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SAÚDE E BEM ESTAR

Na prática clínica ob-
servamos casos de 
pacientes adultos 

em sofrimento por apre-
sentarem os sintomas 
de desatenção e terem 
difi culdades na área 
profi ssional, fami-
liar e social. Re-
cebemos pais em 
busca de suporte 
para evitar o atraso n o 
desempenho escolar e 
social da criança, sendo 
encaminhado muitas ve-
zes pela escola. Todos es-
tão à procura de tratamento, 
tendo como objetivo modifi -
cações funcionais e melhoria 
em sua qualidade de vida. O 
Défi cit de Atenção é um sofri-
mento singular e que acomete 
todas as classes sociais. 
O Transtorno do Défi cit de 
Atenção pode se apresentar com 
e sem Hiperatividade e para ser 
diagnosticado é necessário a ava-
liação médica de um neuropedia-
tra, neurologista ou psiquiatra. Ou-
tros profi ssionais como fonoaudió-
logos, pedagogos, psicopedagogos, 
psicólogos e a escola tem um papel 
fundamental nas intervenções. 
O Défi cit de Atenção é um transtor-
no neurobiológico de causas gené-
ticas que se manifesta na infância e 
geralmente acompanha o indivíduo 

por toda sua vida. É importan-
te ressaltar que as interven-
ções são diferenciadas para as 
crianças com desenvolvimento 
típico ou atípico. 
O transtorno do défi cit de 
atenção se caracteriza por di-
fi culdade de manter as coisas 
organizadas, difi culdade em 
gerir os sentimentos, hiperati-
vidade ou inquietação, difi cul-
dades de lidar com horários, 
difi culdade de concentração, 
esquecimentos constantes, 
manter o hiperfoco, estresse 
e pessimismo.
A família deve adquirir co-
nhecimento sobre o trans-
torno, compreender as di-
fi culdades que as crianças 
portadoras apresentam pe-
la presença do distúrbio e 
desenvolver estratégias pa-
ra o sucesso de seus fi lhos, 
fazendo as intervenções 

necessárias com a orien-
tação dos profi ssionais 
envolvidos. Ainda existe 
o preconceito em relação 
às intervenções medica-
mentosas, mas é neces-
sário avaliar os prejuí-
zos sócio educacionais 
para a criança. 
A orientação aos pais 
visa facilitar o enfren-
tamento das difi cul-
dades da criança no 
ambiente familiar e 
para melhorar o de-
sempenho nas tare-
fas. As técnicas para 
manejo dos sintomas 
devem ser utilizadas 
a fi m de otimizar o 
desempenho e mi-
nimizar os prejuí-
zos no desenvolvi-
mento da criança. 
A escola tem papel 
importante a fi m 
de evitar o desin-
teresse pelos estu-
dos e, consequen-
temente, o atraso 
na aprendizagem.

ENTREVISTA

Me chamo Vanessa Leão, tenho 
29 anos, sou casada e estou grávi-
da. Me formei em música, assim 
como o meu marido. Sou profes-
sora de música e já trabalhei em 
escolas, mas hoje ministro aulas 
particulares e aulas em igrejas. 
Eu e meu esposo iniciamos uma 
empresa de fi lmagem, e hoje fa-
zemos muitos clipes, inclusive os 
meus. Hoje eu sei que o meu pro-
pósito é levar a palavra de Deus 
através da minha música. 

Me chamo Aurea Lima, sou 
psicóloga e trabalho na área de 
desenvolvimento humano. Tenho 
uma consultoria e uma escola 
de empreendedorismo femini-
no. Minha grande missão hoje é 
apoiar mulheres, para que elas 
se encontrem nessa área do em-
preendedorismo. 

Muito se fala sobre empreende-
dorismo, e muito mais sobre em-
preendedorismo feminino. Mas o 
que poucos falam é sobre o que há 
por trás da ideia da marca. Nesta 
edição, em comemoração ao dia 
internacional da mulher, a Revista 
Renascer entrevistou três mulhe-
res empreendedoras, com marcas 
próprias e cheias de propósito para 
inspirar. Confi ra: 

Meu nome é Mila Sarges, sou 
dona da Amoeto Semi Joias.  Te-
nho 15 anos de convertida e de 
casamento. A empresa existe há 6 
anos, foi um presente de Deus pa-
ra a minha vida e desde então eu 
tenho vivido coisas lindas através 
dela. Amo trabalhar com semi 
joias, pois com esse empreendi-
mento tenho o poder de deixar as 
mulheres ainda mais lindas. 

Três mulheres, três ramos diferen-
tes, contudo três propósitos que se 
ligam. Muito além de mais uma 
marca no mercado, o grande dife-
rencial é saber que todas as coisas 
cooperam para aqueles que amam à 
Deus. Amar à Deus, levar a Sua Pa-
lavra para fora do campo da igreja, 
servi-Lo com tudo que você pode 
fazer e com os sonhos e dons que 
Ele mesmo te deu. Sempre será 
sobre o propósito d’Ele para todos 
nós!

Para conferir as entrevistas na ín-
tegra, acesse o QR Code abaixo, 
que te levará para o site da Revista 
Renascer.

Mulheres 
empreendedoras 
com proposito

DÉFICIT de
ATENÇÃO

Por Heloisa S. Pinto
Psicóloga do Instituto 
HERAA / Especialista em 
Neuropsicologia

Por Esther Nóbrega e Marina Oliveira Lopes Coelho
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Por Lucélia Rodrigues
Missionária.

Contatos: (62) 9 9102-9106
@luceliarodriguesofi cial
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“Porque Deus amou o mundo de 
tal maneira, que deu seu fi lho uni-
gênito, para que todo aquele que 
Nele crê, não pereça, mas tenha a 
vida eterna”. (João 3:16)

Que amor é esse? A maioria 
de vocês conhece a minha 
história. Meu caso reper-

cutiu em rede nacional no ano de 
2008. Algo aconteceu na minha 
vida, e se não fosse o amor de 
Deus, eu não estaria aqui. 
Tudo começou com a separação 
dos meus pais, quando eu tinha 
menos de 7 anos. Com o divórcio, 
eu e meus irmãos fi camos “perdi-
dos” e divididos, pois cada um foi 
morar em uma casa diferente. Para 
fi car um pouquinho com os meus 
pais, todos os dias nós dormíamos 
na casa de um. Aos 9 anos, eu fui 
para a casa da minha mãe defi niti-
vamente. Morávamos em um bar-
racão de dois cômodos e tínhamos 
muita difi culdade fi nanceira. 

