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de higiene vem sendo estudado e 
divulgado por cientistas, visto que 
atualmente temos observado o sur-
gimento de várias doenças, como 
a COVID- 19, cujas vacinas o ho-
mem ainda não descobriu. 
Para evitar muitos desses proble-
mas, tem-se usado medidas pro-
fi láticas, como: conscientização e 
educação em saúde, saneamento 
básico e implementação de padrões 
de higiene, especialmente higieni-
zação das mãos, já que elas são o 
principal transmissor de microrga-
nismos.
Tendo consciência da importância 
dos bons hábitos de higiene pa-
ra prevenção de doenças e nosso 
bem-estar, devemos procurar cum-
prir os requisitos para passarmos o 
nosso dia-a-dia da melhor maneira 
possível, e assim fi carmos dispos-
tos para a realização de nossas ati-
vidades.

A higiene é extremamente impor-
tante para o nosso corpo e contri-
bui também para a nossa saúde e 
bem estar. Segundo o dicionário 
Michaelis, Higiene é um sistema 
de princípios ou regras que previne 
doenças e preserva a saúde. Quan-
do praticamos bons hábitos de hi-
giene, evitamos contrair doenças 
causadas principalmente por fun-
gos e bactérias, além de promover 
uma boa impressão nas pessoas 
com as quais nos relacionamos. 
Nesse sentido, são necessárias al-
gumas ações diárias, como: esco-
var os dentes, tomar banho, lavar 
os cabelos, cortar as unhas, vestir 
roupas limpas, lavar bem os ali-
mentos, lavar as mãos sempre que 
puder ou quando estiverem sujas 
ou suadas, dentre outros cuidados. 
Partindo desse princípio, os hábitos 
de higiene pessoal devem ser ensi-
nados desde cedo, com o objetivo 
de desenvolver a conscientização 
de todos.  No entanto, esses hábitos 
que hoje parecem tão normais, no 
passado já foram completamente 
desconhecidos, situação que con-
tribuiu para os grandes surtos de 
doenças, como por exemplo da 
peste negra (peste bubônica), na 
Europa no século XIV.
O clima do nosso país e o fator cul-
tural infl uenciaram nossos hábitos 
de higiene, mais especifi camente 
os banhos diários, que herdamos 
dos índios brasileiros. Mas somen-
te a partir do início do século pas-
sado que a importância dos hábitos 
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SAÚDE E BEM ESTAR

Por Alana Borges
Estudante de Enfermagem da

Universidade Federal de Goiás 
e membro da Igreja Batista Renascer.

DICA DO MÊS DE

m a i o

Nesse mês de maio, 
queremos indicar 
uma leitura que edi-
fi cará a sua vida. 
Com o tema do mês 

sendo Santidade, a Dica não pode-
ria fugir do propósito: “Santidade 
ao seu alcance”, do autor Ivênio 
dos Santos.
“Não é a ovelha que vai aos pastos 
verdejantes encontrar o Pastor, é 
o Pastor que conduz a ovelha aos 
pastos verdejantes”. – trecho do 
livro.

É possível uma santidade sem 
moralismo e legalismo? É sobre 
isso que o livro do mês nos fala. O 
pastor Ivênio introduz uma santida-
de com enfoque na natureza huma-
na, graça Divina e vida cristã, algo 
que está a nosso alcance. 

É um livro que pode mudar a sua 
vida radicalmente, com a percep-
ção de que Deus se tornou aces-
sível ao mais fraco dos pecadores 
na pessoa de Cristo, nos abrindo o 
caminho para o Santo dos Santos. 
Essa obra dá esperança, anima e re-
nova a fé, nos levando a prosseguir.  

SAÚDE E BEM ESTAR

Nas palavras de Christian Theo-
dor Gillis, não é uma visão român-
tica nem fi ccional da graça, nem 
tampouco uma teoria fria produzi-
da num gabinete ou estudo acade-
micista da ação do poder de Deus 
na vida humana. É uma obra cati-
vante, escrita do fundo de um co-
ração tocado por Deus, que expe-
rimentando da graça santifi cadora, 
vive a vida autenticamente. 

Finalizamos a Dica do mês de 
maio com alguns trechos do livro, 
que podem nos levar a muitos en-
tendimentos:
"O principal objetivo de Deus não 
é livrar-nos das tribulações, mas 
ensinar-nos a andar vitoriosamen-
te sobre elas, fi rmados n'Ele".
“Amigos, qualquer pessoa está su-
jeita a cair, mas ninguém precisa 
fi car caído".
"Corremos o perigo de um espíri-
to legalista quando a nossa moti-
vação de fazer ou deixar de fazer 
qualquer coisa é colocar-nos de-
baixo das luzes da aprovação dos 
outros".
Tenha uma ótima leitura!



Foto: Arquivo Pessoal

Por Rosiana Pereira Leite Rocha
Coordenadora de cursos para mulheres da UDF 
na Igreja Batista Renascer,
estudante de Psicologia e mãe de 3.

MÃE: MARAVILHOSA 
OBRA DE DEUS
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TESTEMUNHO

É com grande alegria que 
compartilho com os leito-
res da Revista Renascer, o 
meu testemunho de mãe, 

uma maravilhosa obra de Deus. 
Espero que edifi que e ajude mui-
tas mamães por aí.
Casei no ano de 2004 com 20 
anos e logo com 9 meses de ca-
sada, engravidei do meu primeiro 
fi lho, o Samuel. Foi uma gestação 
tranquila e uma experiência única. 
Quando o Samuel completou 6 
anos, eu e meu esposo decidimos 
que teríamos o segundo fi lho, e lo-
go engravidei novamente. No en-
tanto, no início da gestação, sofri 
com um aborto espontâneo. Essa 
experiência de perder um bebê foi 
muito difícil e dolorosa, pois pas-
sei por curetagem e todo um pro-
cesso com essa perda.
Depois de dois meses, pela glória 
de Deus, engravidei novamente. 
Foi uma gestação mais difícil do 
que a primeira, pois tive diabetes 
gestacional e outros problemas de 
saúde, mas logo o Davi nasceu, 
para a nossa alegria ele estava 
bem e saudável.
Então, nossa família estava com-
pleta, eu, meu esposo e dois fi lhos 
lindos. Quando o meu fi lho Davi 
completou 3 anos, decidimos que 
meu esposo faria uma vasecto-
mia, uma cirurgia de esterilização 
masculina. Ele realizou o proce-
dimento cirúrgico, mas a cirurgia 
dele reverteu e eu engravidei mais 
uma vez. 
Ficamos surpresos com a notícia, 
mas logo no início da gestação, 
pela segunda vez, sofri com um 
aborto espontâneo. Mais uma vez, 
passei toda aquela situação dolo-
rosa e difícil. Com tudo isso, deci-
dimos que realmente não iríamos 
ter mais fi lhos, mas os planos de 
Deus são bem diferentes dos nos-
sos, e no fi nal do ano de 2018, fo-
mos surpreendidos com uma nova 
gestação. 
Com muito medo de sofrer um 
novo aborto, no início de 2019 
fui realizar todos os exames de 

