
Junho de 2020
revistarenascer.com

50ª
EDIÇÃO

Artigo:
“É melhor serem dois”
Antônio Carlos Leite e Luciene Lisboa

Testemunho:
“Lançando as redes
em tempos de crise” 
Stênio Silva Catúlio e Greyse Ribeiro Batista Catúlio

Armanda Paz

Palavra Pastoral:
“O que tornou a igreja

primitiva tão poderosa?”
Pr. João Queiroz

Coluna Saúde e Bem Estar:
“Como funciona a

telemedicina?”
Dra. Luciana Nabuth

Um só corpo e
um só Espírito



Pastor Danilo Teixeira

DESDE 2016

Presidente: João Queiroz
_____________________
Editora Responsável:
Marina Oliveira Lopes Coelho
(62) 9 9215-0998
_____________________
Diagramação e criação:
Felipe Tavares
(62) 9 9993-3301
_____________________
Fotos:
Paulo Rogê
(62) 9 8213-2684 
Gabrielle Fernanda Meschini
(62) 98629-6062
_____________________
Revista online:
Vinícius de Carvalho Santos
(62) 9 9607-6035
_____________________
Revista em áudio e publicidade:
Fernando Henrique
(62) 9 8241-1723
_____________________
Colaboradora e estagiária:
Esther Nóbrega Oliveira Porto
(62) 9 8121-2377
_____________________
Colunista: Anibal Filho 

Impressão: Flex Gráfica
Tiragem: 1000 exemplares
Site: revistarenascer.com
Instagram: @revistarenasceribr

IGREJA BATISTA RENASCER
Rua 208 com 9ª Avenida, 364, Setor Leste Vila Nova, 
Goiânia-Go
CEP: 74563-220
Goiânia – Goiás - Brasil
Telefone: (62) 3202- 4968

Gerações:

Entrevista:

Testemunho:

Futurando:

Para Elas:

Artigo:

Capa:

Saúde e Bem Estar :

Palavra Pastoral:

Conex@o:

Exclusivo online no site: revistarenascer.com

Expediente:

ÍNDICE

05 | Divisão de tarefas: Criando adultos
responsáveis

04 | Entrevista com Maury de Jesus

06 | Lançando as redes em tempos de crise

08 | Agora é a hora! Esteja pronto!

09 | Quem nunca usou uma máscara? 

16 | É melhor serem dois

10 | Um só corpo e um só Espírito

12 | Como funciona a telemedicina?

14 | O que tornou a igreja primitiva
tão poderosa?

18 | Senso, bom senso e consenso

Coluna Hombridade - Pai de família

Artigo de Opinião – Liderança em Foco – Em momento 
de crise, que tipo de empresário você quer ser?

Michele Branquinho

Stênio Silva e Greyse Ribeiro

Marcos José Macêdo Santos

Jacqueline Ferreira

Antônio Carlos Leite e Luciene Lisboa

Armanda Paz

Dra. Luciana Nabuth

Pr. João Queiroz

Dr. Anibal Filho

Rildo José de Oliveira e Rafaela Dias Vieira Oliveira

DOAÇÃO DE
ALIMENTOS
E AGASALHOS

RUA 208, 364 – SETOR
LESTE VILA NOVA,
GOIÂNIA – GO



Fo
to

: A
rq

ui
vo

 P
es

so
al

Fo
to

: K
éz

ia
 To

rr
es

mo: “só assiste TV após terminar a 
lição” e use essa estratégia também 
para encorajar os seus filhos a aju-
darem em casa. Não faça pelo seu 
filho o que ele consegue fazer por 
si mesmo e divida as tarefas con-
forme a sua idade, tendo em vista 
que, à medida que crescem, eles 
conseguem assumir mais responsa-
bilidades!
 Lembre-se: rotina se constrói com 
pequenos hábitos e são essas pe-
quenas lições aprendidas no dia-a-
-dia que mais tarde criará um adul-
to que sabe se cuidar, que respeita 
o próximo, que colabora em casa, 
no trabalho, na sociedade e no meio 
onde vive.

É interessante como nós, 
adultos, na maioria das 
vezes, achamos que os fi-
lhos não conseguem fazer 

algo sozinhos, e sempre estamos 
ali para fazer tudo por eles. Mas, as 
crianças são capazes de muito mais 
do que pensamos, principalmente 
se forem estimuladas desde a pri-
meira infância. Por isso, aqui va-
mos falar sobre a divisão de tarefas 
que os filhos podem fazer e como 
podem ajudar em casa de acordo 
com a sua idade.
Em tempos de pandemia, um dos 
temas que eu mais recebo ques-
tionamentos diariamente, é sobre 
como dividir tarefas em casa, como 
fazer com que a família interaja e 
cada um faça a sua parte, sem gerar 
conflitos. Será que isso é possível? 
A verdade é que nada é inerente ao 
ser humano. Somos construções. 
Nosso cérebro se desenvolve con-
forme repetimos hábitos ou trei-
namos habilidades. Partindo deste 
pressuposto, podemos definir que 
sim, é possível criar rotina para os 
pequenos e fazer com que eles pos-
sam desenvolver e se tornar adultos 
responsáveis.
Para que isso se torne realidade, é 
preciso conversar com seus filhos 
de forma amorosa e estabelecer re-
gras e limites claros.  É importante 
ensinar as crianças a cuidar do que 
é delas, a guardar as suas coisas, a 
cuidar do seu material, da bicicleta, 
da bola, da boneca, etc.
Com as crianças, funcionam muito 
bem os famosos “combinados”, co-
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Criando
adultos
respon-
sáveis

DIVISÃO DE TAREFAS:
GERAÇÕES
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Por Michelle Branquinho
Psicóloga CRP 09/7474 – Especialis-

ta em Famílias, Casais, Gestantes e 
Sexualidade. 

 Formação em Psicologia do Dinhei-
ro, Hipnose Clínica e EMDR. 

Diretora e RT da Clínica Espaço 
Absolut Psicologia e Saúde.

 Instagram: @psimichellebranquinho 
Youtube: Psi Michelle Branquinho

Maury de Jesus é irmão caçula da 
famosa dupla sertaneja Chitãozi-
nho e Xororó. Ele leva a Palavra de 
Deus através do seu louvor e tes-
temunho e esteve na Igreja Batista 
Renascer no dia 13 de janeiro de 
2020, no culto de cura e libertação. 
Confira a entrevista que ele conce-
deu para a Revista Renascer:

Maury, como foi a sua 
transição para o louvor 
gospel?
Primeiramente, a paz do Senhor 
Jesus a todos os leitores que acom-
panham a Revista Renascer. É um 
prazer conceder essa entrevista pa-
ra vocês. A transição da minha car-
reira musical aconteceu quando eu 
tive um encontro verdadeiro com 
o Senhor Jesus. Eu estava no auge 
da minha carreira e da fama, com a 
dupla Maurício e Maury. Fiz muito 
sucesso cantando para multidões. 
Eu tinha tudo e ao mesmo tempo 
não tinha nada. Muitas vezes, al-
mejamos o sucesso e conquistas, e 
no meu caso, pude entender depois 
de um bom tempo, que Deus tinha 
uma grande obra para a minha vida. 
A Palavra de Deus nos diz que mui-
tos serão chamados, mas poucos 
escolhidos. Eu me vejo hoje como 
um escolhido de Deus. 