Certo dia, conhecemos uma mu-
lher: empresária, casada, mãe de 
três fi lhos homens e bem-sucedi-
da. Essa mulher tinha tudo, menos 
uma fi lha mulher, que era o sonho 
dela. Foi através da minha tia que 
nós a conhecemos, e passamos a 
ter uma amizade. Um dia ela pediu 
para minha mãe para que eu fosse 
morar com ela e, pensando no me-
lhor para mim (estudo e oportuni-
dades), minha mãe permitiu. Então 
eu me mudei. No começo eu tive a 
vida que ela realmente prometeu. 
Fui tratada como fi lha. Mas, com 
o passar do tempo, o tratamento 
mudou. No lugar de fi lha, eu vi-
rei escrava. Trabalhava dia e noite 
limpando parte da casa, e quando 
eu terminava, ela passava barro 
para que eu tivesse que limpar no-

vamente. Essa mulher me manteve 
em cárcere privado e fazia barbari-
dades comigo, com uma sequência 
de torturas que nem sei mensurar. 
No entanto, após todo o martírio, ela 
fazia algo que mudou a minha vida: 
me obrigava a ler a Palavra de Deus! 
Todos os dias eu era obrigada a ler a 
Bíblia e foi exatamente por isso que 
eu fui salva! A história de Jó me en-
chia de esperanças.

No dia 15 de março, essa mulher me 
acorrentou nas escadas um pouco 
antes das 8:00 horas da manhã. Ela 
me colocou com as mãos erguidas, 
acorrentadas e trancadas com cadea-
dos. Na minha boca tinha um pano 
enrolado com pimenta e um espara-
drapo para deixá-la tampada. Ela me 
deixou assim até eu dormir em pé, 
pendurada. Acordei às 10:22 da ma-
nhã, e naquele momento decidi fazer 
uma oração. Se Deus me escutaria, 
eu não sabia, mas eu resolvi fazer. 

Como eu estava amordaçada, não 
conseguiria falar, então fi z uma ora-
ção em pensamento. “Papai do céu, 
por que eu estou nesse lugar? Por 
que eu estou aqui? Deus, eu tenho 
meu pai, minha mãe, meus irmãos... 
por que eu sofro tanto, Senhor? 
Deus, se o Senhor existe mesmo, me 
tira daqui, se não, eu prefi ro morrer. 
Eu não consigo mais sofrer. Se o Se-
nhor existe, me tira desse lugar”. 
Depois que fi z essa oração, dormi 

novamente, parecia um sono pro-
fundo de horas, mas na verdade, só 
tinha passado 3 minutos. Acordei 
às 10:25 da manhã, e escutei al-
guém chamando. Uma mulher en-
trou na casa onde eu estava e logo 
me viu amordaçada, acorrentada e 
pendurada na escada. Ela gritou: 
“Meu Deus! Tem uma menina pre-
sa aqui!”. Quando eu olhei para o 
lado, vi que nas mãos dela tinha um 
papel escrito: Polícia Civil. 
Assim que eles tiraram os panos da 
minha boca, eu os mandei embora, 
pois aquela empresária havia fala-
do que o dia que eu a denunciasse, 
ela mataria meu pai, minha mãe, 
meus irmãos e, por último, a mim. 
A policial pediu para me acalmar, e 
então falou: “Fique calma, foi Deus 
que nos mandou aqui!” 

Naquele momento 
eu comecei a gritar 

“Deus existe!”

Três minutos após a minha oração, 
o Senhor escutou o meu clamor. E a 
policial concordava dizendo: “Sim, 
Ele nos mandou aqui para te salvar. 
Você não vai mais sofrer! ”
Aquela policial me tirou das esca-
das e me abraçou, e ali eu senti um 
amor que eu não consigo explicar. 
Durante aquele abraço ela me disse 
“Filha, eu te amo! ”. Nem conhecia 
aquela mulher, mas hoje eu enten-
do que era o Senhor falando através 
da boca dela. Ela continuou abra-
çada comigo e me perguntou o que 
acontecia comigo ali, e eu comecei 
a contar: ela me afogava no tanque, 
fazia levar choque, todos os meus 
dedos eram esmagados em uma 
porta de madeira, minha língua era 
apertada com alicate, era puxada, 
cortada com tesoura, passava pi-
menta nos meus olhos, me deixava 
presa, abusava de mim sexualmen-
te, me dava pauladas na cabeça, no 
estômago, me obrigava a comer 
barata, fezes de cachorro, urina 
de cachorro e até a minha própria 
urina, me deixou sem tomar banho, 
sem escovar os dentes, sem comer 
(precisei comer a ração do cachorro 
para não morrer de fome), dormia 
no chão frio, me queimava com 

ferro de passar roupa e com colher 
esquentada no fogão, me enforcava 
com uma corda, batia a minha ca-
beça na parede e muito mais.
Morei dois anos com aquela mu-
lher, e durante um ano e meio so-
fri muito. Mas chegou o dia que o 
Senhor me libertou e acabou com 
o meu sofrimento. Fui então morar 
em um abrigo. Certo dia, recebi 
uma carta de uma pessoa com uma 
música (até então não sabia que era 
uma música) “Aos olhos do Pai”. 
Achei linda a letra e fui até a coor-
denadora do abrigo e falei que o 
meu sonho era conhecer a cantora 
Ana Paula Valadão. 
No mesmo fi nal de semana, coin-
cidentemente, a cantora Ana Paula 
Valadão esteve em Goiânia. Um jo-
vem viu uma entrevista minha no 
jornal e deu para a cantora ler. Fui 
então conhecê-la. Ela me sentou no 
colo e cantou aquela canção para 
mim. Nesse dia eu também conhe-
ci a pastora Ezenete. Eu a abracei 
e a perguntei: “Tia, você me ama? 
”. Ela me olhou assustada com a 
pergunta e respondeu “Eu estou 
te conhecendo agora, mas o Deus 
que te criou, Ele te ama, e por isso 
eu posso te amar”. Ela foi embora, 
mas Deus falou para ela depois: 
“Filha, não abra mão da Lucélia”. 
Foi então que a pastora Ezenete pe-
diu ao juiz para eu passar 15 dias na 
casa dela em Belo Horizonte. Nos 
dias que estava lá, teve uma linda 
festa da fi lha dela de 8 anos e eu 
fi quei encantada. Eu disse a ela que 
o meu sonho era ter uma festa igual 
àquela. Ela me respondeu que se o 
juiz autorizasse eu ir para Belo Ho-
rizonte com ela, eu ganharia uma 
festa de aniversário lá, mas se ele 
não autorizasse, mesmo assim, ela 
faria uma festa de aniversário no 
abrigo para mim.

