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ser alcançada em sua plenitude, ela 
deve ser trabalhada a princípio no 
seu eu, ou seja, de dentro para fora. 
Portanto, a crise da meia idade exis-
te sim, e para manter-se em equilí-
brio, você pode treinar a sua mente 
para estar sempre no aqui e agora. 
Para isso: conecte-se com o que es-
tiver fazendo no presente, ou com 
a pessoa que estiver conversando; 
invista, acima de tudo, nas relações 
com as pessoas que você mais ama, 
porque é uma das maiores fontes 
de bem-estar que existe, respeite as 
suas limitações, se perdoe, faça as 
pazes com quem você de fato é e 
com a idade que você tem e se ame 
ao ponto de se permitir ser feliz!
Caso perceba alguma dificuldade 
de enfrentamento nessa fase, pro-
cure ajuda terapêutica. Lembrando 
que no Instituto Renascer Saúde, 
da Igreja Batista Renascer, temos 
um quadro de excelentes profissio-
nais especializados em contribuir 
para que você aproveite ao máximo 
a sua vida.

No campo da psicologia, o concei-
to de crise é explicado como toda 
situação de mudança a nível biop-
sicossocial, que exige um esforço 
suplementar para manter o equi-
líbrio ou estabilidade emocional, 
ou seja, ao  nascermos estaremos, 
o tempo todo, nos transformando e 
nos adaptando. 
Em uma pesquisa realizada pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), realizada em 
2018, fora apontado que uma pes-
soa nascida no Brasil tem expec-
tativa de viver, em média, até os 
76 anos. Dessa forma, poderíamos 
considerar como sendo a fase da 
meia idade a partir de 38 anos. 
Nessa fase, ao pensar na finitude, 
há muitos questionamentos sobre o 
que foi feito, deixado de fazer, ou o 
que poderia ter sido feito durante a 
vida. Então, inicia-se uma autoava-
liação profunda, fazendo a pessoa 
acessar sentimentos de frustração, 
depressão ou desvalor. 
Por isso, é necessário tomar cuida-
do para não ficarmos presos a esses 
pensamentos, mas que por meio 
dessa reflexão, você possa admi-
rar as conquistas do passado com 
gratidão e que seja um start para 
a elaboração de novas aspirações 
para o futuro, buscando sempre se 
reinventar, mesmo se estiver em 
momento de crise pela síndrome 
do ninho vazio, aposentadoria ou 
outros tipos de conflitos. 
Sabemos também que existe uma 
certa exaltação ao corpo e a ju-
ventude eterna, mas temos que en-
tender que essa não é a realidade. 
Nessa fase, um dos maiores inves-
timentos não são os excessos, mas 
sim o reconhecimento de que toda 
fase tem a sua beleza, e que para 

EN
TRE
VISTA

EXISTE A 
CRISE DA 
MEIA IDADE?

GERAÇÕES
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Por Líbina Messac
 43 anos, Pedagoga, Psicóloga 

Clínica, Pós-graduada em Terapia 
Cognitiva Comportamental e em 

Psicologia Escolar – Coaching-PSC.
 Instagram: @libina_messac

Nesse mês de julho, a Revista Re-
nascer entrevistou a empresária 
Áurea Santos. Ela é psicóloga de 
formação e atua em Goiânia na 
área de Recursos Humanos há 18 
anos. Nessa entrevista, ela falará 
sobre a importância de se reinven-
tar profissionalmente e da recolo-
cação no mercado de trabalho em 
tempos de crise. Além disso,  trará 
uma surpresa exclusiva aos leitores 
da Revista Renascer. Confira: 

Como surgiu a ideia do curso 
Recolocação na Prática?  
Sempre trabalhei na área de Recur-
sos Humanos com recrutamento e 
seleção em multinacionais, como 
Coca Cola, Pepsi, Peugeot. Perce-
bia que os candidatos chegavam 
despreparados e com os currículos 
ruins. Muitas vezes, eu não conse-
guia entender o currículo da pessoa 
e acabava descartando, afinal, re-
cebia uma média de 300 currículos 
para cada vaga anunciada. Quando 
o currículo está mal feito, preferi-
mos descartá-lo e chamar o candi-
dato que o preparou melhor. Esse 
foi o start para a ideia de montar o 
Instagram Recolocação na Prática. 
O objetivo era orientar sobre como 
se portar em uma entrevista, mon-
tar currículo e conseguir a tão al-
mejada vaga de trabalho. Depois da 
divulgação nas redes sociais, mui-
tas pessoas começaram a pedir um 
curso sobre, o que me levou a mon-
tar o curso Recolocação na Prática. 

Explique melhor em que con-
siste o curso Recolocação na 
Prática: 

COLUNA:

Lançaremos novamente nesse mês 
de julho, dia 07. Temos o curso gra-
tuito e o pago. O minicurso (gratui-
to) é formado por 11 aulas, ensina 
de uma forma mais simples todas 
as etapas para recolocação no mer-
cado de trabalho. Já o curso pago é 
mais completo e aprofundado, com 
mais de 50 aulas, pois eu ensino li-
teralmente o passo a passo. Essa foi 
a forma que pude devolver social-
mente os talentos e dons que Deus 
me deu e cumprir o meu propósito. 
Na primeira edição do curso eu tive 
440 alunos matriculados. 