Como aconteceu a sua 
conversão ao Evangelho?
Eu passei por muitas situações para 
estar firme na igreja congregando, 
não só com o trabalho ministerial, 
mas sendo membro e servo, que é 
muito importante. Quando Jesus 
entrou na minha vida, Ele me trou-
xe de volta a alegria, a paz e res-
taurou o meu casamento. Eu sofri 
com uma enfermidade muito grave 

COLUNA:

quando era recém convertido. Des-
cobri que estava com Hepatite C, 
uma doença que ataca o fígado, que 
é silenciosa e precisa ser tratada 
com medicamentos fortes (como os 
do câncer). Nessa época eu já con-
gregava na igreja Assembleia de 
Deus de Campinas e Deus usou um 
pastor para falar comigo que aque-
la doença não era para morte, mas 
sim para a glória de Deus, para que 
o nome de Jesus fosse glorificado. 
Eu ia nos cultos, vigílias, montes 
e estava necessitando de um mila-
gre de Deus naquele momento. Em 
menos de um ano eu recebi o meu 
milagre. O médico dos médicos é 
Jesus. Após a cura da Hepatite C, 
a minha vida mudou demais em 
todas as áreas. Deus mostrou que 
estava cuidando de mim em todos 
os aspectos. Jesus me transformou 
e me fez uma nova pessoa, muito 
mais feliz. Hoje não me preocupo 
com sucesso e fama no meio gos-
pel, meu interesse é tocar muitas 
vidas através do louvor. Quero me 
diminuir para que o nome d’Ele 
possa ser reconhecido.

Maury, como é ser 
reconhecido como irmão 
da famosa dupla sertaneja 
Chitãozinho e Xororó? 
É gostoso porque eles são muito 
queridos. Vejo muitas pessoas que 
tem admiração e respeito por eles. 
São letras maravilhosas e um traba-
lho maravilhoso. Eu me sinto hon-
rado, pois são nomes respeitados. 
Eu sou o irmão mais novo, e o que 
Deus chamou para um trabalho di-
ferenciado. O meu louvor e o meu 
trabalho têm feito a diferença em 
muitas vidas, graças a Deus! 

ENTREVISTA

Pode falar um pouco mais 
sobre qual é o seu principal 
objetivo com as suas 
músicas? 
Eu vejo como a atualidade mudou. 
Não se vende mais CD’s, tudo foi 
para as plataformas digitais. O gos-
pel mudou a forma de trabalhar, 
e nós nos moldamos ao mercado. 
Estou procurando me adaptar e 
moldar meu trabalho para esse for-
mato, investindo na internet. Meu 
objetivo é esse, continuar com os 
meus louvores. Esse ano estou pre-
parando um trabalho novo, faremos 
algo com foco na internet, buscan-
do um público novo, com o intuito 
sempre de propagar o Evangelho 
através dos meus louvores. Temos 
que fazer o nosso melhor e deixar 
Deus nos usar. 

Quais são os seus planos para 
o futuro?
Eu trabalho em outros negócios fo-
ra a música. Hoje ficar apenas na 
música no meio gospel é compli-
cado. Eu tenho como referência a 
Aline Barros, ela sempre se mante-
ve e nunca teve uma baixa, sempre 
manteve o trabalho com seriedade 
e com músicas que marcam as igre-
jas. Pretendo fazer canções que en-
trem no repertório das igrejas, com 
hinos congregacionais. Atualmen-
te, estou regravando uma canção 
fortíssima da Voz da Verdade, que 
se chama “Um milagre”, e ela está 
ficando linda. Meus planos para o 
futuro é trazer qualidade e música 
com unção para as pessoas. 

Por Kezia Torres, Marina Oliveira Lopes Coelho e Esther Nóbrega
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Por Stênio Silva Catúlio (Administrador com 
MBA em Gestão Comercial, empresário, impor-
tador têxtil, proprietário da loja Lipece Moda 
Infantil e pastor).
E sua esposa, Greyse Ribeiro Batista Catúlio 
(Fisioterapeuta, empresária e proprietária da 
loja Lipece Moda Infantil). 
@lipeceoficial

LANÇANDO AS 
REDES EM

TEMPOS
DE

CRISE
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Em tempos de crise, 
como empresários no 
ramo da Moda em 
Goiânia- Goiás, quero 
compartilhar com vo-

cês, caros leitores da Revista Re-
nascer, como estamos buscando 
em Deus estratégias e ações para 
sobreviver em meio a tantas dúvi-
das, incertezas e adversidades. 
Para começo de conversa, que-
ro falar um pouco sobre o título 
deste testemunho: “Lançando as 
redes em tempos de crise”. Nesse 
contexto, só consigo me lembrar 
da passagem bíblica sobre a pesca 
maravilhosa de Lucas no capítulo 

5, versículos 
3 ao 7, quando 

o Senhor Jesus 
fala para Simão 

lançar as redes, mes-
mo depois de ter feito is-

so a noite inteira sem alcançar 
êxito. Mesmo assim, Simão, obe-

decendo a palavra de Jesus, lançou 
as redes e o resultado foi simples-
mente surpreendente e maravilhoso. 
As redes de pesca se romperam, de 
tanto peixe! Veja que incrível!
“E, entrando num dos barcos, que 
era o de Simão, pediu-lhe que o 
afastasse um pouco da terra; e, as-
sentando-se, ensinava do barco a 
multidão. E, quando acabou de fa-
lar, disse a Simão: Faze-te ao mar 
alto, e lançai as vossas redes para 
pescar. E, respondendo Simão, dis-
se-lhe: Mestre, havendo trabalha-
do toda a noite, nada apanhamos; 
mas, sobre a tua palavra, lançarei 
a rede. E, fazendo assim, colheram 
uma grande quantidade de peixes, e 