No dia 1 de novembro (meu ani-
versário), a pastora Ezenete chegou 
no abrigo cantando parabéns para 
mim e pediu para arrumar minhas 
coisas, pois a minha festa de ver-
dade seria lá em Belo Horizonte, 
e na casa da Ana Paula Valadão! 
Depois de uma semana na casa de-
la, comecei a chamá-la de mãe e o 
marido dela de pai. Deus colocou 
esse amor em nós. Eles ganharam a 
minha guarda na justiça e hoje são 
os meus pais adotivos. Morei 9 me-

ses com a minha mãe Ezenete. Lá 
eu conheci o  Deus que sirvo hoje. 
Foi um tempo precioso!
Após esse tempo falei que gostaria 
de voltar para Goiânia para ver os 
meus pais. Eu queria poder che-
gar neles e falar que os amava e os 
perdoava por tudo, por não terem 
cuidado de mim e por não terem 
percebido como eu estava. Queria 
dizer como eu os amava e que os 
perdoava, esse é o segredo da mi-
nha vitória! Deus me deu muitas 
chances, e após muitas escolhas er-
radas, um dia decidi que eu viveria 
para o Senhor! 

Hoje eu sou missionária, viajo o 
Brasil e até fora do país, pregando a 
Palavra de Deus e contando o meu 
testemunho. O Senhor realizou um 
dos meus maiores sonhos, que era 
casar, ter fi lhos e uma linda famí-
lia. Nada teria acontecido na minha 
vida se eu não tivesse perdoado os 
meus pais, e principalmente aquela 

mulher que me fez tão mal. 
Hoje o meu maior sonho é escre-
ver um livro com a minha história, 
para que assim, mais vidas sejam 
alcançadas pelo amor do
nosso Deus!
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A minha pergunta é: 
você, líder, está disposto a 

servir?

Por Leonardo Marcatti Calembo Batista
Esposo, pai, publicitário, treinador Na-
cional da Universidade da Família dos 
cursos de Paternidade -  GFI - Pastor 

Auxiliar na Igreja Batista Renascer.

PAPAGAIO COME MILHO,
PERIQUITO LEVA A FAMA

GERAÇÕES
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Por Fernando Henrique de Castro
Estudante de Teologia e Psicologia, Editor 

de vídeos Profi ssional,  Artista plástico e 
Presbítero na Igreja Batista Renascer.
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Obviamente, ser um líder é 
ter a capacidade de pro-
vocar a ação de outras 
pessoas, infl uenciando-as 

de forma a percorrerem o caminho 
que você já percorreu com êxito, 
inclusive fazendo melhor que você. 
Li Hung Chang, um incentivador 
da modernização da China, certa 
vez disse que “Há apenas três tipos 
de pessoas no mundo: aquelas que 
não se mexem; as que são movíveis 
e as que movem os outros”. 
Na Bíblia vemos que Paulo era um 
perseguidor fanático da igreja, e 
que teve o seu caráter transformado 
pelo Senhor com a sua conversão a 
caminho de Damasco. Após a con-
versão, ele passa de perseguidor a 
um dos maiores nomes da propa-
gação da mensagem do Evangelho 
de Cristo, escrevendo boa parte 
do Novo Testamento e liderando 
os novos convertidos. Com esse 
exemplo, concluímos que um bom 
líder tem o caráter transformado 
por Deus.
Listei abaixo algumas característi-
cas do caráter de um líder. Veja:
- Possui um caráter forjado: um 
bom líder sempre procura benefi -
ciar o coletivo e o crescimento do 
Reino e não pensa apenas em bene-
fício próprio. 
- Ensina com amor: um líder se 
esforçará para que seus liderados 
possam aprender com seus erros 
em sua trajetória.  

- Há clareza de objetivos: um lí-
der precisa saber onde quer chegar. 
A falta de objetivos pode fazer com 
que o caminho se torne frustrante. 
- Sabe lidar com a frustração:
trabalhar com equipes de pessoas 
nos faz enfrentar desafi os de diver-
sas naturezas. É muito bom saber 
dosar as expectativas e fazer a lei-
tura das limitações de si mesmo e 
das pessoas que estão envolvidas 
no trabalho. 
- Certifi ca de que todos estão na 
mesma visão: é melhor atrasar 
para ajustar o foco, do que acele-
rar com o foco desajustado, afi nal 
as irregularidades dos membros de 
uma equipe podem te levar ao lugar 
errado. 
Portanto, o chamado de um líder 
é, muitas vezes, diferente do que 
muitos possam pensar, pois é uma 
convocação, sobretudo para servir. 

Assim, Jesus nos ensinou: “A quem 
quiser tornar-se importante entre 
vocês deverá ser servo, e quem 
quiser ser o primeiro deverá ser 
escravo; como o Filho do homem, 
que não veio para ser servido, mas 
para servir e dar a sua vida em res-
gate por muitos”. (Mateus 20:28). 