pré-natal e graças a Deus a gravidez 
estava normal. Tudo certo comigo e 
com o bebê! Que benção! Mais um 
fi lho que Deus está confi ando a mim. 
Eu havia planejado de outra forma o 
nosso ano de 2019, mas eu sei que 
os planos do Senhor são maiores e 
melhores.
Essa nova notícia me trouxe um mix 
de sentimentos: alegria, medo e an-
siedade, diante do novo e inespera-
do presente. Foi então que comecei a 
sonhar com essa nova fase da minha 
vida, e mesmo com medo, decidi 
crer no melhor de Deus. 
Os meses seguintes foram difíceis 
por conta dos enjoos e das mudan-
ças hormonais que interferem muito 
no organismo. Tive dias de tristeza, 
angústia e choro sem motivo. Mas 
eu achava que era algo normal, pois 
a gravidez nos deixa mais sensíveis 
mesmo. 
Assim cheguei ao quarto mês de 
gestação. Sobrevivi aos dias difíceis 
do primeiro trimestre, e pensei que 
agora tudo fi caria mais fácil. Apesar 
de estar bem desanimada, eu achava 
que estava tudo bem comigo, e que 
só estava passando por um turbilhão 
hormonal. No entanto, à medida que 
os dias passavam, a angústia e a tris-
teza aumentavam. 
Comecei a me perguntar por que 
estava me sentindo assim, afi nal eu 
não tinha motivos para estar daquela 
forma. A vontade de chorar era cons-
tante. Me segurava e disfarçava, mas 
me sentia confusa, frustrada e culpa-
da, afi nal eu não estava rejeitando a 
gravidez de forma alguma, contudo 
não me sentia feliz. Não tive nenhu-
ma empolgação para comprar o en-
xoval e montar o quartinho como fi z 
nas gestações anteriores. 
No quinto mês, eu não conseguia 
conversar normalmente sem que 
houvesse um nó em minha garganta. 
Não tinha ânimo para nada, mas não 
falava nada para ninguém, afi nal o 
que iam pensar de mim? Eu me co-
brava de uma maneira muito severa 
e pensava como poderia estar desta 
forma, logo no momento em que de-
veria me sentir a pessoa mais feliz 

desse mundo. A verdade é que me 
sentia muito culpada, frustrada, an-
gustiada e triste. Cheguei ao ponto 
que não aguentava mais aquilo que 
estava sentindo, e entendi que pre-
cisava falar com alguém.
 Em uma consulta com a obstetra, 
na sala de espera, antes mesmo 
de entrar no consultório, comecei 
a chorar. Não conseguia mais se-
gurar, pois a angústia que sentia 
era muito grande. Sentia uma dor 
imensa em meu peito, e quando 
entrei para o atendimento, contei 
para ela como estava me sentindo. 
A médica foi totalmente compreen-
siva comigo, me falou que eu esta-
va deprimida, e que isso às vezes 
acontece na gravidez, e que era 
preciso cuidar para que no pós-par-
to eu fi casse bem. Ela me orientou 
a procurar um psiquiatra e um psi-
cólogo com urgência, e receitou um 
antidepressivo. 
Saí do consultório muito mal, e fi z 
o caminho de volta para casa aos 
prantos. Chegando em casa, con-
versei com meu marido e contei 
sobre o que a médica tinha me 
dito. Cogitei não tomar o re-
médio por medo de fi car 
dependente, medo de que fi -
zesse mal para minha fi lha e 
tantos outros medos que es-
tavam habitando o meu cora-
ção. Mas, logo depois decidi 
tomar a medicação, pois vi 
que eu estava sofrendo muito 
e precisava de algo para me 
ajudar, já que não tinha forças 
para mais nada.
Naquele momento não conseguia 
orar, ler a bíblia ou cantar, algo que 
eu fazia todos os dias e com total 
facilidade. Os dias seguintes foram 
terrivelmente difíceis, eu não que-
ria sair de casa para nada, não que-
ria ver ninguém porque não con-
seguia conversar sem chorar. Me 
levantava da cama somente para 
coisas essenciais e dormia muito, 
tanto pelo efeito do remédio, quan-
to pela falta de energia que tinha. 
Nos momentos de maior angústia, 
eu sentava em frente a janela que 

da vista para a rua e chorava muito. 
Ali eu clamava a 
Deus por misericórdia, outras ve-
zes eu repetia o fi nal do verso 5 de 
Isaías 53: “pelas Suas pisaduras 
fomos sarados”. Como eu queria 
que aquilo fosse realidade na mi-
nha vida! 
Foi então que consegui uma con-
sulta com a psicóloga do Instituto 
Renascer Saúde, a Dra. Rúbia Ba-
tista. Como ela foi preciosa e me 
ajudou a enfrentar esse momento! 
Louvo a Deus pela vida dela. A pri-
meira consulta foi essencial para 
mim, pois chorei muito e pude di-
mensionar o quanto eu estava mal e 
precisava de cuidados. 
Com o passar do tempo, tomando 
o remédio e indo para a terapia, 
consegui uma melhora. No sétimo 
mês de gravidez comprei a primei-
ra roupinha e fi quei feliz por ter 
conseguido, mas ainda não estava 
no meu normal, pois ainda haviam 
dias ou momentos angustiantes, 
onde o choro vinha fácil, mas tam-
bém havia momentos felizes onde 
eu conseguia cantar.
 Consegui então organizar o enxo-
val e pude enxergar o cuidado de 
Deus, pois nesses dias tão difíceis 
Ele fez questão de me mostrar em 
mínimos detalhes o quanto Ele me 

ama e cuida de mim. Como foi 
precioso tudo o que vivi com o Se-
nhor! 
Chegou o tão esperado dia que 
Deus marcou para trazer a minha 
fi lha Eduarda ao mundo. Eu sabia 
que esse dia traria muitas mudan-
ças e o meu emocional era uma de-
las. Fiquei muito feliz com a chega-
da da minha princesa, pois com ela 
chegou a esperança de dias mais 
felizes.
 Com aproximadamente dois meses 
de pós-parto, a psiquiatra tirou o 
meu remédio e fi quei bem sem ele. 
Graças a Deus estou livre dessa fa-
se tão difícil, mas saí dela mais for-
te, com meu relacionamento com 
Deus mais fortalecido e com mais 
empatia pelas pessoas que sofrem 
com a depressão. Graças a Deus 
pela vida do meu marido que me 
apoiou nos momentos mais angus-
tiantes que vivi. Ele esteve comigo, 
sem nenhum questionamento ou 
julgamento, só demonstrando o seu 
amor e compreensão. Como foi es-
sencial esse apoio!
 Espero que este testemunho te 
incentive a buscar ajuda, especial-
mente se você estiver enfrentando 
essa doença tão triste. Acredite: no 
fi nal de tudo, o Senhor faz uma ma-
ravilhosa obra!
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UMA GERAÇÃO EDUCADA 
EM UM NOVO CENÁRIO

GERAÇÕES

Por Wagner de Oliveira Filho
Pastor da Igreja Batista Re-

nascer em Lisboa - Portugal, 
coach e teólogo.