rompia-se-lhes a rede. E fizeram si-
nal aos companheiros que estavam 
no outro barco, para que os fossem 
ajudar. E foram, e encheram ambos 
os barcos, de maneira tal que qua-
se iam a pique”. (Lucas 5:3-7).
Lançar as redes em tempos de cri-
se é extremamente exaustivo. Crise 
tem a ver com escuridão, com mar 
revolto, tempestade e medo. Como 
empresários, é claro que sentimos 
e passamos por tudo isso. No en-
tanto, mesmo quando tudo parecia 
não ter jeito, nós da Lipece Moda 
Infantil, nunca deixamos de lançar 
as redes, mesmo nos tempos mais 
difíceis. Temos uma fé inabalável e 
sempre ouvimos a voz do Mestre, 
pois é Ele que nos prepara e nos 
conduz. Lembro-me de quando co-
meçamos a pensar em criar a Lipe-
ce. Eu, Greyse, já tinha dois filhos, 
um menino de 5 anos e uma meni-
na de 1 ano. Eu havia parado com 
os atendimentos de fisioterapeuta 
para me dedicar a maternidade, e 
foi então que um sonho de infância 

falou mais alto 
e o meu coração 

se encheu de alegria! 
O meu sonho era apren-

der a costurar com a vovó. 
Dessa vez, eu pedi a ela tão in-

sistentemente, que ela não me ne-
gou a ensinar. Comprei máquinas, 
linhas e tecidos. Comecei a fazer 
vestidos para a minha filha e fui 
aperfeiçoando.
Nesse tempo, meu marido me 
olhou com olhos empreendedores 
e visualizou uma marca infantil. 
Lembre-se, os olhos do Senhor 
estão sempre sobre você, pois Ele 
se importa com os seus sonhos e 
desejos. Então, criamos a Lipece: 
Lipe de Felipe e Ce de Alice, a jun-
ção do nome dos nossos filhos. A 
criação dessa empresa sempre es-
teve ligada com o propósito de não 
somente trazer benefícios próprios, 
mas também que fosse uma marca 
que impactasse o mundo. O nosso 
propósito é sempre reverter par-
te de nossas vendas em ações que 
ajudam crianças carentes, e assim 
temos feito, pela graça de Deus! 
Em nossa primeira coleção, vive-
mos a nossa primeira crise, pois 
tivemos a primeira rede vazia. A 
produção das peças não ficou como 
o planejado e tivemos que abortar, 
tendo assim um prejuízo enorme. 
O medo, a incerteza e a dúvida ba-
teram em nossa porta, no entanto, 

ao invés de para-
lisar e desistir do 

sonho, Deus nos 
deu uma nova estra-

tégia e dessa forma, 
lançamos novamente 

as redes e abrimos a nos-
sa primeira loja de atacado 

e varejo, com a coragem e a 
garra dada pelo Senhor! 

Foi assim, em menos de 1 ano, 
que abrimos a nossa segunda lo-
ja, 100% atacado. Em menos de 4 
anos de marca, abrimos a loja va-
rejo em um dos maiores shoppings 
do Estado de Goiás, no Passeio 
das Águas Shopping, na cidade de 
Goiânia. Deus realmente nos sur-
preende com Seus planos!
Meu esposo sempre diz a seguinte 
frase: “se eu morrer, que seja ati-
rando”. Então, a nossa principal 
estratégia, mesmo em meio às di-
ficuldade e crises, é atirar as nos-
sas redes, redes de fé, coragem, 
inovação, conhecimento, sabedo-
ria e empatia. Entenda: Deus nos 
dá sempre as redes certas para os 
momentos mais difíceis, basta vo-
cê abrir os seus olhos, olhar para 
o lado, crer e agir! Nada irá acon-
tecer se você somente murmurar e 
não partir para a ação! A verdade 
é que lançar as redes é bem desa-
fiador, em tempos de crise então, 
é aterrorizante. Nesse momento, 
infelizmente vemos muitos amigos 
empresários que estão paralisados 
em meio ao colapso financeiro em 
que o país está enfrentando. 

O fato é que viver na crise é como 
entrar na escuridão e tentar encon-
trar uma saída, no entanto, lançar 
as redes é uma decisão de fé e cora-
gem, é arrancar as correntes do me-
do, da razão e das incertezas e olhar 
além das circunstâncias, assim co-
mo fez Simão quando obedeceu a 
voz do Senhor Jesus e lançou nova-
mente as redes ao mar.
Foi assim, que nós da Lipece ten-
tamos agir: com a fé e a coragem 
dada por Jesus Cristo!
Nesse momento, estamos de fren-
te com a crise da quarentena, mas 
como temos uma firme fé Naque-
le que criou os nossos dias, conti-
nuamos com a força de lançarmos 
as redes de novas estratégias para 
conquistar o novo mundo que está 
nascendo. 
O medo ainda existe, mas ele não 
nos paralisa mais, pois mesmo que 
estejamos no leme e o mar em fú-
ria, sabemos quem está no controle 
de tudo. Sim, Deus controla o nos-
so universo e não cai uma folha da 
árvore se Ele assim não permitir. 
Assim, a nossa dica para os empre-
sários nesse momento é que apro-
veite a oportunidade para criar e 
inovar, abra a sua mente para novas 
estratégias, levante do seu lugar e o 
resto cuidará o Senhor! 
Acredite: Ele se levantará, nos tra-
rá a bonança e nos direcionará para 
lançar as redes certas. Não pare, 
não desista e continue a lançar as 
redes.
Confie, pois as suas redes ficarão 
cheias de peixes ainda este ano!
Você crê?
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QUEM NUNCA USOU 
UMa máscara?

para elas

Por Marcos José Macêdo Santos
 Palestrante, Coach, Fisioterapeuta e 
pastor na Igreja Batista Renascer de 

Goiatuba – Goiás.
Instagram: @marcosjose.coach
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Por Jacqueline Ferreira. 
Diaconisa na Igreja Batista Renascer
@jacquelineferreira6899
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Um  grande ponto de in-
terrogação que nos deixa 
inquietos e tem gerado 

inúmeros conflitos na alma nos 
dias atuais e em toda história da 
humanidade é aquela constante 
pergunta: será mesmo que estou 
pronto? Muitos de nós, cristãos, 
esquecemos facilmente da ca-
pacidade e funcionalidade que 
Deus nos concedeu quando nos 
criou. Por isso, inúmeras vezes 
questionamos aquilo que não 
era para ser questionável.
Sem antes avaliar, minimiza-
mos ou até mesmo perdemos as 
oportunidades únicas por não 
nos acharmos aprovados dian-
te delas. Um certo dia, Deus 
resolveu ter uma conversa com 
Moisés e lhe disse: “Moisés 
chegou sua hora, agora é a 
hora!” Logo, Moisés, sem 
confiar na grande oportuni-
dade que estava à sua frente, 
disse para Deus: “Quem 
sou eu para ir falar com 

