi-
dade. 
Publicar uma selfie, curtir uma 
postagem, marcar o lugar onde está 
jantando com os amigos, tudo isso 
faz parte da vida digital. E pode ser 
aquela porta destrancada lá do iní-
cio. “Ah, então você está dizendo 
que não posso fazer nada na inter-
net? ”. Bem, pode! Mas tenha sem-
pre em mente que o nosso com-
portamento é, no fim das contas, 
visto e usado por grandes empresas 
como algo puramente comercial. 

QUANTO VALE SUA
SEGURANÇA NA INTERNET?

FUTURANDO

Quando você procura por um pro-
duto, outros sites parecem saber o 
que você buscou. E eles sabem! 
Boa parte dos dados é usada para 
vender coisas que são do nosso in-
teresse. Isso não é ruim, afinal, não 
é ótimo receber um produto com 
desconto na sua timeline, e justa-
mente aquele que você estava pro-
curando? A dúvida que se coloca é 
saber para onde pesa mais a balan-
ça da facilidade versus privacidade. 
Não é que para ter segurança você 
não possa divulgar nenhum dado, 
mas seja cauteloso. Na internet vo-
cê está em uma praça pública, en-
tão tenha cuidado ao publicar coi-
sas pessoais. As pessoas não pre-
cisam saber a todo momento onde 
você está, ou se você vai ficar 20 
dias de férias.
Você sabia que usando os seus likes 
é possível saber sobre sua a religio-
sidade, postura política, inteligên-
cia, situação conjugal, etc? Com 
essas informações já é possível 
traçar sua personalidade através de 
inteligência artificial. Em uma ex-
periência feita com um destes algo-
ritmos, 10 likes foram suficientes 
para acertar dados sobre a pessoa, 
mais do que os próprios colegas de 
trabalho. Com 70, acerta-se mais 
que os amigos, com 150, mais que 
família, e com 300, o programa 
acertava em média mais dados que 
o próprio cônjuge!
Veja como a coisa é séria: o cria-
dor do Facebook fez uma foto para 
uma campanha do Instagram onde 
foi possível perceber que ele ti-
nha a câmera e o microfone de seu 
notebook tapados com fita! Se ele 
toma cuidados como esse com a 
privacidade para ter segurança, is-
so é algo a ser ponderado. Hoje an-
damos com um aparelho capaz de 
colher informações de gastos, mo-
nitorar com quem falamos, acom-
panhar cada movimento que faze-
mos, rastrear todos os lugares por 
onde passamos, saber de todos os 
sites que navegamos e mensagens 
que trocamos – para nossa facilida-

de e segurança.
 Sabe aquele texto enorme que nós 
nunca lemos e só clicamos em “sim 
estou de acordo”? Podemos acabar 
permitindo que os aplicativos cole-
tem muito mais dados do que gos-
taríamos. Espionagem existe desde 
muito tempo, pois é uma questão 
de segurança nacional desenvolvi-
da por governos, e a internet só é 
o alvo mais recente, que permite 
ataques de forma massiva. Não se 
engane, Microsoft, Google, Face-
book, Apple... todas estão conec-
tadas.
Então estamos perdidos? Não! Se-
jamos otimistas! Afinal, a internet 
nos trouxe benefícios imensurá-
veis. O que precisamos fazer é não 
esquecer de trancar a porta. Encrip-
tação da informação, por exemplo, 
é importante, mas se você não usa 
autenticação em dois fatores, fa-
talmente será uma presa fácil para 
uma simples criança que bisbilho-
tar sua senha numérica. Por mais 
seguros que sejam os sistemas, a 
nossa não atenção e preocupação 
com esses detalhes acaba sendo a 
parte fraca.
Para estarmos mais atentos a esses 
detalhes, vou te dar algumas dicas 
importantes sobre como aumentar 
a sua segurança na internet, mas 
como tudo está online, aproveite 
a facilidade da tecnologia e mire 
a câmera de seu celular para o QR 
code no início desta matéria para 
saber mais!