 @pastorwagnerfi lho
Wagner Filho – Facebook.
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Por Marcos César Barbosa
Casado com Patrícia,
pai do Gabriel e Augusto. 
Advogado, Pastor e Diretor do IFPG 
(Instituto Foco de Pós-Graduação
www.ifpg.com.br).
marcoscesaradvogado@gmail.com
(62) 9.8114-2108
@marcoscesar.adv
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Todo homem foi chamado pa-
ra ser santo! Sem a santidade 
o homem cristão não poderá 

de forma alguma, desenvolver um 
relacionamento de comunhão com 
Deus. Em Hebreus 12:14 está es-
crito assim: “Esforcem-se para vi-
ver em paz com todos e para serem 
santos; sem santidade ninguém ve-
rá o Senhor”. Santidade não é uma 
opção para o homem cristão, mas 
deve ser um estilo de vida.
O homem cristão deve esforçar-se 
no caminho da santidade e vencer 
os empecilhos que bloqueiam o 
seu relacionamento com o Criador. 
Sem santidade, não há construção 
de comunhão com o Pai Celestial! 
O apóstolo Paulo aconselha Timó-
teo, seu fi lho na fé, com as seguin-
tes palavras: “Exercita-se na pie-
dade”. (1 Timóteo 4:7b). Exercitar 
vem da palavra “gumnos”, que 
signifi ca despido, termo que se de-
riva a palavra ginásio. A ideia aqui 
é suor espiritual. 
Jamais chegaremos a lugar algum, 
espiritualmente, sem um despo-
jamento das coisas que estão nos 
atrasando. Todo homem cristão 
precisa fazer um autoexame, mas 
não de forma superfi cial, porque os 
olhos do Senhor veem as impure-
zas de nossos corações. Com que 
frequência avaliamos as motiva-
ções do nosso coração?  Exercitar 
é uma proposta que vai requerer 
disciplina espiritual. O fato é que 
sem suor, não há santidade, disse - 
R.Kent Hughes. 
Mas por que devemos adotar um 
estilo de vida santifi cada? Porque a 

santidade abençoa a descendência 
do homem cristão. O maior legado 
que podemos deixar para os nossos 
fi lhos é o exemplo de uma vida to-
talmente dedicada à Deus. 
O homem precisa ser conhecido 
não pelos seus resultados, mas 
por aquilo que se tornou em 
Deus. Ser santo é amar o que 
Deus ama e odiar o que Deus 
odeia. O homem de Salmos 1 
é visto pelo Senhor por aquilo 
que ele não faz: ele não anda se-
gundo os conselhos dos ímpios, 
ele não imita a conduta dos pe-
cadores e nem se assenta na ro-
da dos zombadores. O que você 
não faz revela quem é você! 
 A nossas escolhas são infl uen-
ciadas por aquilo que controla os 
nossos corações. O que está pre-
dominando em nossos corações? 
O homem de Salmos 1, tinha sa-
tisfação na lei do Senhor e me-
ditava nela dia e noite. O nosso 
relacionamento com a Palavra de 
Deus vai purifi car as nossas moti-
vações e sentimentos que não são 
aprovados por Deus. 
O resultado de uma vida santi-
fi cada é a estabilidade, a paz e a 
confi ança, fruto de uma íntima co-
munhão com Deus. Em Salmos 
1:6 está escrito: “Pois o Senhor 
aprova o caminho dos justos, 
mas o caminho dos ímpios leva 
à destruição”. 
Quando o homem cristão não 
escolhe o caminho da santida-
de, ele está caminhando para a 
própria destruição.

Na sociedade contemporânea as 
tecnologias estão presentes em nos-
so meio em todo o tempo, seja em 
uma simples ida ao banco, até mes-
mo a rotina de estudos de um aluno 
em pleno calendário escolar. O fato 
é que essa geração está totalmente 
inserida em um novo cenário de 
educação, discussão e rotina.  
Com tudo isso que temos viven-
ciado nos últimos tempos, a minha 
principal preocupação é: temos 
como “digerir” e discernir as in-
formações que chegam até nós ou 
estamos sendo manipulados por 
sistemas inteligentes? 
Há poucas semanas pude fazer uma 
viagem em que eu e um de meus fi -
lhos passamos 10 horas em trânsito. 
Por sugestão do meu fi lho, fomos 
e voltamos ouvindo “podcasts”
sobre História, Política e Infecto-
logia, conduzidas por um professor 
doutor e com alguns convidados. 
Ouvíamos parte dos podcasts e dis-
cutíamos sobre o assunto. 
É assombrosa a quantidade de in-
formações que as pessoas de todas 
as idades têm atualmente, especial-
mente “graças” à globalização e 
popularização dos conteúdos, espe-
cialmente na internet.
Não podemos nos esquecer que 
“nos últimos tempos apostatarão 
alguns da fé, dando ouvidos a espí-
ritos enganadores e a doutrinas de 
demônios” (I Timóteo 4:1). Esta-
mos vivenciando esse tempo, onde 
a verdade é “relativa”, com des-
prezo à Palavra de Deus, onde há 
ditadura imposta pelo pluralismo 
cultural, a “liberdade” de imprensa 
exacerbada e a institucionalização 
da iniquidade.
É óbvio que a tecnologia trouxe 
inúmeras vantagens para a educa-
ção brasileira e mundial, mas com 
ela vieram “pragas” que precisam 
ser extintas, como a pornografi a e o 
doutrinamento ideológico.
A educação tradicional – aquela 
onde a maioria dos princípios aos 
fi lhos eram ministrados pelos pais 
e família – foi sutilmente sendo 
substituída pela educação à distân-

cia. Esta tem como “professores”
os blogueiros(as) e youtubers, que 
muitas vezes ministram conteúdos 
que merecem atenção de todos e 
que afrontam aos princípios morais 
e bíblicos.
Não podemos esquecer que dentre 
essas mazelas, temos benefícios 
inestimáveis, e aqui me refi ro à 
Educação à Distância (EAD), que 
está possibilitando às pessoas de 
todas as idades e condições sociais 
o acesso à educação, até mesmo 
em locais longínquos, como entre 
ribeirinhos ou pessoas isoladas do 
meio de fl orestas.
Não posso deixar de mencionar 
também que os novos estilos de 
aprendizagem possibilitam a pre-
sença cada vez mais acessível da 
tecnologia na vida cotidiana e es-
colar dos jovens, ditando novos 
comportamentos que incluem o 
uso constante de aplicativos dispo-
níveis na internet para inúmeras e 
diversas atividades.
Assim, conclui-se portanto que, há 
benefícios e desvantagens na edu-
cação atual e consequentemente 
precisamos refl etir e confrontar os 
conteúdos recebidos nas escolas, 
faculdades e redes sociais com os 
princípios e verdades constantes na 
Bíblia.
Esse é o nosso papel, enquanto pais 
e professores!