Faraó e tirar daquela terra os filhos de Israel?” (Êxodo: 3:11). A pri-
meira reação de Moisés após receber uma grande oportunidade de Deus 
foi dizer: “Senhor, não sou capaz e nem qualificado para cumprir este 
papel”.
Evidentemente, estamos vivendo um período desafiador como nos dias 
de Moisés, uma transição muito rápida que tem deixado inúmeras pes-
soas sem saber o que fazer, qual voz ouvir e como  se posicionar diante 
das oportunidades e lutas. Contudo, o maior desafio do cristão na pós 
modernidade, é adquirir sabedoria para lidar com os avanços tecnológi-
cos, digitais e inovadores, sem perder a essência e o caráter de Cristo.
Por outro lado, vejo grandes oportunidades surgindo a todo momento, 
e quem tem cultivado sua terra, certamente colherá com fartura (Pro-
vérbios 12:11).
Portanto, agora é a hora! Esteja pronto! 
Deus nos chama como um dia chamou Moisés para termos responsa-
bilidades de conduzir e alimentar esta geração. Todavia, talvez ainda 
esteja em seu coração os mesmos questionamentos de Moisés, dizen-
do que existem pessoas melhores e mais criativas do que você. Mas, 
não é sobre pessoas preparadas, é sobre servos improváveis. 
O “esteja pronto” vai muito além, pois é dizer: agora é a hora! 
Eis me aqui Senhor, envia-me!

É interessante como nós 
mulheres estamos sem-
pre usando máscaras. Por 
exemplo: usamos máscara 

de argila para o rosto, máscara de 
cílios, cremes e máscara de pro-
teção e uma infinidade de outras 
máscaras que auxiliam em trata-
mentos estéticos. São cuidados que 
condicionamos em nosso dia-a-dia, 
afinal de contas, somos mulheres e 
gostamos de nos cuidar.
A reflexão que quero trazer para es-
sa coluna é: será que temos o hábito 
de tirar as máscaras ou gostamos de 
ficar com elas o tempo todo?
No contexto atual estamos passan-
do por um quadro de pandemia, 
com isolamento social e com algu-
mas medidas de proteção para evi-

AGORA É A HORA, 
ESTEJA PRONTO!

futurando

COLUNA

tar possíveis contaminações, dentre 
elas o uso das máscaras. Fazendo 
uma analogia da situação, as más-
caras são excelentes disfarces para 
se esconder, ocultando assim a nos-
sa verdadeira identidade, intenção 
e até mesmo pensamentos e senti-
mentos. Quantas de nós fingimos 
ser o que não somos através de um 
sorriso, uma bela maquiagem ou 
um look bem montado que está na 
moda?
Nos sentimos obrigadas a usar más-
caras em virtude das circunstâncias. 
O fato é que isso nos leva muitas 
vezes, a manter uma aparência fe-
liz, um relacionamento perfeito, 
uma família exemplar, uma mulher 
incrível e inabalável, resumindo 
uma verdadeira mulher maravilha; 
mas por trás de tudo isso está um 
coração sangrando e uma alma feri-
da gritando por socorro.
Quantas mulheres se escondem por 
trás de máscaras? Rótulos e pa-
drões são impostos pela sociedade 
através da mídia, que diz como a 
mulher deve ser. Alguns estereóti-
pos são: ter um corpão sem celulite, 
sem estrias e ser magra. Grande en-
gano acreditar que precisamos nos 
anular para viver dentro de um pa-
râmetro do perfeito e sem defeito.
Quantas mulheres vivem uma vida 
cada vez mais vazia e afundada na 
dor, medo, depressão, autoestima 
baixa, dependente emocionalmente 
e cheias de complexos? A verdade 
é que muitas se esquecem das suas 
origens e adquirem assim, uma 
identidade desconfigurada. O fato é 
que cada mulher possui caracterís-
ticas, força, essência e um potencial 
único. 
As máscaras se tornam uma me-
dida de proteção e refúgio para 
esconder as feridas, mas quando 
estamos sozinhas em nosso quarto, 
desabamos. Por que esconder atrás 
de disfarces que nos levam a andar 
em cordas bambas? Quando fingi-
mos ser o que não somos, gastamos 

mais energia, pois estamos sempre 
ocupados demais fazendo a manu-
tenção de nossas máscaras. 
Portanto, não se permita viver no 
obscuro das máscaras, não deixe 
que ela faça parte do seu guarda-
-roupa e nem que seja um aces-
sório de uso pessoal. Não tenha a 
máscara como um estilo de vida.
No livro de Salmos 139:2-4 diz 
que: “Tu sabes o meu assentar e 
o meu levantar; de longe entendes 
o meu pensamento. Cercas o meu 
andar, e o meu deitar; e conheces 
todos os meus caminhos. Não ha-
vendo ainda palavra alguma na 
minha língua, eis que logo, ó Se-
nhor, tudo conheces”. Amadas, se-
rá que temos a consciência e o en-
tendimento de que não precisamos 
nos esconder e nem nos refugiar 
atrás de máscaras? 
O fato é que o Senhor nos conhece 
e sabe de todas as coisas. Ele vê as 
nossas dores, assim como também 
as nossas mentiras. Você não preci-
sa usar disfarces, pois as máscaras 
diante de Deus não prevalecem. 
Por isso, tire a sua máscara e entre-
gue-a para Deus.
“E não há criatura alguma enco-
berta diante d’Ele; antes todas as 
coisas estão nuas e patentes aos 
olhos daquele com quem temos de 
tratar”. (Hebreus 4:13).
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“Há um só corpo e um só Espírito, assim como a 
esperança para a qual vocês foram chamados 
é uma só; há um só Senhor, uma só fé, um só 
batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre 
todos, por meio de todos e em todos”.
(Efésios 4:3-6).