Foto: Arquivo Pessoal
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Vivemos em uma sociedade onde, 
inconscientemente, temos que ser 
melhores do que as outras pes-
soas. É preciso ter a melhor roupa, 
a melhor maquiagem, o melhor 
celular... Quantas vezes saímos 
preocupadas com a roupa que ire-
mos vestir, quando, na verdade, se 
analisarmos a fundo, queremos ser 
a mulher mais bonita e mais bem 
vestida do lugar? Não tem proble-
ma algum se vestir bem, desde que 
você esteja fazendo isso por você 
mesma. O problema é quando você 
fica no campo da comparação e da 
competição. E eu te pergunto: você 
está se vestindo pra você ou para 
os outros?
A insatisfação é um veneno para a 
alma, que você toma todos os dias 
e vai te matando aos poucos. Por 
isso, pare de achar que a grama do 
vizinho é mais verde do que a sua. 
Todos nós passamos por processos 
e desafios. O que muda é a men-
talidade que cada um tem na hora 
de enfrentá-los. Pare de procurar 
aprovação em pessoas. Deus já te 
aprovou!
O que podemos fazer para mudar 
essa mentalidade? O que de fato 
pode nos satisfazer? A resposta é 
simples: descubra quem você é em 
Cristo. Empodere-se n’Ele. Pare 
de procurar nos outros o que está 
n’Ele, pois tudo o que você precisa 

está no Senhor. Faça 
uma reflexão sobre 
a sua própria iden-
tidade e sobre quem 
te criou, dessa forma 
você mergulhará em 
águas mais profun-
das, que só Jesus 
Cristo pode te levar!
É preciso expandir a 
forma como você se vê. O tempo de 
vacilar terminou,  é hora de estar de 
pé e em movimento. Esteja desper-
ta e em alerta para o que Deus está 
fazendo na sua vida! Não podemos 
desperdiçar nossas preciosas horas 
com frivolidades e comparações. 
Quando paramos de lutar em nossa 
própria capacidade, a nossa verda-
deira força é revelada.
Entenda que a sua única limitação 
é aquela que você impõe em sua 
própria mente, portanto seja ex-
tremamente cuidadosa com o foco 
dos seus pensamentos. Deus nos 
chamou para coisas grandiosas! 
Acredite: ninguém pode ser você. 
Você é única! 
Te convido a despertar essa leoa 
que habita dentro de você. Chegou 
a hora! Seja a mulher que levanta 
outras mulheres e não a que derru-
ba. 
Desperte-se!

Por Wanessa Nery
Empreendedora, à frente do Nery 

Comunica, Mentora do Prospere no Insta e 
fundadora do Close Women, movimento de 

mulheres que levantam mulheres, focado 
em Networking e Empreendedorismo.

NINGUÉM É 
MELHOR DO 
QUE VOCÊ!
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Muitas vezes pedimos a Deus que mude situa-
ções em nossa vida e nos entristecemos quan-
do Deus não as muda. Murmuramos por pas-

sar dificuldades e crises e chegamos a acreditar que as 
circunstâncias nunca vão melhorar. A verdade é que o 
Senhor não muda certas situações por um determinado 
tempo, porque Ele está usando justamente essas situa-
ções para nos mudar e nos levar a lugares mais altos.  
Para sair das crises, instabilidades, desequilíbrios e in-
certezas é necessário passar por um processo. Não é da 
noite para o dia que deixamos de ser escravos e passa-
mos a ser governador. Para isso, precisamos entender 
quem somos e qual o propósito de Deus para a nossa 
vida. Quando entendemos isso, com certeza estaremos 
mais próximos do nosso objetivo.
Para explicar melhor esse processo de construção da 
identidade e reconhecimento do propósito de vida, 
quero compartilhar com os caros leitores da Revista 
Renascer, uma passagem bíblica bastante conhecida, 
mas que nos traz grandes reflexões a respeito de quem 
somos e onde queremos chegar. 
José do Egito foi um dos doze filhos de Jacó. Ele foi 
vendido como escravo, mas se tornou governador de 
todo o Egito! Deus usou José para salvar a sua família 
da fome. Veja a referência bíblica:
“E disse Faraó a seus servos: Acharíamos um homem 
como este em quem haja o espírito de Deus? Depois 
disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo 
isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu es-
tarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará 
todo o meu povo, somente no trono eu serei maior que 
tu. Disse mais Faraó a José: Vês aqui te tenho posto 

sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da 
sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de 
roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu 
pescoço. E o fez subir no segundo carro que tinha, e 
clamavam diante dele: Ajoelhai. Assim o pôs sobre to-
da a terra do Egito. E disse Faraó a José: Eu sou Fa-
raó; porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o 
seu pé em toda a terra do Egito”. (Gênesis 41:38-44).
De escravo a governador, é possível? Lógico! Está na 
Palavra de Deus! 
A vida de José foi muito complexa e tumultuada. Pes-
soas que ele julgava que o amavam (seus próprios ir-
mãos), o jogaram na cisterna e o traíram. A inveja dos 
irmãos de José foi algo tão grande, que eles chegaram 
ao ponto de querer matá-lo. Situações de inveja, des-
prezo e traição geram raízes profundas em qualquer 
alma e podem atrapalhar a sua projeção para o futuro.
Muitas vezes nós acreditamos apenas no que vemos 
e vivemos no presente. Acatamos somente aquilo que 
a nossa mente traçou de forma negativa ou no que 
as pessoas julgam a nosso respeito. Acredite: não há 
transformação no mundo ou nas nossas vidas se não 
começarmos pela mudança da nossa mentalidade, re-
conhecendo quem somos em Cristo Jesus. Dessa for-
ma, com certeza alcançaremos lugares de grande pres-
tígio.
A história de José do Egito nos mostra exatamente o 
processo de uma pessoa que era apenas um escravo 
humilhado e passou a ser governador.  A história conta 
que ele foi vendido como escravo, e que na casa de 
Potifar ele se tornou administrador de todos os bens 
dele. Tudo estava indo bem, até que a mulher do chefe 

passou a gostar dele de forma erra-
da. No entanto, José sabia que se 
tocasse nela, ele estaria ferindo as 
leis do seu Deus. 
Com essa situação, José poderia ter 
ficado revoltado e tirado provei-
to das oportunidades erradas, mas 
não, ele foi leal a Deus! Acredite: 
é o temor do Senhor que nos afasta 
do pecado.
No entanto, as pessoas não acre-
ditaram em sua palavra e lealdade 
e José foi parar na prisão. Quan-
do o nosso sonho nos leva para a 
prisão, o nosso coração adoece e a 
alma perde o vigor. O coração vai 
sangrando lentamente, com o pro-
pósito de nos matar e muitas vezes 
morremos bem devagar! Mas, por 
incrível que pareça, foi na prisão 
que José ofereceu o melhor que ele 
tinha. 
Foi na prisão que José foi confron-
tado e provocado a ser cada dia me-
lhor! Durante dois anos na cadeia, 
ele ajudou pessoas e organizou o 
lugar. Ele não ficou murmurando, 
muito pelo contrário, ele fazia a 
diferença naquele ambiente pelo 
caráter e pela vida de Deus que 
existia nele, e por isso começou a 
desenvolver o dom de interpretar 

sonhos.
Certo dia, aconteceu o inesperado: 
José foi convocado para estar com 
faraó e ainda interpretar o sonho 
dele, dando-o as diretrizes do que 
deveria ser feito. O dom de José 
o levou até o favor Divino. Como 
um prisioneiro poderia chegar ao 
palácio não tendo nenhuma relação 
com o povo egípcio? Apenas com 
o favor de Deus e com o seu dom. 
Através do seu dom José recebeu 
as chaves da prisão para que ele ad-
ministrasse. 
De escravo, José se tornou gover-
nador por causa dos dons que Deus 
deu para ele. José assumiu a sua 
verdadeira identidade e entendeu 
o propósito que Deus tinha para a 
sua vida. Ele sofreu até os 30 anos, 
porém viveu até os 110. Depois dos 
30 anos um novo ciclo de vida co-
meçou em sua história. Deus foi tão 
bom para José que o tempo da ale-
gria e da superação foram maiores 
do que o tempo de sofrimento.
Por isso, Paulo nos alerta que pre-
cisamos desenvolver o dom e o 
propósito de Deus para as nossas 
vidas, tornando-os reais e vivos na 
vida das pessoas. Deus nos dá dons 
para servirmos. Portanto, saiba es-