A SANTIDADE 
COMO PROPÓSITO 
PARA O HOMEM 
CRISTÃO

hombridade
COLUNA
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Todos nós sabemos que nossos dias 
e a nossa caminhada cristã não são 
fáceis. As afl ições do mundo, as 

nossas limitações como seres humanos, 
bem como as provações e tentações, nos 
rodeiam e se colocam como verdadeiros 
obstáculos a serem vencidos.
Nesse sentido, tendo em vista o período 
conturbado em que estamos vivendo, não 
só como igreja, mas até mesmo enquanto 
sociedade, torna-se indispensável que nos 
apeguemos àquilo que Deus, em sua Pa-
lavra, nos orienta.
O texto bíblico citado narra a situação que 
os Hebreus se encontravam logo antes da 
travessia do rio Jordão, rumo fi nalmente à 
terra prometida que haveriam de conquis-
tar. Após longos anos de peregrinação no 
deserto, o povo de Deus chegou diante de 

“Josué ordenou ao povo: 
santifi quem-se, pois amanhã 
o Senhor fará maravilhas entre 

vocês”.
Josué 3:1-5

uma das últimas coisas que os se-
paravam da Terra Prometida. 
Principalmente naquela época, o 
rio Jordão era um obstáculo huma-
namente intransponível, haja vista 
que se encontrava com grande vo-
lume de água, transbordando em 
suas margens, porque era período 
de colheita. Os israelitas já esta-
vam há quarenta anos caminhando 
no deserto, e não havia possibilida-
de de atravessar as águas de forma 
segura. Não havia embarcações ou 
pontes que ajudassem na travessia 
do rio.
Foi então que, após três dias de 
acampamento às margens do Jor-
dão, Josué preparou o povo de 
Deus para a travessia, orientan-
do-lhes que seguissem a Arca da 
Aliança carregada pelos sacerdotes 
a uma distância segura e determi-
nada para que soubessem o cami-
nho a seguir. Ele determinou ainda 
que os mesmos se santifi cassem, 
pois, “no dia seguinte o Senhor 
faria maravilhas”.
O texto bíblico revela que após 
as orientações de Josué e seus 
ofi ciais, o povo recolheu o acam-
pamento e seguiu a direção em 
que a arca se movimentava, atra-
vessando o rio que se abriu no 
momento em que os sacerdotes 
que carregavam a arca, puseram 
os pés em suas margens.
O Jordão se abriu em mais de 
20km (vinte quilômetros) de 
distância, dando espaço e pos-
sibilidade para que os israelitas 
atravessassem em segurança, 
de forma confortável e às vistas 
de seus inimigos amorreus e ca-
naneus, que se desanimaram e 
perderam a coragem de enfrentar o 
povo escolhido do Senhor.
Deus escolheu o período mais difí-
cil para realizar um grande milagre 
na vida de seus escolhidos, não so-
mente para edifi car-lhes a fé, como 
também para enfraquecer seus ini-
migos e assegurar que assim como 
Ele prometeu, assim Ele faria.
Da mesma forma com que a jor-
nada dos hebreus começou (com 
a travessia do Mar Vermelho na 
saída do Egito), ela também ter-
minou (com a travessia do Jordão) 
proporcionando que todos aqueles 
que nasceram no deserto, ouvindo 
sobre como o Senhor tirou os seus 
da terra de escravidão, também tes-
temunhassem com os seus próprios 
olhos, que aquele Deus de quarenta 
anos atrás era o mesmo!
É necessário, caro leitor, que você 
entenda que a importância desse 
texto para os dias de hoje é muito 

maior do que simplesmente for-
necer conhecimento a respeito de 
fatos históricos. Saiba que os even-
tos, ora em análise, representam o 
símbolo da vitória que podemos ter 
diante dos obstáculos e difi culda-
des em nossa vida.
Para isso, também nós devemos 
seguir as mesmas orientações, bus-
cando a santifi cação e observando 
o caminho apontado pela Arca. Tal 
arca representava para os israelitas 
as promessas de Deus e o símbo-
lo da sua presença. Nela estavam 
guardadas as tábuas da aliança, o 
cajado de Arão (que atestava sua 
aprovação e escolha como sumo 
sacerdote) e ainda, uma tigela do 
maná (alimento propiciado por 
Deus a seu povo durante a peregri-
nação).
O Deus que chamou um povo da 
escravidão e os atravessou a seco 
pelo Mar Vermelho e Rio Jordão, é 
o mesmo (Hebreus 13;7-8) de hoje. 

Nós também, que caminhamos no 
deserto deste mundo, temos uma 
promessa de uma Terra Prometida, 
uma Canaã celestial que nos espe-
ra. Melhor do que aconteceu com 
os hebreus no Antigo Testamento, 
nós não temos um sacerdote falho, 
que repetidamente precisa fazer 
sacrifícios pelo seu povo e por si 
mesmo.
Temos, pois, um sumo sacerdote 
superior e perfeito, a saber Cristo, 
o cordeiro de Deus, que aspergiu 
seu próprio sangue no propiciató-
rio, fazendo expiação pelos nossos 
pecados de uma vez por todas.
Para que vejamos e experimente-
mos “as maravilhas que Ele fará” 
é necessário que nos esforcemos e 
busquemos a santifi cação. Não se 
esqueça que, segundo a Palavra de 
Deus, “sem santidade ninguém ve-
rá o Senhor”. (Hebreus 12:14).
Santifi car-se é se separar para 