Desde pequena costu-
mava personificar as 
coisas, dizeres e prin-
cipalmente versículos 
bíblicos. Hoje ainda 

tenho esse costume. Sempre que 
leio Efésios 4:4 imagino os irmãos 
na igreja abraçados, chorando, ao 
som de: “somos corpo e assim bem 
ajustado, totalmente ligados, uni-
dos, vivendo em amor...”
Saudade dos tempos das vigílias 
e dos caldos que as irmãs faziam 
pra turma que ficava até o amanhe-
cer. Saudade das caronas que as 
famílias davam e lotavam o carro 
para não deixar a moça de família 
sozinha (e não ter a desculpa de ir 
acompanhada do rapaz, vigia sô!). 
Saudade das reuniões de oração 
ao som do violão de três acordes, 
onde o Espírito Santo era palpável. 
Das serenatas de aniversário e dos 
acampamentos exaustivos para o 
corpo, mas revigorante para a alma.   
Infelizmente, o fato é que temos 
o instinto de andarmos e agirmos 
sós. Com o passar das décadas, o 
individualismo se tornou cada vez 
mais real. As reuniões de oração 
estão mais extintas, as moças vão 
para casa em seus próprios carros, 
as vigílias reduziram seus horários 
(inclusive pela violência das gran-
des cidades), as serenatas viraram 
emoji no App, o violão de três 
acordes foi deixado pela tecnologia 
e a conferência online tornou tudo 
mais fácil. 
O distanciamento espontâneo se 
estabeleceu cada vez mais real em 
nossas vidas, pessoas que não vão 
mais aos cultos, famílias desfeitas e 
relacionamentos rompidos. E para 

completar essa situação, em meio 
a esse esfriamento e indiferença, 
surgiu um vírus que causou o dis-
tanciamento obrigatório entre as 
pessoas.  
No início, os mais humorados 
postavam suas casas arrumadas, 
pés para cima em tom de férias e 
descanso, alguns animados para 
assistirem o culto online, cheios 
de expectativas para tirarem esse 
tempo e colocar algumas coisas 
em ordem. A vida online e isolada 
também trouxe algum benefício: a 
reflexão.
Os dias se passaram, as férias não 
foram exatamente como pensado, o 
estresse da vida home office come-
çou a fazer efeito. De um lado, os 
filhos tentando se adaptar as aulas 
pela internet, presos sem poderem 
brincar, do outro lado, o cônjuge 
desesperado com as contas para 
pagar. 
O mais interessante de tudo isso 
é ver em muitos a saudade de ser 
corpo, “assim bem ajustado total-
mente ligado, unido, vivendo em 
amor”. Nunca se teve tanta sauda-
de de ser um só corpo, um só es-
pírito, ouvir o violão de três acor-
des... E o silêncio do vazio começa 
a gritar de saudade dentro da alma 
pela metade que nos foi tirada. Ser 
corpo ao menos para ter a oportu-
nidade de ir ao culto presencial, 
abraçar o restante dos membros ou 
para dar carona pra moça de famí-
lia mais uma vez!
Quebrou-se os corações, a dor 
na pele e no bolso se tornou real. 
Quando nos vimos em situação 
difícil, pensar que em “um só cor-
po” tudo ficava mais fácil, em um 

só espírito o peso ficava mais leve, 
entende-se melhor Filipenses 4:4. 
Não é quando as coisas estão em 
perfeita harmonia que esse versí-
culo faz sentido, é em meio caos, 
ao saber que a realidade do irmão é 
pior do que a nossa.
Não há como ser corpo em casa, 
mesmo com sua família. Os dedos 
precisam das mãos, que precisam 
dos braços, que precisam do tron-
co, que precisam das pernas, que 
precisam dos pés, que precisam dos 
dedos maiores e que precisam dos 
dedinhos.
Em meio a esse caos, ser um só 
corpo é receber ou enviar uma 
mensagem: “está precisando de al-
go? Está tudo bem por aí? Conte 
comigo”. Chegar inesperadamente 
na casa do seu irmão e lhe entregar 
uma oferta ou um abraço. Escrever 
aquela carta quando o vê chorando, 
e orar por ele(a) em todos os mo-
mentos. Entender que, sendo um 
corpo, jamais seremos o mesmo se 
um membro for tirado, mesmo que 
seja o dedinho do pé. 
Hoje, mais do que nunca, perso-
nifico o dia de voltar a abraçar, de 
cantar coladinho e não só cantar, 
olhar nos olhos, chorar e declarar: 
“somos corpo...”.
Sonho com o dia de pegar no pé do 
irmão, chegar mais cedo aos cul-
tos, saber se está tudo bem, sentir 
o cheiro de caldo da cantina, pas-
sar na livraria e tomar aquele café 
e ver se tem livro em promoção, 
olhar pra minha igreja, tão linda de 
novo, respirar fundo e viver um só 
espírito, em um só corpo!

Por Armanda Paz
Cantora, professora de canto e ministra 

de Louvor da Igreja Batista Renascer.
@armandapaz

Um só corpo 
e um só 
Espírito
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FUNCIONA A 
TELEMEDICINA?
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Por Luciana G. Nabuth Cintra
Médica Pediatra.

Instagram: @dra.luciananabuth.pediatria

Qual seu primeiro pensamento 
quando você ouve falar em Te-
lemedicina? Muitos vêm aquela 
imagem do desenho da Família 
Jetsons, onde a mãe consulta com 
um médico pelo computador não é 
mesmo?  
O Sufixo “Tele” vem do grego téle, 
e significa “à distância”. Portanto, a 
telemedicina é o exercício da medi-
cina à distância, e para isso precisa 
ser mediado por tecnologia. Apesar 
de pouco conhecida no Brasil, a 
telemedicina já é amplamente uti-
lizada em vários países ao redor do 
mundo, como Estados Unidos, Ca-
nadá, Inglaterra, Alemanha, Japão 
e Singapura, e compreende há vá-
rias áreas. Tenho certeza que mui-
tos dos leitores já ouviram falar em 
alguma delas: 
Telediagnóstico – talvez seja a for-
ma mais comum que conhecemos. 
É quando o médico, geralmente ra-
diologista, lauda exames como raio 
X e tomografias à distância, assim 
como os cardiologistas também 
laudam eletrocardiograma, MAPA 
e Holter).
Teleconsultoria - também fre-
quente, é a modalidade praticada 
de médico para médico. Quando 
um médico, em um lugar remoto, 
pode contar com a assessoria de um 
especialista da área, mesmo à dis-
tância de um grande centro. 
Telemonitoramento - monitora-
mento de pacientes com suspeita 
ou casos leves da COVID-19, de 
forma virtual.
Telecirurgia - cirurgias robóticas 
feitas à distância por médicos espe-
cializados.
Teleorientação – em que os médi-
cos orientam os pacientes remota-
mente. Já fazemos há vários anos, 
porém de uma forma não regula-
mentada. Quem nunca fez uma li-
gação para um médico? Perguntou 
sobre uma medicação? Ou seja, de 
uma forma ou de outra você já uti-
lizou a telemedicina.
Mas, o que tem causado maior con-
trovérsia atualmente no Brasil é o 
Teleatendimento ou teleconsulta 
– modalidade que permite ao mé-
dico fazer o atendimento direto ao 
paciente, mesmo à distância, seja 
por áudio ou vídeo.
É importante mencionar que a tele-
medicina já é feita e regulamentada 