Éprovável que você já tenha 
ouvido esse ditado: “papa-
gaio come milho, periquito 

leva a fama”. Quantas vezes você 
já respondeu algo sem dizer sequer 
uma palavra? É mais ou menos 
aquele velho ditado: “quem cala 
consente”, mas se seu silêncio for 
por uma informação falsa, não im-
porta o quanto fi que calado, menti-
ra é sempre mentira.
Não vamos falar sobre você, fa-
laremos sobre seu amigo, ok? 
Certamente você, quer dizer, ‘seu 
amigo’, já se deparou com uma 
situação onde foi honrado ou rece-
beu os créditos por ter feito algo, 
escrito algum texto, organizado 
um evento, entre outras possibili-
dades. É super gratifi cante quando 
alguém reconhece nosso trabalho e 
esforço, afi nal, merecemos aquilo! 
Mas, e quando sabemos que não foi 
nosso ‘amigo’ que fez aquilo e ele 
simplesmente balança a cabeça, dá 
um leve sorriso no canto do rosto 
e recebe os méritos? Isso quando 
não descaradamente mente! O pro-
blema não está em receber as hon-
ras, mas sim em receber aquilo que 
não é seu, e mesmo sem dizer nada, 
mentir concordando com tudo.
Vivemos num mundo onde as 
ideias são frenéticas. Nunca para-

mos de produzir e nem de buscar 
inovação, porém o tal do “nada se 
cria, tudo se copia”, tem sido ca-
da vez mais problemático. Escuto 
diversos comentários sobre escrito-
res e pregadores que tomam posse 
de frases que não são deles, traba-
lhos de TCC’s que foram copiados 
e não se deram ao menos o trabalho 
de mudar a data de formatação! 
Talvez você também tenha ouvido 
que “brasileiro sempre quer levar 
vantagem em tudo”, certamen-
te não apenas ouviu, mas viu seu 
‘amigo’ levar vantagem em algo, 
e são sempre aqueles velhos hábi-
tos: furar uma fi la, não devolver 
o troco que veio a mais, burlar a 
sinalização para fi car na frente de 
todos no trânsito, colar em provas, 
e a mais velha de todas: fi ngir estar 
dormindo na cadeira preferencial 
do ônibus.
Tudo isso revela muito sobre nosso 
caráter, mostra o quanto nos acha-
mos melhores e superiores aos 
outros, e, ainda que muitos dos 
leitores sejam cristãos, aca-
bam por se esquecer ou des-
considerar o que o Apóstolo 
Paulo disse em sua carta 
aos Filipenses: “Nada fa-
çais por contenda ou van-
glória, mas por humildade; 
cada um considere os outros 
superiores a si mesmo. Não aten-
te cada um para o que é propria-
mente seu, mas cada qual também 
para o que é dos outros”. (Fili-
penses 2:3-4). Pode ser comum 
querermos levar vantagem 
em tudo, assim como diz 
o ditado, mas de forma 
alguma é normal, isso 
apenas mostra o quan-
to não trabalhamos com 
o sistema de empatia, não 
paramos para pensar nas ne-
cessidades do próximo. Preci-
samos rever nossos conceitos.
Diante de tudo o que vejo, con-
cordo com o que Sigmund 
Freud falava sobre ser-
mos sintomáticos, 
pois estamos ape-

LIDERANÇA EM FOCO

O CARÁTER DE UM LÍDER

nas externando o que há dentro 
de nós. É como se estivéssemos 
gripados: quando estamos doentes 
temos coriza nasal, tossimos e nos 
sentimos fracos, mas isso é apenas 
a parte de fora, é apenas a ‘reve-
lação’ do que está dentro de nós, 
ou seja, quando furamos uma fi la, 
mentimos, nos apropriamos de algo 
que não é nosso, etc, estamos ape-
nas revelando o quanto ainda esta-
mos doentes e somos dependendo 
da revelação do caráter de Cristo 
em nós.
Por isso, fi nalizo te aconselhando a 
ser mais empático e a lembrar sem-
pre de olhar para alguém que tem 
necessidades, falhas, boas qualida-
des e a mesma necessidade que vo-
cê. Precisamos de redenção e cura 
no caráter através da transformação 
vinda pelo caráter de Cristo.



10 Março de 2020 - 47ª Edição

CAPA

11Edição 47ª - Março de 2020

CAPA

O Hábito na Construção 
do Caráter

Por Dielly Alves Rivas Parreira
Psicóloga Clínica, 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, Especialista em 
Desenvolvimento Humano e Psicologia 
Positiva e Coaching Executivo.

Ter um caráter aprovado por 
Deus é extremamente im-
portante para nós, cristãos, 
que queremos ter uma vida 

frutífera e equilibrada. O caráter 
é formado pela aprendizagem, e 
todo ser humano, a partir do seu 
nascimento, começa a receber in-
fluências do meio ambiente onde 
se encontra. Estas influências são 
assimiladas, e com o tempo pas-
sam a fazer parte do caráter. Esse 
processo é feito por identificação, 
imitação, punição e recompensa. 
Caráter é definido como a soma de 
todas as influências positivas ou 
negativas aprendidas ao longo da 
vida. O caráter de uma pessoa se 
manifesta através de três elemen-
tos, que estão intimamente relacio-
nados: os valores pessoais (prin-
cípios de vida nos quais a pessoa 
crê), o estilo de vida (seus hábitos 
e prioridades) e a conduta (atitudes 
e ações que ela toma diante das de-
mais pessoas). 
O nosso caráter é o que nos mar-
ca, define e identifica. Isso significa 
que o caráter tem a ver com índole, 
com ética, uma vez que ele designa 
o aspecto da personalidade referen-
te às características morais de al-
guém; algo que reflete diretamente 
em sua conduta, pois está direta-
mente ligado aos seus hábitos.
Geralmente, quando dizemos que 
alguém é um ‘bom caráter’, esta-
mos elogiando atitudes, como: ho-
nestidade, fidelidade, integridade, 
sinceridade e coisas semelhantes a 
estas. Por outro lado, quando que-
remos nos referir às pessoas que 
possuem atitudes opostas, dizemos 
que é um “mau caráter”. É comum 
observarmos atitudes de uma pes-
soa “mau caráter” quando recebe 
poder, posição ou riqueza. Nossas 
atitudes podem revelar um bom ou 
um mau caráter. Ainda se tratan-
do de definições, James C. Hunter 
diz que “Pensamentos tornam-se 
ações, ações tornam-se hábitos, 
hábitos tornam-se nosso caráter, e 
o caráter torna-se nosso destino”.

Bill Hybels, em seu livro: “Quem 
é Você Quando Ninguém Está 
Olhando?”, afirma que um sábio 
disse: “Caráter é o modo como agi-
mos quando ninguém está olhando. 
Caráter não é o que fizemos, mas 
aquilo que somos”. Essa definição 
é confrontadora, pois tem a expec-
tativa de entendermos o que deve-
mos ser, pensar e agir publicamen-
te, da mesma forma que somos, 
pensamos e agimos no privado.