perar o seu momento e desenvolva 
o seu dom de forma correta e bí-
blica.
Desenvolva o seu dom e propósito 
onde você está, trace projetos futu-
ros em Deus e entenda que a vida 
não é feita de sorte, mas sim de de-
cisões!
Siga em frente, rumo ao propósito 
de Deus para a sua vida e desfrute 
do melhor d’Ele!
Deus te abençoe! 

Por Pastor João Queiroz
Pastor Presidente da Igreja Batista Renascer.
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Deus se alegra no propósito e não 
no valor. Vivemos tempos em que 
a simplicidade se perdeu e a essên-
cia do propósito se dissipou. O que 
vemos hoje é a relevância naquilo 
que temos, na marca ou grife que 
usamos ou no dinheiro que possuí-
mos. Lamentavelmente a aparência 
tomou conta do conteúdo, e vive-
mos em uma geração plástica! 
O que vale mais? Um buquê de 
rosas sem propósito, ou uma rosa 
com um coração cheio de amor? 
O que vale mais? A disposição de 
entregar uma rosa, ou a justificativa 
de que não tem rosa, pois não tenho 
dinheiro para comprar o buquê? 
Qual seria mais importante: o bu-
quê ou a rosa? 
Para alguns, talvez o melhor mes-
mo seria uma rosa de plástico, pois 
assim não precisaria cuidar e gastar 
tempo com isso. No entanto, Jesus 
se revelou no cuidado, no semear e 
no investir tempo no propósito do 
outro, no sacrificar pelo outro. A 
verdade é que o nosso grande Mes-
tre teve uma grande disposição. 
Jesus não tinha onde reclinar a 
cabeça, nasceu em um estábulo, 
viveu se sacrificando para que pu-
déssemos ter a plenitude. Não estou 
falando que precisamos ser miserá-

veis, não seja um destes extremis-
tas que distorcem os fatos, estamos 
indo um pouco mais profundo do 
que um estábulo. Precisamos de fa-
to entender a plenitude que não es-
tá em coisas, em valores terrenos, 
mas sim no propósito das coisas, 
no propósito Eterno das nossas ati-
tudes. 
Do que adianta uma casa linda se 
você come sozinho? Do que adian-
ta um carro bacana, se você não 
tem com quem passear nele? Do 
que adianta a Palavra de Deus em 
você, se você não a leva além da 
sua zona de conforto? Qual posição 
você ocupa hoje? Qual o propósito 
da sua vida?
Entenda que a candeia foi criada 
para ser colocada sobre a mesa, pa-
ra ser luz, referência na escuridão, 
Farol da Terra. 
Você se lembra de Caim e Abel? 
Ambos prepararam ofertas de gran-
de valor, fruto das suas capacidades 
e méritos. Mas, por que Caim foi 
rejeitado? Porque ele teve a moti-
vação e o propósito errados! Não 
seria situação semelhante com Isa-
que e Esaú? Ou Davi, um homem 
segundo o coração de Deus, que 
errou muitas vezes, no entanto foi 
reconhecido em seu propósito, on-
de o arrependimento determinou as 
suas escolhas. Dessa forma, não se-
ria o propósito a expressão natural 
que atrai o sobrenatural de Deus? 
Creio que sim!
Outro exemplo é a viúva, que tinha 
apenas duas moedas e ofertou uma. 
Qual era a relevância da sua oferta 
monetária? Qual seria a relevância 
da sua oferta na contabilidade do 
templo? Provavelmente nenhuma! 
Ela não pensou na próxima refei-
ção, não pensou se iria faltar, não 
pensou no aluguel, fez o que não 
poderia fazer naturalmente, para 
que o espetacular sobrenatural de 
Deus pudesse se manifestar. Ela 
não planejou o racional, mas se 
entregou ao propósito correto, co-
locou a sua fé à frente de todas as 
dúvidas. 
Creio que, quando Jesus observava 
ali as ofertas, em sua onisciência 
Divina, Ele sabia que muita gente 
havia ofertado mais, no entanto, 
ninguém ofertou mais em dispo-
sição de fé do que aquela senho-
ra viúva, pois o seu propósito era 
Eterno e o seu coração estava em 
Deus. Senso de propósito e não de 
valor: isso atraiu o coração de Je-
sus. 
Nestes testemunhos de fé, enxer-
gamos a grande diferença de como 
deveríamos estabelecer os nossos 