no Brasil desde 2002, através da 
Resolução do Conselho Regional 
de Medicina CFM nº 1.643/2002, 
porém de forma restrita e, devido 
à crise do COVID 19, resoluções 
temporárias (CFM – Conselho 
Federal de Medicina (ofício nº 
1756/2020) e o Ministério da Saú-
de (portaria nº 467 de 20/03/2020), 
permitiram novos moldes para o 
funcionamento da telemedicina 
que engloba a teleconsulta.
A teleconsulta é uma vídeo chama-
da através de uma plataforma pró-
pria que garante o sigilo, segurança 
e integridade dos pacientes. Por 
onde pode ser enviado documen-
tos, tais como receitas, orientações 
e exames. O médico deve ter uma 
assinatura digital por onde fará a 
prescrição de receitas, incluindo 
receitas para antibióticos e receita 
branca controlada.
A tecnologia já está em todas as 
áreas da nossa vida, nada mais na-
tural chegar também na medicina. 
O fato é que ela já é praticada há 
muitos anos na relação médico pa-
ciente, porém de uma forma infor-
mal. A regularização da medicina 
tem também o objetivo de regu-
lamentar essa prática, garantindo 
mais segurança, tanto ao médico 
assistente, quanto para o paciente. 
Quando atendemos uma ligação 
ou respondemos a um whatsapp, 
mesmo que a intenção do médico 
seja a melhor possível, podemos 
infelizmente acabar prejudicando 
o paciente, pois geralmente não 
estamos mais no consultório, não 
temos acesso ao prontuário do pa-
ciente e é humanamente impossível 
lembrar de todos que atendemos, 
bem como de detalhes das suas pa-
tologias, alergias ou outras particu-
laridades. Por isso, é tão importante 
essa regulamentação! 
Vejo a telemedicina como um gran-
de avanço que veio para ficar e que 
resolve muitas demandas, como: 
olhar exames que solicitamos, al-
gumas lesões de pele, ajuste de do-
ses de medicamentos, orientações 
diversas, entre várias outras ações. 
O grande medo das pessoas e de 
alguns médicos é que a telemedici-
na substitua a consulta presencial, 
mas isso não acontecerá. Precisa-
mos ressaltar que a telemedicina 
tem as suas limitações. Em alguns 
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momentos precisaremos solicitar 
que o paciente compareça ao con-
sultório para uma avaliação presen-
cial, como por exemplo nos casos 
de tosse, de avaliações ortopédicas, 
etc. Cada especialidade terá suas 
indicações e limitações.
Dentre os principais benefícios da 
telemedicina destaco a praticida-
de de aguardar a consulta de casa, 
economia de tempo, pois evitamos 
o deslocamento, consequentemente 
gasto de gasolina, estacionamen-
tos, etc. Além de evitar exposição 
a locais potencialmente contamina-
dos, principalmente nesse momen-
to que estamos vivendo de pande-
mia mundial. 
A telemedicina não veio para 
substituir a medicina presencial 
tradicional, mas sim para somar e 
complementar o que já existe. Mas, 
como toda novidade, geralmente 
assusta e pode causar uma certa 
desconfiança, mas com o tempo e à  
medida que as pessoas forem usan-
do, verão como é fácil e eficaz.
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N
esta 50ª edição da Revista 
Renascer, quero compartilhar 
com os queridos leitores um 
estudo sobre a igreja primi-

tiva, descrita no livro de Atos. A 
intenção aqui é fazer um paralelo 
entre a igreja daquela época e a 
igreja da atualidade, destacando o 
ponto mais importante, que é: viver 
o propósito de Deus na unidade. 
Vamos lá?
Primeiramente quero contextuali-
zar a igreja primitiva,  a qual  era 
formada por cristãos que se reu-
niam para ter comunhão e procla-
mar o Evangelho, liderados pelos 
apóstolos, que transmitiam os en-
sinamentos de Jesus. Começando 
em Jerusalém, a igreja primitiva ra-
pidamente se espalhou para vários 
outros lugares. Veja só como era a 
rotina e a união daquela igreja:
“E perseveravam na doutrina dos 
apóstolos, e na comunhão, e no 
partir do pão, e nas orações.
E em toda a alma havia temor, e 
muitas maravilhas e sinais se fa-
ziam pelos apóstolos. E todos os 
que criam estavam juntos, e tinham 
tudo em comum. E vendiam suas 

um ajuntamento de pessoas, e não 
igreja. Precisamos entender o que 
significa igreja e o que é ser igreja 
de verdade.
O fato é que estamos vivendo uma 
sociedade e em uma geração ins-
tável, imediatista e egoísta. Como 
pastor, fico triste ao ver que a co-
munhão e a unidade não constituem 
mais o estilo de vida da maioria das 
pessoas. Estamos perdendo a nos-
sa característica e muitos de nós 
sequer aceitamos ser confrontados. 
No modelo da igreja primitiva des-
crita em Atos, vemos que os após-
tolos tinham o compromisso com a 
verdade e com a manifestação da 
graça, e assim o poder de Deus era 
real. Hoje as pessoas não querem 
ouvir a verdade e muitas vezes não 
estão dispostas a entregar de uma 
forma genuína as suas vidas a Jesus
Com anos de pastoreio, aprendi que 
estar no caminho não significa che-
gar ao destino. Muitas pessoas den-
tro da igreja estão fazendo a coisa 
certa, mas com motivações erradas. 
Muitos procuram igrejas que aten-
dam apenas às suas necessidades, e 
se isso não acontece, logo esfriam, 

Por Pastor João Queiroz
Pastor Presidente da Igreja Batista Renascer.

propriedades e bens, e repartiam 
com todos, segundo cada um havia 
de mister. E, perseverando unâ-
nimes todos os dias no templo, e 
partindo o pão em casa, comiam 
juntos com alegria e singeleza de 
coração, Louvando a Deus, e cain-
do na graça de todo o povo. E to-
dos os dias acrescentava o Senhor 
à igreja aqueles que se haviam de 
salvar”. (Atos 2:42-47).
Interessante observar nos versí-
culos citados acima, que a igreja 
primitiva vivia mais como uma fa-
mília do que como uma instituição. 
Os seus membros repartiam seus 
bens e gostavam de se reunir, além 
disso, eles ajudavam e encorajavam 
uns aos outros. Seu objetivo era fa-
zer a família de Deus crescer, pre-
gando o Evangelho. Assim a igreja 
se tornou poderosa, pois todos es-
tavam firmados nos ensinamentos 
de Cristo e havia consonância e 
unidade entre o que eles falavam e 
viviam. Isso não é extraordinário? 
Infelizmente, o que vemos na atua-
lidade é uma igreja bem diferente 
da igreja primitiva descrita em 
Atos.  O que observamos hoje é 