Deus, é se afastar de tudo aquilo 
que Ele desaprova e que nos afasta 
de Sua presença. Até aquele mo-
mento ainda havia alguns hebreus 
que mantinham imagens e símbo-
los de ídolos, adorando “deuses” 
estranhos. Era necessário que os 
israelitas se santifi cassem antes de 
atravessarem o Rio Jordão, a fi m de 
que fi casse claro para todos que o 
Senhor Deus era o responsável e o 
único digno de glória e louvor pe-
las maravilhas que haveria de fazer. 
Porque Ele não divide sua Glória 
com ninguém. (Isaías 42:8).
Assim também nós precisamos 
nos separar de tudo aquilo que nos 
afasta de Deus, para que vejamos 
e desfrutemos das maravilhas que 
Ele fará.
“Irmãos, não penso que eu mesmo 
já o tenha alcançado, mas uma coi-
sa faço: esquecendo-me das coisas 
que fi caram para trás e avançando 
para as que estão adiante, prossigo 

para o alvo, a fi m de ganhar o 
prêmio do chamado celestial de 
Deus em Cristo Jesus”. (Filipen-
ses 3:13-14).
Todavia saiba, caro leitor, que 
o mesmo Deus que nos exige 
santidade também é Aquele nos 
santifi ca em sua própria Palavra, 
senão vejamos: 
“Santifi ca-os na verdade; a tua 
palavra é a verdade”. (João 17: 
17).
Que você possa hoje, meu que-
rido irmão, mesmo diante da 
maior das difi culdades, dos tem-
pos mais sombrios ou das águas 
mais profundas, se santifi car na 
Palavra de Deus, mantendo os 
olhos fi rmes em Cristo e nas pro-

messas de Deus. 
Iremos atravessar o Jordão juntos 
em direção à nossa Canaã celestial.

Por Rodrigo de Jesus Sousa
Advogado e presbítero na Igreja 

Batista Renascer.
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 Ser mãe muda a nossa 
história? Como a chegada 
dos fi lhos mudou a sua 

vida?
Lucília Abrantes 
Procedino 
Condeixa - 70 anos 
– Pastora na Igreja 
Batista Renascer 
e mãe de 3 fi lhos 
adultos.

Ser mãe muda a nossa história, 
pois ao sabermos que estamos es-
perando um ser, a nossa mente, 
alma e coração mudam completa-
mente. Sentimentos como excita-
ção, expectativa, medo e ansieda-
de tomam conta do nosso ser. Há 
perguntas que são frequentes na 
vida de uma mãe, como: será que 
seremos capazes de criar os nosso 
fi lhos? Será que seremos capazes 
de ajudar a forjar o seu caráter de 
acordo com a vontade de Deus? 
Graças a Deus sou mãe, do contrá-
rio seria incompleta. Se tornar mãe 
é a maior viagem das nossas vidas, 
pois antes dependíamos de Deus 
para guiar as nossas vidas, agora 
com os fi lhos, dependemos literal-
mente em tudo, pois Deus é quem 
forja o nosso coração para embar-
carmos na melhor e mais sublime 
viagem de todas, que é a mater-
nidade. Tenho três fi lhos e quatro 
netos. Eles são os meus tesouros, 
verdadeiramente são herança do 
Senhor.

Em homenagem ao mês das mães, a 
Revista Renascer entrevistou 3 mu-
lheres com experiências distintas, 
para saber as diversas perspectivas 
da maternidade, afi nal ser mãe mu-
da tudo! Confi ra a entrevista:

Annelisa Silva e 
Alves de Carvalho 
Santos – 31 anos 
– Ministra de 
Louvor na Igreja 
Batista Renascer e 
mãe do Théo, de 2 
meses.

O Théo foi planejado. Eu e meu 
marido temos 7 anos de casados, e 
decidimos ter o nosso fi lho quando 
eu terminei o doutorado e comple-
tei 30 anos. Correu tudo bem, ele 
nasceu na data prevista. Posso 
afi rmar que a vida da mãe se torna 
“vida de mãe” de verdade após o 
parto. Antes disso nós temos aque-
la emoção e o pensamento de como 
será a rotina, mas a chave só vira 
quando o neném nasce. Desde o 
dia 11 de fevereiro de 2020 a minha 
vida mudou completamente! 
Podemos acompanhar tudo sobre 
maternidade, mas só sabemos real-
mente na prática. É muito bom se 
informar, mas a prática e o instinto 
são primordiais. Precisamos con-
fi ar que é Deus que nos capacita. 
Os meus primeiros desafi os come-
çaram na amamentação, pois tive 
um começo bem difícil com ferida 
no seio. Meu sono mudou, qual-
quer respirada mais profunda eu já 
acordo. Ficamos mais alertas e nos 
preocupamos mais. Além disso, a 
rotina não é a mesma, pois os meus 
horários mudaram por ele, no en-
tanto, não consigo imaginar a mi-
nha vida sem o meu fi lho. Quando 
ele começa a retribuir, compensa 
tudo! 

Ser mãe muda a nossa 
história? Como a chegada 
dos fi lhos mudará a sua 
vida?

SER MÃE
MUDA TUDO!
Por Marina Oliveira Lopes Coelho e Esther Nóbrega

Dalilia Garcia da 
Silva – 30 anos – 
Personal Trainer – 
Membro da Igreja 
Batista Renascer, 
casada há 1 ano e 5 
meses. Ainda não é 
mãe, mas pretende 
ser no futuro.

A chegada de um fi lho mudará 
completamente a organização, 
rotina e prioridades, tanto minha 
quanto do meu esposo. Acredito 
que o planejamento familiar pas-
sará por mudanças drásticas para 
se adequar à nova realidade. Umas 
das minhas maiores preocupações 
é quanto ao meu trabalho. Sei que 
mudarei completamente os meus 
horários de atendimento aos meus 
alunos, e já estou consciente de que 
terei que reduzir em 60% os meus 
atendimentos presenciais e ampliar 
o meu atendimento online para tra-
balhar em casa. Outra questão que 
me preocupa é se terei coragem de 
deixar meu fi lho bebê em uma cre-
che para ir trabalhar, acho que se-
rá uma escolha dolorosa pra mim 
nesse primeiro momento, pois no 
meu planejamento pretendo voltar 
a trabalhar 2 meses após o parto. 
Acredito que a vida íntima do ca-
sal também será afetada. Na minha 
percepção, a chegada de um fi lho 
reduz os momentos românticos e 
apaixonados nos primeiros meses. 
Acredito que os dois precisam ser 
companheiros para lidar com as 
necessidades da nova rotina, com 
as tarefas da casa e com a vida pes-
soal de cada um.
Sinceramente, tenho medo dessa 
nova realidade que viverei quando 
for mãe, e acredito que na atuali-
dade muitas mulheres têm adiado 
a maternidade devido a projetos 
de ter uma carreira sólida e bem-
-sucedida. Um preço que temos pa-
gado por conquistar um espaço na 
sociedade e eis que no meio de toda 
essa pressão, ainda temos o desa-
fi o de conciliar essa rotina com a 
maternidade. Com certeza será um 
desafi o para mim!