Qual seria sua reação se 
você descobrisse que a sua 
vida privada tivesse sido 

filmada na última semana, 
e que o vídeo seria exposto 

no culto do próximo 
domingo em sua igreja?

É óbvio que a ideia de expor a vi-
da de alguém publicamente não 
condiz com o caráter de Deus. A 
boa notícia é que podemos crescer, 
transformar nossos valores, condu-
tas, hábitos e então, o nosso caráter. 
Precisamos apenas ter a coragem 
de identificar e arrancar nossas fra-
quezas pela raiz, e por isso, deve-
mos buscar a mudança em Deus, 
pois o seu caráter será o seu legado! 
Se você identificar algo em seu ca-
ráter que não alegra o coração de 
Deus, se identificar hábitos que te 
envergonhariam ao serem expostos 
no tal culto de domingo, busque em 
Deus o arrependimento, pois Ele te 
ajudará na mudança de comporta-
mento. 
Acredite: todos nós estamos na ca-
minhada em busca de sermos uma 
pessoa de “bom caráter”, e desen-
volver isso, requer um esforço con-
tínuo. No entanto, há uma impor-
tante lição que precisamos apren-
der – não podemos mudar a nós 
mesmos. Na verdade, tentar trazer 
a mudança por nossa própria força, 
nos levará a grandes frustrações. 
A única maneira de mudarmos o 

nosso caráter é desfrutando de um 
relacionamento íntimo com Deus 
e seguir o que está escrito em Fi-
lipenses 4:6-9: “Não se preocupem 
com nada, mas em todas as orações 
peçam a Deus o que vocês preci-
sam e orem sempre com o coração 
agradecido. E a paz de Deus, que 
ninguém consegue entender, guar-
dará o coração e a mente de vocês, 
pois vocês estão unidos com Cristo 
Jesus.  Por último, meus irmãos, 
encham a mente de vocês com tu-
do o que é bom e merece elogios, 
isto é, tudo o que é verdadeiro, 
digno, correto, puro, agradável e 
decente. Ponham em prática o que 
vocês receberam e aprenderam de 
mim, tanto com as minhas palavras 
como com as minhas ações. E o 
Deus que nos dá a paz estará com 
vocês”. 
Como disse o pastor João Queiroz: 
“Os talentos atraem os homens, 
mas o caráter atrai Deus”.

Foto: Gabrielle  Meschini
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Por Jakeliny Mendonça
Jornalista, repórter na

Record TV Goiás.
 Instagram: @jakelinytv 

A vida atrás de uma tela, seja 
ela de um celular, computa-
dor ou televisão (que é o meu 

caso), pode parecer para muitos 
maravilhosa e sem nenhum tipo de 
defeito. No entanto, estar off -line, 
sendo eu mesma, vivendo momen-
tos com quem realmente importa e 
dando valor às coisas de Deus, com 
certeza tem um valor muito maior. 
Infelizmente hoje vejo pessoas 
usando a tela para ter ou parecer 
ter uma vida que não tem, vivendo 
uma vida de ilusão, e, por experiên-
cia própria, posso afi rmar que isso 
não faz nenhum sentido. 
Por isso, quero compartilhar com 
vocês, leitores da Revista Renas-
cer, como hoje realmente me sinto 
atrás da tela, pois a verdade é que 
eu queria ser famosa e ter uma vi-
da fútil, mas Deus tinha um plano 
muito maior para a minha vida.
Nasci na cidade de Ceres, mas fui 
criada em Rubiataba, no Estado 
de Goiás. Minha mãe era profes-
sora de escola pública, e meu pai 
construtor civil. Éramos três ir-
mãos e tínhamos bem pouco, mas 
hoje vejo que era o que precisáva-
mos para viver em paz. Sempre fui 
uma criança sonhadora, desejava 
ter muitas coisas materiais e alçar 
grandes voos na vida. No meu ín-
timo, eu queria ter muito para me 
sentir igual a tantas pessoas que 
vivem uma vida de ilusão, assim 
como vejo hoje pessoas querendo 
parecer ou ser igual a alguém que 
acompanha pelas redes sociais. 
Minha mãe era rígida e me fazia 
obedecer a doutrina da igreja que 
frequentávamos. Era um lugar 
muito abençoado por Deus, mas eu 
achava a doutrina pesada demais 
para uma menina de 8 anos, nem 
mesmo televisão podíamos ter em 
nossa casa. Apesar de tudo, eu já 

QUEM É VOCÊ
ATRÁS DA TELA?

amava Jesus, mas não reconhecia a 
minha própria identidade. 
Então, eu ia para casa da minha vó 
só para assistir televisão. Foi aí que 
vi na TV, mulheres bem-sucedidas 
e comecei a acreditar que eu tam-
bém tinha que fi car famosa, pois só 
assim seria vista, amada e “imen-
samente feliz”, assim como muitas 
daquelas famosas “demonstravam 
ser” atrás da tela.  Foi assistindo 
televisão que anulei a minha rea-
lidade para viver a realidade dos 
programas de televisão. 
Aos 17 anos me afastei da igreja 
por completo. Logo em seguida, 
prestei um processo seletivo em 
uma rádio em minha cidade e fi quei 
em primeiro lugar. Estava feliz por 
fora, mas triste e vazia por dentro. 
Já parou para pensar quantas pes-
soas que estão por trás da tela não 
se sentem assim? 
Comecei a estudar jornalismo, e 
então vi as porteiras do mundo 
abertas para mim. Vi que eu po-
dia fazer tudo o que queria. Foram 
alguns anos tentando ser quem eu 
não era. Mesmo com todas as opor-
tunidades mundanas que eu tinha, 
continuava me sentindo uma estra-
nha.
Em uma das inúmeras tardes de sá-
bado em casa, assistindo televisão, 
ao ver o testemunho de uma famosa 
cantora gospel, fui completamen-
te impactada pelo Espírito Santo. 
Quando ela falou o versículo de 
1 Coríntios 2:9, “Mas, como está 
escrito: As coisas que olhos não 
viram, nem ouvidos ouviram, nem 
penetraram o coração do homem, 
são as que Deus preparou para os 
que o amam”, aí eu desabei. Na-
quele momento, entreguei a Deus 
o meu sonho de ser uma jornalista 
conceituada, e de trabalhar em TV. 
Disse a Ele que estava disposta a 