desviam e fraquejam na fé.
A questão do cristianismo não es-
tá na velocidade com que as coisas 
acontecem, mas na qualidade e na 
constância  da fé em Cristo Jesus. 
Estamos perdendo o nosso poder 
de impacto na sociedade, pois es-
tamos escutando apenas o que que-
remos.
A igreja de antigamente persevera-
va na comunhão, e por isso eles es-
tavam sempre dispostos a submeter 
aos ensinos dos apóstolos. Veja o 
que diz em Hebreus sobre a impor-
tância da comunhão dos irmãos na 
igreja:
“E consideremos uns aos outros 
para nos incentivarmos ao amor 
e às boas obras. Não deixemos de 
reunir-nos como igreja, segundo o 
costume de alguns, mas procure-
mos encorajar-nos uns aos outros, 
ainda mais quando vocês veem 
que se aproxima o Dia”. (Hebreus 
10:24-25).
Com certeza uma casa, uma família 
e uma igreja dividida enfrentarão 
grandes dificuldades e problemas. 
Por isso, precisamos estar atentos 
quanto a isso. Quantas vezes ar-

rumamos desculpas para não es-
tarmos em comunhão na igreja? 
Sejamos cuidadosos com nossos  
relacionamentos e com as pessoas 
que estão em unidade conosco . 
Outra coisa que era diferente na 
igreja primitiva era a oração. Aque-
le povo conviveu com Jesus e mui-
tos o viram passar a maior parte do 
tempo de joelhos, orando. Eles se 
tornaram poderosos, pois sabiam 
como funcionava a oração, e por 
esse motivo essa era a principal ar-
ma deles. Tristemente, percebemos 
que a nossa geração desaprendeu a 
orar. Vamos atrás de tudo primeiro 
e, em último caso, procurarmos a 
oração. 
Mas, como agir diante desta nova 
realidade? Sem dúvida, a igreja, é 
essencial para auxiliar Ca socie-
dade que está em desequilíbrio e é 
através do Evangelho e da prática 
verdadeira do cristianismo que va-
mos conseguir alcançar as pessoas 
à nossa volta.
Como igreja, precisamos repensar 
tudo isso! Precisamos estar atentos, 
fazer a obra de Deus da maneira 
certa e com a motivação correta. 

Certamente, o caminho a percorrer 
é o da solidariedade e da comu-
nhão.
Deus abençoe a sua vida, em nome 
de Jesus!
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É MELHOR 
SEREM DOIS

Por Antonio Carlos Leite (Presbítero e Líder 
auxiliar do Ministério de Casais da Igreja 

Batista Renascer e Diretor Comercial). 

E sua esposa Luciene Lisboa (Líder auxiliar 
do Ministério de Casais da Igreja Batista Re-

nascer, Empresária e Designer de Moda).     
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Que enorme riqueza termos a Pa-
lavra de Deus em nossas mãos! É 
pela serenidade, sabedoria e poder 
do Senhor, que nos direcionamos, 
nos encontramos, alimentamos e 
até nos confrontamos. Por ser esta 
uma edição especial de nossa revis-
ta, a do mês dos namorados, gosta-
ríamos de contextualizar o seguinte 
texto:
“Melhor é serem dois do que um, 
porque têm melhor paga do seu 
trabalho.
Porque se um cair, o outro levanta 
o seu companheiro; mas ai do que 
estiver só; pois, caindo, não have-
rá outro que o levante. Também, 
se dois dormirem juntos, eles se 
aquentarão; mas um só, como se 
aquentará? E, se alguém prevale-
cer contra um, os dois lhe resisti-
rão; e o cordão de três dobras não 
se quebra tão depressa". (Eclesias-
tes 4:9-12).
Muitas vezes, nos aconselhamos 
com pessoas e algumas vezes ne-
gligenciamos em não buscarmos 
primeiramente o conselho do Se-
nhor. Um dos conselhos dados por 
Deus, diz respeito à companhia e à 
unidade. 
O sentido de estar em dupla é a as-
sociação de duas pessoas orien-
tadas para o mesmo propósito. 
No relacionamento conjugal, 
além das afinidades, deve 
haver também a com-
preensão das diferenças 
de forma consciente e 
positiva, e não pejorati-
va, crítica ou competiti-
va. Uma vez compreen-
didas e trabalhadas, elas 

se fundem e geram benefícios para 
toda família, fluindo paz e asserti-
vidade. Vamos agora refletir cada 
versículo de Eclesiastes 4:9-12:

9-Melhor é serem dois do que um, 
porque têm melhor paga do seu 
trabalho. O efeito 2 em 1 traduz, 
entre outros, força, companheiris-
mo, suporte e cumplicidade. Traba-
lhando juntos, o benefício, ou seja, 
o lucro é melhor. Não implica ga-
nharem mais, e sim ganharem 
em qualidade; pois a moeda 
não é a de mercado, mas 
do amor e da doação, 
do resultado de en-
trega pelo outro 
mais do que pelo 
sustento finan-
ceiro apenas.
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10-Porque se caírem, um levan-
ta o companheiro; ai, porém, do 
que estiver só; pois, caindo, não 
haverá quem o levante. Quantas 
vezes visualizamos obstáculos em 
nosso relacionamento? Sem dúvida 
várias vezes! A dualidade do rela-
cionar está no estender a mão. Nos 
deparamos também com pedras pe-
lo caminho, que derrubam, mas que 
não causam feridas tão profundas e 
dolorosas como palavras mal ditas. 
Como está a comunicação entre vo-
cês? Ela deve ser como o partilhar 
do pão, um alimento diário para a 
vida conjugal.
Como é simples a atitude da gene-
rosidade, e entre o casal, o levantar 
um ao outro deve ir além da genti-
leza, deve ser um instinto de cuida-
do e proteção mútua, pois cuidando 
do seu cônjuge, você estará cuidan-
do de si mesmo.

11-Também, se dois dormirem 
juntos, eles se aquentarão; mas 
um só como se aquentará? A frie-
za, a indiferença e o desprezo di-
laceram o coração. É como dormir 
sozinho sem agasalho apropriado 
em um clima congelante. Infeliz-
mente há casais que em pleno ve-
rão, estão vivendo uma verdadeira 
e longa geada. Desperte! Seja uma 
fonte de calor! Não foque nas in-
diferenças, mas saiba que por mais 
que tenham diferenças, a energia 

térmica é transmitida de um corpo 
para outro, motivada pela diferença 
de temperatura entre si (que pode 
ser humor, temperamento, persona-
lidade, carga histórica, etc). 
Tornem-se aliados! Não percam 
tempo na frieza. Como é maravi-
lhoso dormir juntinhos, nos aquen-
tar! Mantenha aquecida a proxi-
midade de vocês, onde os dois se 
tornam apenas um, e desfrutem do 
que Deus lhes deu: o prazer da in-
timidade.