SER MÃE MUDA A
NOSSA HISTÓRIA

PARA ELAS
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Por Alline Silva Pimentel Barcellos
Psicóloga Psicoterapeuta, coach e 
mentora de Inteligência Emocional 

para mulheres. Idealizadora do 
Programa: Mulheres no controle 
das Emoções e Mães Inteligentes 

Gerenciam Emoções. Mãe da Esther e 
Ana Beatriz, esposa do Fabricio.

(62) 9.8516-6842
@allinebarcellospsicologa                                                          

Ser mãe não é instintivo como 
muitas pessoas acreditam. Há 
mulheres que não têm esse de-

sejo, e tudo isso é explicado pela 
sua história de vida. Não se pode 
julgar uma mulher pela falta do de-
sejo de ser mãe. Na verdade, se a 
maioria soubesse o que realmente 
é, talvez não se arriscariam. Mas 
por que fala isso, Alline? Ser mãe 
é ruim? Não! Ser mãe é intenso, in-
comparável, surreal, sobrenatural 
e ao mesmo tempo muito real! É 
para mulheres fortes que decidiram 
sair da zona de conforto! Só mãe 
entende o que é isso!
Ser mãe é ser corajosa, pois apren-
demos a ir com medo mesmo! 
Quantas vezes choramos junto 
com bebê, porque não sabemos o 
que fazer mais para acalmá-lo, mas 
mesmo assim, estamos ali com ele 
nos braços, tentando...nem que 
passe a noite toda em claro.
Ser mãe é se deparar com a nossa 
infância e ter a oportunidade de re-
parar, curar feridas da nossa crian-
ça, que nem sabíamos que ainda 
estavam ali. A maternidade mostra 
quem somos! Mostra a nossa força 
e também a nossa fraqueza. Reve-
la o que precisamos 
mudar e o que de 
mais belo há 
em nós, que 
nem sabía-
mos.

Ser mãe é desenvolver habilidades 
novas a cada dia, a cada idade do 
fi lho, pois eles são a maior prova 
de que realmente sabemos nos re-
inventar. Para cada idade há uma 
necessidade especial, e aquela fór-
mula usada antes, já não serve para 
o agora.

Ser mãe é abrir mão do seu 
tempo, de alguns projetos 
urgentes, para se empenhar 
e trabalhar no projeto mais 
importante, especial e 

exigente da vida: os fi lhos.

Sim, ser mãe exige muito de nós! 
Não romantize a maternidade, pois 
ela não é só fl ores. É doação, su-
peração, faz uma reviravolta na sua 
vida pra te fazer nascer de novo. 
Porque ser mãe é uma decisão! 
Para exercer a maternidade você 
precisa ser racional, pois enxerga 
que está perdendo para ganhar! E, 
quando consegue ver a beleza de 
tudo isso, você cresce e fl oresce, 
no afago de compreender que está 
cumprindo o propósito de Deus em 
sua vida, através da vida dos seus 

fi lhos.
Ser mãe cansa e exige fé, 

pois queremos sempre 
suprir nossos fi lhos 

com o melhor que temos e muitas 
vezes o nosso melhor ainda não é 
o sufi ciente. Então, sabemos que 
somente Deus pode ir aonde não 
vamos, pode dar o que não temos 
e fazer o que não conseguimos. Ser 
mãe muda a nossa história, nos faz 
pérolas preciosas, pois enquanto 
estamos “sofrendo” para fazer um 
bom trabalho, Deus está trabalhan-
do em nós e através de nós.  
Se você entrou pela porta da ma-
ternidade e está sentindo perdida, 
acalme o seu coração, pois você 
não está sozinha! Deus está com 
você e te capacita e fortalece para 
ser a mãe que deseja ser. Por isso, 
não vá na sua força, mas sim na for-
ça do Senhor! Ele não falha! 
Cuide de você e terá alegria e paz 
em ser mãe, pois ser mãe é ser 
abençoada por Deus. “Os fi lhos são 
herança do Senhor, uma recompen-
sa que Ele dá”. (Salmos 127:3).

ENTREVISTA
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Em tempos de crises e 
incertezas, quero trazer 
uma refl exão para os lei-
tores da Revista Renas-
cer sobre a importância 

de ter esperança e exercitar a nossa 
fé. Esperança é o ato de esperar o 
que desejamos através da fé e con-
fi ança em Deus. Uma pessoa espe-
rançosa tem motivação para viver, 
sonhar e lutar, sempre pensando 
que tudo vai dar certo. Mas, como 
ter esperança em dias tão difíceis 
ou quando tudo parece dar errado? 
O fato é que a nossa esperança vem 
de Deus, que é a nossa única garan-
tia de que podemos vencer. 

cionaram com a vida e perderam 
a esperança. Mas saiba: o nosso 
Deus sabe o que está acontecendo 
no céu e na terra, e Ele pode mudar 
a nossa sorte. O Senhor é a âncora 
da nossa alma!
Precisamos lutar contra o pessimis-
mo e alimentar a nossa alma de es-
perança para sonhar com um futuro 
melhor, sempre com fé na Palavra 
de Deus. Há um Deus invisível que 
se manifesta de forma abundante e 
sobrenatural.  

Não é o fato das coisas darem 
certo ou não, é o fato de 

termos esperança em nosso 
Deus. Acredite: seja qual for a 
sua necessidade, o Senhor está 

presente com você!

Como cristãos, não estamos imu-
nes a problemas, mas a certeza que 
temos é que mesmo com todos as 
adversidades, Ele estará conosco. 
Independentemente do que você 
está passando ou já passou, Deus 
sempre nos presenteia com a Sua 
companhia. Nada do que passamos 
representa a falta de Deus, muito 

Por Pastor João Queiroz
Pastor Presidente da Igreja Batista Renascer.