Por Dr. Paulo Marcelo de Carvalho
Médico Nutrólogo.

propósitos. Onde você tem coloca-
do o seu coração? Onde você tem 
colocado a sua fé? Tem colocado 
em coisas de valor humano, que 
para Deus pode não ter tanto valor 
assim ou nos propósitos que Deus 
tem para a sua vida? Nos talentos 
que Ele já te deu e estão abandona-
dos, enterrados e esquecidos? Onde 
estão os seus propósitos? Em você, 
nas suas conquistas ou em Deus? 
Hoje, com a correria do dia-a-dia, 
nos esquecemos das palavras re-
veladas, dos propósitos firmados e 
dos desafios já vencidos. 
Minha mensagem é para que você 
nunca se esqueça sobre o que Deus 
te comissionou e de quem Deus é. 
Nunca deixe o mundo confundir a 
sua identidade e o seu propósito. 
Escreva na agenda, pregue no espe-
lho do seu quarto, desenhe, enfim, 
nunca se esqueça daquilo que Deus 
te confiou. Nunca se esqueça de ser 
simples!
No céu não entrarão coisas de va-
lores terrenos, suas mãos não apre-
sentarão nem prata, nem ouro, mas 
sim vidas, pessoas que um dia Deus 
te confiou e talentos que um dia 
Deus te comissionou.
Nesta graça recebida, precisamos 
compartilhar, fazer a diferença e 
anunciar o Reino. Não podemos 
mais viver com os olhos em nós, 
mas devemos abri-los para o pró-
ximo, brilhar para que as pessoas 
possam enxergar Jesus através da 
atitude de amor, da disposição de 
servir e da alegria do ser de cada 
cristão, independente da expressão 
de valor, pois valor mesmo, só po-
demos encontrar n’Ele, Jesus Cris-
to!
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Quando você, eu e todas as outras pessoas éramos 
crianças, dependendo da intensidade da curiosidade de 
cada um em relação ao mundo à sua volta, começamos 
a fazer perguntas. A fase dos “porquês” é nossa primei-
ra tentativa de decifrar a realidade, construir a nossa 
inocente matriz de certezas. Talvez exatamente pela 
inocência e ingenuidade é que o impacto da violência, 
da decepção, da mentira e de outras frustrações nesta 
fase tragam consequências tão severas para a vida to-
da. De qualquer forma, todo ser humano precisa de ba-
ses sólidas para se arvorar, se estabelecer, se edificar. 
Quando adolescentes, somos instigados ou até indu-
zidos a duvidar. Os dilemas da existência, as crenças 
que construímos até então, são muitas vezes colocadas 
à prova e, dependendo das influências que recebemos, 
nos sentimos abalados, carentes e frustrados. 
Quando chegamos à juventude, o ambiente escolar, 
principalmente na faculdade, nos envolve em um tur-
bilhão de questionamentos que, se alimentado com 
uma dose de rebeldia, pode nos tirar do prumo. Esta 
fase efervescente expõe nossas “certezas” a um nível 
crítico e somos quase sempre tentados a relativizar 
aquilo que até então tínhamos como absoluto.
 Se, por um lado, a ciência joga luz nas trevas de nossa 
ignorância intelectual, por outro lado, pode escurecer 
as límpidas águas que regam nosso entendimento da-
quilo que julgávamos intocável: a nossa fé. Bem, esse 
preâmbulo foi só para dizer que não caminhamos com 
segurança, se não decidirmos sobre que “verdades” es-
tamos firmados ou ainda, que bases firmes sustentam 
nossas tomadas de decisão, nossos empreendimentos 
vida afora. Poderíamos chamar estas bases de princí-
pios, de paradigmas, de certezas. 
O que vale é dizer que, se não tivermos convicções, se 
nossos valores e crenças não forem inegociáveis, vi-
veremos ao sabor das ondas, das modas. Não estou fa-
zendo apologia à inflexibilidade no pensar, até porque, 
as dúvidas são os gatilhos das buscas de respostas, afi-
nal, como um famoso slogan diz, são as perguntas que 
movem o mundo. Estou me referindo ao fato de que, 
se não nos agarrarmos firmemente às certezas que nos 
sustentam e cuidarmos de protegê-las, seremos leva-
dos pelas correntezas, pelos redemoinhos. 
Considerando o mundo complexo de hoje em todas as 
suas nuances, parece sempre existir um nível talvez 
necessário de desconfiança, de suspeição ou receio 
quando se tratar de pessoas e de suas intenções, mas 
o mesmo não pode se aplicar a Deus, por exemplo, se-
não as convicções viram pó. Parafraseando o apóstolo 
Paulo no fim de sua jornada, podemos até combater 
o bom combate (isto pode incluir ideias, certo?), mas 
devemos guardar a fé, protegê-la e resguardá-la. 