12-Se alguém quiser prevalecer 
contra um, os dois lhe resistirão; 
o cordão de três dobras não se re-
benta com facilidade.
Juntos, em unidade de projetos, de 
pensamento, em concordância com 
o que é comum à família, aos filhos, 
às conquistas, às finanças, nós ge-
ramos uma força que nos capacita 
a resistir e prevalecer contra quem 
quer e o que quer que seja. Temos 
o privilégio de estarmos ainda 
mais respaldados com a presença 
do Espírito de Deus, entrelaçado 
conosco. Sozinhos seríamos como 
um único fio simples e fraco, sem 
resistência e suscetível a arrebentar 
com facilidade. Mas, a unidade nos 
dá força para resistirmos às tensões 
e termos bom êxito. 
Queremos compartilhar com vocês 
uma vivência que retrata muito bem 
esse tema abordado. Recentemen-

te estávamos pedalando em uma 
trilha e já na volta, após 30 Km, 
estava muito cansada e exausta. A 
chegada não parecia tão próxima 
do que realmente era, devido tam-
bém a uma sede de secar os lábios. 
O sol estava intenso e naquela re-
ta levemente inclinada, pensei que 
não seria capaz, foi quando disse ao 
meu esposo: “me ajude!”
Ele, pedalando forte, colocou uma 
de suas mãos em minhas costas e 
me impulsionou. Foi muito mais 
que um empurrão, senti naquele 
momento como se um motor tives-
se sido acoplado em minhas pernas 
e a disposição em pedalarmos e 
mantermos juntos a mesma veloci-
dade, me projetou para a chegada 
com uma força descomunal. Sua 
doação de força me trouxe tanto 
contentamento e capacitação, que 
ao final, o agradeci e disse que eu 
não conseguiria sem ele, e para mi-
nha surpresa ele disse: “quase não 
fiz força!” 
Acredito que psicologicamente fui 
movida pela doação do seu amor 
em me auxiliar a concluirmos jun-
tos o que também juntos iniciamos. 
Pude vivenciar verdadeiramente, e 
ao frescor do vento desse tema, di-
go a vocês: é infinitamente melhor 
serem dois do que um!



O ser humano é um ser 
pensante. Isto faz dele al-
guém capaz de apreciar, 
entender, diferenciar e 

julgar. A natureza humana, porém, 
nem sempre é genial, mas quase 
sempre geniosa. Sendo assim, mui-
tas vezes faz mal uso dessa mara-
vilhosa capacidade de discernir e 
escolher. Ao tomar decisões, o ser 
humano às vezes reforça o indivi-
dualismo, o egoísmo, a indiferença 
aos outros, em vez de contemplar 
a coletividade, o meio ambiente, 
os mais fracos e pobres, os que não 
se encaixam em seus critérios pre-
conceituosos de beleza, de raça ou 
religião, só pra citar alguns estereó-
tipos. 
Afinal, o que é bom senso? Quem 
decide o que é adequado, justo, 
democrático ou belo? São tantas 
questões envolvidas que fica difí-
cil estabelecer um padrão. Envolve 
visões de mundo, leituras de con-
textos, opiniões embasadas em um 
sem número de variáveis, então é 
melhor não tentar definir de forma 
simplista ou reducionista. 
Alguns filtros, porém, podem ser 
utilizados sem restrições no ato 
de julgar: razoabilidade, sensatez, 
consequências. O grande filósofo 
Aristóteles dizia que o bom senso é 
o fio condutor da ética, a capacida-
de de encontrar o “meio-termo” em 
questões complexas, com o objeti-
vo de adotar a melhor postura. Para 
além de definir o certo e o errado, o 
bom senso está intimamente ligado 
a moral, principalmente para um 
cristão. 
Tudo bem que, dependendo da cul-
tura e costumes em que o ser hu-
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mano está mergulhado, algumas 
coisas se relativizam por si só. O 
conceito de normalidade muitas 
vezes se torna intuitivo ou subjeti-
vo. A meu ver, aqui entra a ação do 
Espírito Santo com a devida liber-
dade de agir, atuando na consciên-
cia humana. Assim, na interação 
com outras pessoas, com o meio 
e com a cultura, este ser, uma vez 
“iluminado” pela direção de Deus, 
passa a ser uma bênção na socieda-
de, tornando-se um bom conselhei-
ro, uma referência de sabedoria, 
uma liderança respeitada por sua 
capacidade de decidir pela “coisa 
certa”. O famoso rei Salomão foi 
um exemplo de tudo isto, enquanto 
permitiu que Deus o inspirasse. 
Agora, como imaginar consenso 
em tempos de polarização e discur-
sos de ódio por todos os lados e in-
terfaces que uma questão possa ter? 
Como imaginar amor em meio a tu-
do isso? Se não amor, pelo menos 
tolerância e respeito? Seria querer 
demais? De repente, as opiniões e 
atitudes se misturam às próprias 
personalidades e daí, pela ótica de 
quem julga, aparecem os rótulos. 
Será que estamos nos esquecendo 
que é possível mudar de opinião, 
aprender, reavaliar, reconsiderar? 
Numa sociedade onde o perdão e a 
humildade parecem ter dado lugar 
à arrogância e totalitarismo, qual 
seria então o lugar do consenso? 
A Igreja precisa ser o pêndulo de 
equilíbrio na sociedade, o sal da 
terra. A voz profética não pode ser 
implacável, sem misericórdia, sem, 
contudo, comprometer a verdade 
do Evangelho. Temos que fazer o 
possível para focarmos naquilo que 

Av. T2, nº 2992, St. Bueno, Goiânia
CEP: 74.215-005

(62)9 9630-7070 / (62) 3247-5972
contato@ronilsonadvogados.com.br

Cível
Criminal
Eleitoral

nos une, não no que nos divide. Es-
ta máxima é urgente para famílias, 
comunidades, congregações, mas 
também para autoridades públicas, 
governos. 
Nunca foi tão necessário orar e 
clamar por sabedoria! Jesus não 
começou seu ministério falando 
sobre humildade aos discípulos nu-
ma montanha? Eu trocaria a frase: 
“Tudo começa pelo respeito” por 
“Tudo começa com a humildade”. 
Nunca o brado do Senhor que con-
clamava ao povo que se humilhas-
se, orasse e o buscasse foi tão im-
perativo como nos dias de hoje. 
Bom senso é ouvir o que Deus tem 
a dizer, submeter opiniões ao crivo 
da Palavra. Consenso é submeter 
tudo a um filtro de amor e renun-
ciar às individualidades em nome 
do bem comum, porque o “senso 
comum” está contaminado pelo ví-
rus do pecado. 
Literalmente, só Jesus na causa! 
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