“Mas os que esperam no Senhor 
renovarão as suas forças e subirão 
com asas como águias; correrão 
e não se cansarão; caminharão e 
não se fatigarão”. (Isaías 40:31).
Talvez muitas coisas que você pla-
nejou para esse ano deram errado. 
Às vezes, essas coisas que não 
deram certo, trazem um mal-es-
tar e um certo desânimo de como 
será o futuro. Infelizmente somos 
muito imediatistas, queremos tudo 
na hora e nos decepcionamos fácil 
demais, pois não entendemos que 
tudo tem o seu tempo. No entanto, 
quero que refl ita na seguinte ques-
tão: a vida não está congelada, pre-
cisamos nos nutrir de esperança! A 
esperança deve se basear no desejo 
do nosso Senhor Jesus Cristo, pois 
quando pensamos assim, alcança-
mos o que desejamos. 
As más notícias fazem as pessoas 
se tornarem pessimistas. Então, co-
mo cristãos, devemos anunciar as 
boas novas do Evangelho, para as-
sim gerar esperança a todos aqueles 
que estão desanimados.
O desespero é o contrário de es-
perança. A esperança sabe esperar 
e suportar as difi culdades, já o de-
sespero não consegue enfrentar os 
problemas e encontrar a solução. 
Muitas pessoas estão sofrendo e até 
mesmo doentes porque se decep-

pelo contrário, Ele está conosco em 
todos os momentos, e em todas as 
horas. 
Por isso eu te pergunto: qual o ta-
manho da sua fé hoje? Não seja um 
desistente, não entregue os pon-
tos! Precisamos crer que Deus está 
acima de tudo e de todos,  Ele nos 
enche de esperança, e assim acredi-
tamos! Nada pode destruir a sua fé 
e a sua esperança! Em tempos de 
incerteza, temos que crer e acredi-
tar que o simples fato de estarmos 
na presença de Deus, algo positivo 
irá acontecer!
A igreja é um exército que combate 
a dor, injustiça e doença, e portanto 
precisamos nos recusar a desistir, 
pois é necessário continuar lutando 
e rompendo em fé.
“Os que confi am no Senhor são 
como o monte de Sião, que não 
se abalam, mas permanecem para 
sempre”. (Salmos 125:1). 
Creia! O nosso redentor vive e no 
fi m se levantará! Precisamos acre-
ditar que algo acontecerá, de repen-
te!
Deus faz acontecer!
Que o Senhor te abençoe e te guar-
de todos esses dias!
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CREIA! O SENHOR 
FARÁ MARAVILHAS 
EM NOSSO MEIO

Foto: Paulo Rogê

TRABALHE COM
PROPÓSITO
suCESSO
E TENHA

LIDERANÇA EM FOCO

Por Patrícia Magalhães 
Servidora Pública: Analista
Judiciário e Palestrante de
Desenvolvimento Pessoal
@patricia.magalhaes_ 
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Vivemos em tempos de 
guerra global e desa-
fi os a cada minuto. A 
todo momento preci-
samos nos renovar e 

recriar. Temos presenciado atos de 
solidariedade e amor ao próximo. 
Em todo meu tempo de ministério, 
que já passa de trinta anos, posso 
afi rmar que o povo cristão nunca 
esteve tão junto! 
Somos povo escolhido de Deus, 
raça eleita, separados por Deus. 
Até aí, não existe novidades, pois 
há tempos conhecemos tudo isso 
em nossa trajetória como servos e 
cristãos. 
Comecei então a pensar no que de-
vemos fazer como servos de Deus, 
pois temos um papel importante 
nestes dias, que é a oração, o jejum 
e a busca intensiva de nossa santi-
dade. Interessante observar que o 
que fazemos hoje, terá um impac-
to primordial em nosso amanhã, e 
certamente o Senhor fará maravi-
lhas no meio do seu povo.
O fato é que em tempos de incer-
tezas, precisamos tirar algumas li-
ções, pois caso contrário, este tem-
po terá sido em vão. O importante 
é que possamos continuar a nossa 
jornada, crendo em uma eternidade 
que nos aguarda. 
Ter esperança signifi ca aprender a 
viver com fé, resgatar de dentro de 
nossa alma a certeza de que somos 
mais que vencedores e buscar a 
santifi cação que Deus quer ver nos 
seus. 
Lendo o livro de Josué, vemos um 
homem que herdou uma tarefa ár-
dua, herculana a ponto de o próprio 
Deus proferir: “Esforça-te e tenha 
bom ânimo”. Assim como Josué, 
muitas pessoas estão prostradas, 
sem ânimo e angustiadas, mas 

Deus continua dizendo: “Josué di-
ga ao povo, o povo de ontem e ao 
povo de hoje, santifi cai-vos, purifi -
cai-vos”. 
O nosso Deus é o mesmo ontem 
e hoje. Ele continua a recomendar 
que tenhamos bom ânimo, por isso 
precisamos nos esforçar para que 
a esperança volte. Precisamos en-
tender que sem a santifi cação não 
veremos a Deus. 
Se continuarmos presos em nossas 
ideologias, egoísmos, excentrici-
dades e em nossos pensamentos 
libertinos, difi cilmente veremos a 
Deus. Dessa forma, é necessário 
reinventar a nossa fé e retornar aos 
braços do Senhor, pois certamente 
grandes coisas fará o Senhor em 
nosso meio.
É tempo de esperança, de exer-
cermos de fato a nossa fé, de 
orarmos uns pelos outros e 
agradecer a Deus por termos 
sobrevivido a esse tempo. 
Tenhamos a esperança que 
o novo tempo está chegan-
do, onde haverá mais amor, 
solidariedade e alegria no ar. 
É hora de, com determina-
ção, praticarmos a nossa fé, 
expressarmos atitudes de co-
ragem e bom ânimo, sempre 
alinhados com a Palavra de 
Deus.
Nesse tempo de exercermos a 
esperança, que a proclamação 
do Evangelho se faça mais 
efetiva, e eu e você havere-
mos de ver as maravilhas em 
nosso meio. Para isso, preci-
samos nos santifi car, ler mais 
a Bíblia, retornar à simplici-
dade do verdadeiro Evange-
lho, amar o nosso próximo e 
deixar de lado o egoísmo, a 
ganância e a corrupção.
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É momento de propagarmos o 
Evangelho da salvação em nossos 
condomínios, trabalho e ruas. As 
orações e os jejuns têm que ser 
acrescidos em nosso caminhar. Não 
estamos sozinhos, pois o Senhor se 
faz presente em todo o tempo! 
“Sede fortes e corajosos; não te-
mais, nem vos atemorizeis diante 
deles; porque o Senhor vosso Deus 
é quem vai convosco. Não vos dei-
xará, nem vos desamparará”.
Deuteronômio 31:6.

Uma pergunta comum nes-
ses dias de crise é: como 
manter a produtividade 
em home offi  ce?