Anibal Filho
Doutor em Produção Vegetal pela 
UFG e Pastor auxiliar da Igreja 
Batista Renascer. 
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Viver pela vida tateando no escuro sem construir am-
bientes seguros na mente para aprumar a visão é um 
risco imenso, pois os abismos estão espalhados por 
aí. O mundo das ideias é um campo minado e se não 
soubermos pisar com a segurança de podermos voltar 
à base sólida, caso a jornada esteja nos desviando do 
propósito, como ave que voa, mas consegue retornar 
com segurança ao ninho, corremos o enorme risco de 
sermos devorado pelos variados perigos à espreita. 
É claro que é preciso virar páginas, ampliar horizontes, 
arregaçar as mangas, alçar voos..., mas é necessário ser 
firme, resoluto, confiante e isto só é possível sobre ter-
ra firme. Construirmos nosso espectro de “verdades” 
sobre o relativismo do mundo moderno é, no mínimo, 
uma contradição. 
Muitas vezes somos seduzidos por ideias e esquemas 
e somos enlaçados por uma rede que, a princípio, nos 
parece confortável. Quando abrimos os olhos, perce-
bemos que fomos massa de manobra, objetos de ma-
nipulação para satisfazer interesses alheios e escusos 
e, quando isto acontece, tendemos a jogar a toalha pra 
sempre. 
Por esta razão, muita gente está desiludida, ferida, de-
cepcionada e frustrada, sem forças para recomeçar e 
confiar de novo em alguém ou se projetar na vida. Os 
sistemas humanos, inclusive os religiosos, estão pro-
pensos a isto. Os buracos no tecido das emoções e saú-
de sociais são enormes. Haja necessidade de cura, de 
perdão, de forças para recomeçar! 
Na minha opinião, a Bíblia é o porto seguro, o Espírito 
Santo, o professor, e a fé sobrepõe os questionamen-
tos. Uma comunidade saudável chamada igreja onde 
as pessoas se amam e se ajudam mutuamente é a sala 
de aula. Qualquer coisa, volte à Palavra. Consulte o 
Professor, peça ajuda aos colegas que já aprenderam! 
Proteja a verdade absoluta, não permita que nenhum 
pensamento depaupere a única coisa que te salva: a sua 
fé!
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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.
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