deixar tudo para trás. Daquele dia 
em diante, tudo se fez novo. Me 
sentia viva e encontrei na igreja um 
lugar que eu gostava de frequentar. 
Tive grandes oportunidades de es-
tágios em televisões, rádios e even-
tos. Via Deus em cada detalhe. Tra-
balhei em rádios até ser contratada 
pela Record TV Goiás, onde estou 
até hoje com grande aceitação do 
público goiano.
Hoje posso garantir duas coisas: 
não conseguiria sem Deus e fama 
não traz felicidade. Sei que não 
sou famosa, mas sou conhecida 
por muitos. Entendi que realmente 
a honra e a glória pertencem só a 
Deus. Desde que conheci Jesus, me 
sinto útil, gente e feliz de verdade 
atrás da tela. 
Você que está lendo esse texto, se 
me ver por aí, despenteada, sem 
maquiagem e de chinelão, não se 
assuste, eu sempre estou ocupada 
demais, sendo feliz e cuidando de 
tudo que Deus me deu. 
Meu conselho de vida? Não tente 
ser uma pessoa que você não é. As-
suma a sua identidade e viva feliz 
on-line, mas principalmente off -li-
ne. 
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Este ano comemora-se 110 anos desde 
a 1ª Conferência Internacional da Mu-
lher que aconteceu na Dinamarca. Neste 
evento foi instituído o dia 08 de março, 
como sendo o dia Internacional da Mu-

lher. Mais uma data convencionada pelo mundo 
ocidental e ótima para o comércio, além de promo-
ver debates ao redor do mundo sobre as conquistas 
e direitos da mulher.
No entanto, como mulheres cristãs, sabemos muito 
bem que a nossa história, além de lutas e conquis-
tas, tem propósitos e intenções, há muito mais de 
110 anos...
Quando Deus nos fez, Ele nos sentenciou. E o se-
lo sobre nós foi: “ajudadoras idôneas” (Gênesis 
2:18). O termo no hebraico “Ezer” é designado 
para quem ajuda, auxilia e socorre outra pessoa. 

No Antigo Testamento é a mesma palavra tra-
duzida quando se fala de Deus, o Pai: “Nos-
sa esperança está no Senhor; Ele é o nosso 

auxílio (Ezer) e a nossa proteção”. 
(Salmos 33:20).
Deus escolheu usar essa palavra para o 
propósito e a intenção da mulher, usando 
a mesma palavra referindo-se a Ele pró-
prio.
A mulher foi criada com elementos da-

dos por Deus, para transformar qualquer 
ambiente espiritual e emocional ao seu redor, 

sendo socorro e resposta. E essa característica 
é inerente à nós, independente de atuarmos no 
mercado de trabalho, ou de cumprirmos nossas 

complexas agendas domésticas.
Acredito no papel da mulher no gran-

de avivamento que vai anteceder 
com a volta de Jesus, mas o infer-
no tem o maior interesse em que 
sejamos deslocadas da nossa 
posição original, que é a de ser-
mos “idôneas”, cujo o signifi ca-
do é: apta, habilitada para cum-
prir perfeitamente o propósito 

a que se refere, e ser capaz e 
moralmente correta.
Estamos na 4ª onda do mo-
vimento feminista, onde 
alguns valores cristãos têm 
sido invertidos e negados. 
Para algumas, o “sair da vida 

doméstica” é um trunfo, como 
se isso fosse uma desqualifi -
cação. A questão não é essa! 
Jesus valorizou uma mulher 

porque ela escolheu não fi car na 
cozinha, sabia? Esse fato está rela-
tado em Lucas 10:38-42. 
Ao invés de preservar a cultura de 
que as mulheres deveriam cuidar 
somente das tarefas de casa, como 
Marta estava fazendo, Jesus decla-
rou abertamente que Maria havia 
escolhido a melhor parte ao partici-
par daquele “momento teológico”, 
que culturalmente era praticado pe-
los homens. 
Jesus não só respeitou a decisão 
de Maria, como também a elogiou. 
(Lucas 10:38-42).
Então, o cerne da vida de uma 
mulher, e sua maior busca deveria 
ser em estar posicionada em Deus, 
cumprindo a sua função idonea-
mente, quer seja em casa ou fora 
dela.
A nossa maior conquista será quan-
do voltarmos para o lugar onde 
Deus nos colocou intencionalmen-
te. Uma mulher posicionada em 
Deus, que pode transformar uma 
geração!

Por Márcia Barros
Empresária, pastora e idealizadora do 

Conexão Mulher 
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Nesta edição do mês de mar-
ço em que trabalharemos o 
tema “Vivendo o propósito 

na construção do caráter” quero 
compartilhar com vocês, caros lei-
tores da Revista Renascer, um tema 
que tem sido um dos grandes res-
ponsáveis por tanto desequilíbrio 
social no Brasil e também no mun-
do: a inversão de valores.
Vivemos em um país onde as pes-
soas estão padecendo, hospitais 
e escolas precárias, enquanto se 
gasta milhões com escolas de sam-
ba. Isso são crenças e valores em 
coisas que não fazem sentido. Nos 
dias de hoje, infelizmente, vejo que 
as pessoas não mais reconhecem 
seus princípios, crenças, valores e 
caráter. A impressão que se dá, é 
que o mundo se encontra de pernas 
para o ar, e com uma bipolaridade 
nunca vista até então. 
Apesar de muitos acreditarem que 
esse é um tema apenas da atualida-
de, vemos na Bíblia muitos exem-
plos de inversão de valores, e um 
deles está no livro de Jeremias. 