Eu poderia escrever uma série de 
tópicos de produtividade, como 
por exemplo, um local apropriado 
e bem iluminado, planejamento se-
manal com organização de horários 
de trabalho, até para que as outras 
atividades não sejam prejudicadas, 
como o seu tempo com a família e 
o seu tempo com Deus. Poderia di-
zer o quanto é importante ter metas 
diárias e manter-se focado até que 
se cumpram, mas prefi ro falar so-
bre o propósito de tudo que você 
faz. 
O propósito é responsável por man-
ter as pessoas produtivas no escri-
tório, na empresa, no comércio e 
até mesmo em home offi  ce. O fato 
é que quando sabemos que o nosso 
trabalho tem um signifi cado maior 
que a mera sobrevivência, e que 
através dele podemos abençoar vi-
das, não há empecilhos para a pro-
dutividade. 
Quando entendemos o verdadeiro 
propósito da nossa vida, não há 
necessidade de acompanhamento 
de metas, pois a responsabilidade 
com algo maior passa a ser rotina 
do colaborador, que entende que 
o que está fazendo tem valor não 
só para ele e para a empresa, mas 
também para a sociedade, e dessa 
forma, glorifi ca a Deus com as suas 
boas obras.
Certa vez, um colaborador da área 

de limpeza da Nasa (Agência Es-
pacial Americana) foi perguntado 
sobre qual era o seu trabalho. A sua 
resposta foi a melhor para defi nir o 
senso de propósito que trago nes-
te artigo. Ele respondeu que, com 
o seu trabalho, ele ajudava a levar 
o homem ao espaço. Ver sentido 
no que fazemos é o que motiva a 
ação, ou seja, é o que dá motivação 
ao trabalho, seja ele tradicional ou 
home offi  ce. 
Portanto, para não só manter, como 
também elevar a produtividade de 
equipes, os líderes precisam com-
partilhar o propósito da empresa, 
mostrar aos colaboradores o por-
quê da existência dessa instituição. 
Isso fará com que a responsabili-
dade seja compartilhada entre to-
dos, líderes e colaboradores. Co-
mo disse o fundador da Starbucks, 
cafeteria americana com lojas em 
praticamente todo o mundo: “Não 
estamos no ramo de café para ser-
vir pessoas, estamos no ramo de 
pessoas para servir café”.
Para encerrar, trago para refl exão 
de tudo que foi dito até aqui, a se-
guinte passagem bíblica "Assim 
resplandeça a vossa luz diante dos 
homens, para que vejam as vossas 
boas obras e glorifi quem a vosso 
Pai, que está nos céus". (Mateus 
5:16).
Agora eu te pergunto: qual é o seu 
propósito?
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Essa pergunta sempre nos vem à mente quando 
lemos Jesus dizer que deveríamos ser santos, 
porque Ele é santo. Quando deixei de pensar 
que deveria ser santo assim como Ele é santo, 

mas porque Ele é santo, fi quei menos inquieto, mas 
não menos intrigado. Olhando pra mim mesmo, sei 
que jamais seria um modelo de perfeição, mas num 
segundo olhar para mim mesmo, menos implacável e 
mais misericordioso, sei que posso ser uma referência 
de alguém que se santifi ca, que se separa, porque este 
é o signifi cado original da palavra.
 Análises teológicas à parte, ser separado não é uma su-
gestão, um estilo de vida proposto, mas uma ordenan-
ça. Veja bem, o fato de estar confi nado na montanha e 
isolado da população não faz de um eremita um santo, 
nem um homem em confl ito com a lei isolado em uma 
cela solitária pagando pelos seus crimes se torna san-
to, simplesmente pela separação da sociedade. Seus 
corações e mentes podem estar povoados de mágoas, 
rancores e ódio. Alguém, no meio da multidão ruidosa 
no centro de uma metrópole, pode ser santo, porque, a 
despeito do contato com pessoas, com tecnologia, com 
familiares e amigos, a separação no coração, é algo 
que distingue, que destaca, que aparta. 
A santifi cação é um processo voluntário de alguém 
que, por atender a um chamado ou aceitar um convite 
e, por ser motivado em sua alma, decide se separar, se 
consagrar. Assim, todas as formas de sinapse com o 
universo ao redor, seja pessoas, sistemas, valores ou 
crenças, passam a ser automonitoradas intrinsecamen-
te, sem uma autopenitenciação meramente religiosa, 
mas movida por um sentimento de amor, gratidão e 
devoção àquele que o chamou, que o atraiu para o dis-
cipulado. 
Ter os olhos separados é escolher no que vai repousar a 
atenção, se demorar, absorver. Ouvidos separados são 
aqueles que recebem uma camada de fi ltros que coam 
as vozes e sons que insistem a ecoar e ressoar ao nosso 
redor.
Mãos separadas são aquelas que direcionam esforços, 
evitam o toque contaminador, dissipam os galhos de 
uma densa mata para abrir os caminhos estreitos que 
conduzem às fontes sagradas. 
Os pés daqueles que anunciam as boas novas, a quem 
o profeta Isaías se referiu, são pés separados, que evi-
tam caminhos tortuosos, bem como também são sepa-
rados os pés daqueles que não se detém no caminho 
dos pecadores, como disse o inspirado salmista. O que 
dizer dos relacionamentos tóxicos de quem temos que 
manter distância? Dos livros que devem ser banidos de 
nossas estantes ou dos sites que sequer deveríamos dar 
uma espiada? Como não me referir aos hereges que 
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espalham falsos evangelhos, aos artistas blasfemos, 
aos mentores ateus, aos mestres dos enganos de toda 
espécie? 
Não estou fazendo apologia ao distanciamento dos pe-
cadores, pois como luz do mundo, a missão é infl uen-
ciar e dissipar as trevas e, como sal, livrar o mundo da 
podridão. Me refi ro a uma mente separada, a um pen-
samento cativo a Cristo, como o Apóstolo dos gentios 
ensinava: que só ocupe nosso pensamento o que for 
verdadeiro, honesto, justo, puro, virtuoso, amável e de 
boa fama, digno de louvor.
Separação ou santifi cação é um processo de contínua 
vigilância, uma honesta prestação de contas à própria 
consciência, seguida de uma mudança de rumo, ajus-
tes de percurso, para que, com as arestas devidamen-
te aparadas, os princípios fi rmemente consolidados e 
comportamentos ajustados de modo a preservar a es-
sência, seja possível combater o bom combate, guar-
dando a fé genuína. 
Ser santo se tornou erroneamente sinônimo de ser per-
feito. Será que alguém, em sã consciência, acredita 
que aqueles que foram beatifi cados e canonizados pelo 
catolicismo eram seres humanos perfeitos?  Talvez a 
contaminação cultural religiosa tenha dado à palavra 
“santo” uma conotação de “inerrante”, mas isto é um 
grande equívoco. 
A Bíblia diz que só Jesus Cristo não pecou. Só Ele po-
de ocupar o lugar de mediador pelo pecado dos outros, 
e o fez através de sua morte na cruz e sua ressurreição. 
Temos que ser santos porque Ele é “O Santo”. Temos 
que ser separados para Ele, para o louvor da glória 
d’Ele. Que o Espírito Santo ache lugar em nossos co-
rações e mentes para nos ajudar a discernir tudo aquilo 
do que devemos nos separar em favor da consagração 
a Ele. Só assim saberemos como agradá-lo e sermos 
atraídos à Sua santa presença!
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