Veja: “Houve alguma nação que 
trocasse os seus deuses posto não 
serem deuses? Todavia o meu povo 
trocou a sua glória pelo o que há 
de nenhum proveito. Espantai-vos 
disso, oh céus, e horrorizai-vos. 
Ficai verdadeiramente desolados, 
diz o Senhor, porque o meu povo 
fez duas maldades: a mim me dei-
xavam, o manancial de águas vi-
vas, e cavaram cisternas, cisternas 
rotas, que não retêm as águas”.
(Jeremias 2:11).
Quando lemos esse texto, vemos 
que Deus estava chamando a aten-
ção daquele povo, que tinha dado 
as costas para Ele, e que se nega-
ram a honrar o Senhor. Deus está 
indignado, e aparentemente sur-
preso, pois aquelas pessoas decidi-
ram trocar um Deus com águas de 
manancial pura, por cisternas. Isso 
é um grande exemplo de inversão 
de valores! 
Mesmo sendo um problema antigo 
da humanidade, creio que ainda há 
a possibilidade de transformação 

do caráter das pessoas. Para isso, é 
necessário que cada um reconheça 
o seu lugar em Cristo e que comece 
a fazer a diferença onde está, pois 
dessa maneira o propósito de Deus 
irá se cumprir na sua vida e a in-
versão de valores será massificada.  
Angela Merkel, uma das maiores 
chefes de Estado da Europa, disse: 
“Que desastrosa a condição huma-
na. O caminho natural soa estra-
nho: nossa civilização, nossas uni-
versidades e vidas estão distantes 
das origens”. Na opinião 
dela os europeus deve-
riam voltar para a Palavra 
de Deus, para as igrejas 
e para Jesus. Ela encerra 
falando: “Eu gostaria de 
ouvir as pessoas falando: 
‘Eu sou cristão!’ ”
Como igreja, não esta-
mos percebendo que o 
mundo está estranho, e que pre-
cisamos fazer algo urgentemente. 
Apenas nos reunir em dias de culto 
não é o suficiente. A igreja tem 

um papel relevante na sociedade 
para mudar muitas coisas e por is-
so, precisamos fazer diferença. 
Hoje, vemos filhos convertendo e 
orando pelos pais, sendo que, na 
verdade, isso deveria ser justamen-
te ao contrário. Estamos terceiri-
zando coisas que não deveriam ser 
terceirizadas, como os pais que co-
locam a responsabilidade de edu-
car os filhos nas igrejas e escolas. 
O fato é que em Cristo, não deve-
mos nos deixar contaminar com 

questões embaraçosas 
deste mundo, devemos 
sim procurar viver uma 
vida de retidão diante de 
Deus e da sociedade. Por 
isso, cuide da sua famí-
lia, do seu propósito e da 
sua vida com Deus. Faça 
as coisas certas, bem-

-feitas e com responsabilidade.
Quando você inverte os valores, 
você deixa de usufruir de águas 
puras e cristalinas. Entenda que 

se estamos aqui hoje, é por causa 
d’Ele. Portanto, cumpra a vontade 
d’Ele, pois dessa maneira, com cer-
teza as coisas serão mais fáceis. É 
o Senhor que molda o nosso caráter 
e que faz todas as coisas se encai-
xarem de forma maravilhosa. Nós 
somos servos, eternamente servos. 
Quando aprendemos isso, nos sub-
metemos a real vontade do Pai. 
Então, como cristão, entenda que é 
necessário uma mudança imediata 
na vida das pessoas, um resgate ao 
passado, dos valores, crenças e 
no caráter, pois somente as-
sim, desfrutaremos de um 
futuro melhor. Eu acre-
dito que ainda há tempo 
para esse resgate!

Deus abençoe a sua 
vida e a sua casa!
Em nome de Jesus!

Por Pastor João Queiroz
Pastor Presidente da Igreja Batista Renascer.
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Os Direitos Básicos do con-
sumidor são assegurados 
pelo Código de Defesa do 

Consumidor, Lei nº 8.078/1990. É 
considerado consumidor toda pes-
soa ou empresa que, numa relação 
de consumo, adquire ou utiliza pro-
duto ou serviço como destinatário 
fi nal, ou seja, para satisfazer suas 
próprias necessidades. Já o forne-
cedor é conceituado por todo aque-
le que produz, distribui ou comer-
cializa produtos ou presta serviços. 
A Constituição Federal de 05 de 
outubro de 1988, em seu artigo 
170, parágrafo V, assegura a todos 
a defesa do consumidor. Em 1990 
foi criado o Código de Defesa do 
Consumidor, que é o conjunto de 
normas que estabelece os direitos 
de quem consome, as responsabili-
dades de quem vende os produtos, 
regulamenta as práticas de comér-
cio e publicidade, proíbe práticas 
abusivas e estabelece punições para 
aqueles que desrespeitam o código.
Exigências que devem ser cobra-
das do fornecedor pelo consumi-
dor :
Quando o consumidor adquirir um 
produto e perceber que ele tem al-
gum defeito ou que a quantidade 
não confere com o que está noti-
fi cado na embalagem, ele tem o 
direito de reclamar e o fornecedor 
tem o prazo de 30 dias para corri-
gi-lo. 
 No caso de conserto do produto, 
se ele ainda apresentar problemas, 
o consumidor pode exigir a troca, 
o abatimento do preço ou o dinhei-
ro de volta com correção monetá-
ria. No caso de erro de quantidade, 
além de todos os itens acima, o 
consumidor terá o direito de exigir 
a colocação da quantidade especifi -
cada na embalagem do produto. 
 Quando o caso é de prestação de 
serviço e o mesmo não decorrer de 
acordo com o que foi combinado, 
o consumidor pode exigir que o 
serviço seja realizado novamente, 
sem custo, ou que haja abatimento 
no preço ou devolução do que foi 
pago pelo serviço com a correção 
monetária. 
 É importante que o consumidor es-
teja ciente de que o Código o pro-

tege, mas não favorece os inadim-
plentes. Dessa forma, quem deve 
precisa pagar seus débitos e arcar 
com a consequência dos seus atos. 
A Associação Comercial criou um 
Serviço de Proteção ao Crédito, o 
SPC, com o objetivo de relacionar 
os devedores que não pagam, e que 
funciona como uma central de in-
formações aos comerciantes sobre 
os inadimplentes.  Porém, o nome 
do devedor não pode ser mandado 
a nenhuma lista de não pagadores 
sem o seu prévio conhecimento.
Cuidados com a publicidade en-
ganosa: 
 O Código de Defesa do Consumi-
dor proíbe a execução ou promo-
ção de publicidade enganosa ou 
abusiva e prevê pena de três meses 
a um ano de prisão e multa para 
quem incorrer na prática. O ideal é 
que a publicidade feita em panfl e-
tos, anúncios em jornais, revistas, 
rádios ou emissoras de TV, sejam 
claras, objetivas e que tenham ve-
racidade. O fornecedor, na publici-
dade de seus produtos ou serviços, 
manterá em seu poder, para infor-
mação aos interessados, os dados 
fáticos, técnicos e científi cos para 
provar a veracidade das publicida-
des, devendo cumprir tudo o que 
foi anunciado. 
Direito de arrependimento:
 Muita gente não sabe, mas o Códi-
go de Defesa do Consumidor dá o 
direito de arrependimento na com-
pra de um produto ou contratação 
de um serviço, assim, o consumi-
dor não deverá ter despesa nenhu-
ma com o cancelamento no prazo 
de até sete dias após a compra, ma-
trículas em cursos ou contratação 
de serviços. Sempre que a contra-
tação de fornecimento de produtos 
e serviços ocorrer fora do estabele-
cimento comercial, especialmente 
por telefone, domicílio ou internet, 
para efetivar a desistência, o con-
sumidor deverá devolver o produto 
ou comunicar por escrito sua von-
tade de desistir do negócio. 

 O fato é que o consumidor deve 
lutar pelos seus direitos. Segundo 
pesquisas, ainda hoje, 90% (no-
venta por cento) dos brasileiros não 
reclamam. Talvez por falta de co-
nhecimento, pelo fato de existirem 
processos burocráticos ou gastos 
com ações, que muitas vezes supe-
ram o valor do bem/serviço adqui-
rido. Muitas pessoas preferem fi car 
com o prejuízo, e isso faz com que 
mais falsifi cações, deslealdade e 
publicidades enganosas aconteçam 
e explorem cada vez mais o consu-
midor de forma abusiva e indiscri-
minada. 
Como cliente e consumidor, vale a 
pena fi car atento! 

Por Ronilson de Souza Reis
Advogado, Procurador do Município de 

Goiânia  e  Especialista em 
Direito do Consumidor

contato@ronilsonadvogados.com.br
 (62) 99630-7070



Dizem por aí que a única coisa realmente cons-
tante no mundo é a mudança. Em todo canto, 
em todo lugar e em todo tempo. Pode até ser, 

mas não é bem assim com seres humanos, essas quase 
indecifráveis e inexplicáveis criaturas que as ciências 
humanas se desdobram para entender e, via de regra, 
ajudar a mudar. Ajudar é a melhor palavra aqui, já que 
uma das poucas coisas que sabemos de verdade sobre 
nós é que mudança é uma porta que se abre de dentro 
para fora, por vontade própria.
 Quando falamos de hábitos, se levarmos em conside-
ração a teoria de Maxwell Maltz, um médico especia-
lista em amputações da década de 50, são necessários 
pelo menos 21 dias para nos adaptarmos a novas situa-
ções, teoria esta que foi adaptada e adotada por muitos 
cientistas do comportamento. 
Sabe-se hoje que o estabelecimento de um prazo é que 
realmente faz a diferença, pois a estipulação de uma 
meta (um objetivo devidamente quantifi cado em deter-
minado tempo) é que nos fortalece gradativamente na 
adoção de um novo hábito. 
Quando falamos de rotina, o hábito se torna um com-
portamento metódico, determinado, constante, e nem 
sempre é algo adquirido, mas algo que nos impõe na 
vida doméstica, no trabalho, na escola. Rotina parece 
ser algo que as pessoas em geral não apreciam muito, 
pois vivem buscando meios de quebrá-la, experimen-
tando todas as variações possíveis que as livre da ca-
dência monótona que ela traz. 
Um bom hábito precisa ser cultivado, uma rotina 
saudável deve ser mantida, mas a busca da discipli-
na, traduzida aqui como uma transformação real, uma 
mudança de atitude, é que deve ser perseguida a todo 
custo. Muitos profi ssionais de saúde vivem frustrados 
com seus pacientes que insistem nas dietas da moda, 
no corpo para o próximo verão, no alívio dos sintomas 
sem cuidar da causa. Se comprometer com um novo 
estilo de cuidar da saúde, uma reeducação alimentar 
pra vida toda, a prática regular e contínua de exercícios 
físicos é que vai fazer com que as mudanças sejam pe-
renes, intrínsecas e efetivas. 
Quando se trata de disciplina espiritual, não são pou-
cos os que a confundem com hábitos e rotinas religio-

Anibal Filho
Doutor em Produção Vegetal pela 
UFG e Pastor auxiliar da Igreja 
Batista Renascer. 
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sas, onde a alma e o coração não estão no comando. 
Muitas vezes são meras repetições, vazias em conteú-
do e amor, com apenas aparência de santidade, como 
bem diz o apóstolo Paulo de Tarso. Eu me arrisco até 
a parafrasear o grande e já saudoso educador Rubem 
Alves, que dizia que nossos frutos têm que vir das en-
tranhas, do processo quase fi siológico e não como as 
árvores de Natal cheia de enfeites, que ao menor cha-
coalhão se esfacelam e perdem seu propósito. 
Particularmente não tenho absolutamente nada contra 
hábitos e rotinas consideradas religiosas, desde que a 
atitude pragmática não as considere o fi m em si mes-
mo, mas um meio de edifi cação pessoal. A disciplina é 
algo que se torna tão grudado como a sombra, natural 
e incorporada no dia-a-dia, sem que isto se torne um 
peso, uma “canseira” que, com certeza, vai produzir, a 
curto e médio prazo, uma onda de estresse. 
A conversão de um coração não é a adoção de novos 
hábitos, a obediência a uma lista de permissões e proi-
bições, mas algo que muda tão intensamente a criatura, 
que Jesus chamou este processo de “nascer de novo”. 
Alguns hábitos modernos, muitos deles atrelados à tec-
nologia, ativismo e, porque não dizer, ao exibicionis-
mo, estão levando esta geração literalmente à loucura. 
Em certos casos, um hábito pode levar a uma rotina, 
que pode levar a um vício incontrolável. A disciplina 
fl erta com o equilíbrio e é uma antítese a este caos. Por 
falar em bom hábito, bora tomar um café?      
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