Agora em meio à crise, qual a 
importância da pessoa saber o 
conteúdo do Recolocação na 
Prática e o que ela pode fazer 
para se recolocar no merca-
do?
Sempre falo que a pessoa desem-
pregada tem como trabalho, pro-
curar trabalho. Eu ensino como a 
rotina da procura pode ajudar na 
recolocação, pois grande parte das 
pessoas que estão desempregadas, 
acabam entrando em uma rotina 
como se estivessem de férias, e en-
viam currículo apenas quando apa-
rece uma vaga interessante. Assim, 
no curso Recolocação na Prática, 
ensino como ter uma busca ativa e 
encontrar a vaga certa. É fato que 
na crise as vagas diminuíram, con-
tudo, algumas áreas específicas co-
mo saúde, educação, tecnologia e 
compras abriram muitas vagas. As 
pessoas precisam saber encontrar, 
principalmente agora. O candidato 
precisa ter uma busca ativa. 

ENTREVISTA:

Você tem uma surpresa exclu-
siva para os leitores da Revis-
ta Renascer? Qual seria?
Sim! Na próxima turma eu 
gerarei um código especial –
IGREJABATISTA - para os 
membros da igreja. O passo a 
passo será: primeiro a pessoa faz 
o minicurso, e se ela tiver interesse 
em comprar o curso completo, ela 
ganhará um desconto de 50% com 
o código especial para a Igreja 
Batista Renascer. O curso ensina a 
fazer um currículo adequado, a se 
preparar para a entrevista, organizar 
o LinkedIn, despertar para os locais 
onde procurar as vagas e muito 
mais. Nas aulas online o aluno 
pode assistir quando quiser, além 
disso, temos aulas ao vivo para 
esclarecimento de dúvidas.

Qual a mensagem final que 
você gostaria de passar para 
os leitores da Revista Renas-
cer?
A mensagem final que eu quero 
deixar é que as pessoas possam 
entender que “se recolocar” é um 
método. Existe um passo a passo 
e ele não é sorte, é prática. Quan-
to mais entrevistas a pessoa fizer, 
mais ela treina e aumenta a chance 
de conseguir a tão sonhada vaga de 
trabalho. Veja só: a vaga de empre-
go já está escolhida, pois Deus a 
escolheu, mas a pessoa precisa se 
preparar e ir buscar. O que eu en-
sino é: a pessoa precisa ir atrás das 
oportunidades!

Por Esther Nóbrega e Marina Oliveira Lopes Coelho

COM EMPRESÁRIA ÁUREA SANTOS
@recolocacaonapratica
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Por Aryana Teodósia Lobo Pereira 
Supervisora de Células

MLP-Noroeste e obreira kids. Gestora 
de conteúdos pela Ceokids Brazil e 

Master kids Coach. 
Contato: (62) 9.8461-7208

@aryanalobo_mentoriakids

Por Edna Rocha
Fonoaudióloga, professora universitária e membro da Igreja 
Batista Renascer

MINHA HISTÓRIA 
COM A IGREJA 
BATISTA RENASCER

O ENSINO 
PRODUZIRÁ 
FRUTOS NO 
FUTURO  DO  
SEU FILHO

FUTURANDO
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TESTEMUNHO:
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COLUNA:

Nesta edição quero com-
partilhar com vocês a 
minha história com a 
Igreja Batista Renascer. 

São anos de acolhimento, carinho 
e muita fé.
Me chamo Edna Rocha, sou fo-
noaudióloga, professora univer-
sitária e congrego na IBR há 13 
anos, mas já conheço o pastor 
João Queiroz há 40 anos. Ele é um 
grande amigo. Nós congregamos 
juntos na Assembleia de Deus por 
muito tempo. 
Quando o pastor presidente entre-
gava a palavra para o pastor João 
ministrar, sempre era um momen-
to muito especial para mim, pois 
ele tinha uma palavra tranquila, 
carregada de sabedoria e reflexão. 
Na época as minhas filhas eram 
pequenas e eu percebia que espe-
cialmente as crianças sempre gos-
tavam muito dele. Sem dúvida, o 
pastor João Queiroz e a pastora 
Irislene são referências de homem 
e mulher de Deus.
Depois daquele tempo, ele foi 
designado para liderar uma con-

gregação da igreja em 
que estávamos, e após 
isso, abriu o Ministério 
Batista Renascer. Em-
bora eu não estivesse na 
igreja no início, sempre 
acompanhei seu traba-
lho no Reino de Deus. 
Além de ser pastor, ti-
nha também uma em-
presa, e era comum ou-
vir sobre como ele era 
justo, tratava com dig-
nidade as pessoas e era 
um bom patrão. Sempre 
tive uma admiração 

enorme pela sua pessoa e caráter. 
No ano de 2007, em jejum e oração, 
eu buscava no Senhor uma igreja 
para congregar. Mesmo em meio a 
muitos amigos me chamando pa-
ra outras igrejas, Deus me chamou 
para servir nesse Ministério. Des-
de então, vivi momentos especiais 
nessa igreja. Tenho duas filhas que 
amam o pastor João e que hoje mo-
ram fora do país, mas continuam 
com todo o respeito e admiração por 
ele e sua família. 
Tive momentos em minha vida de 
luz e de trevas, e essa igreja sem-
pre sorriu e chorou com a minha 
família. Um momento especial foi 
quando a minha filha mais velha 
estava finalizando o seu curso em 
uma faculdade americana. Ela iria 
apresentar o trabalho final e teve 
uma alteração súbita na voz depois 
de um resfriado. Quando eu a vi 
(por ser fonoaudióloga e atuar com 
questões neurológicas), percebi que 
estávamos diante de algo muito gra-
ve, um quadro de paralisia de pregas 
vocais. 
Ela foi encaminhada para o médi-

Gostaria de receber um 
presente? Imagine uma 
semente sendo colocada 
em suas mãos. Me 

responda com o seu primeiro 
pensamento: o que você faria 
com ela? A questão é que muitos 
de nós recebemos uma semente e 
passamos muito tempo, até anos, 
sem sabermos exatamente o que 
devemos fazer. Até que ocorre 
um despertar e você a conduz ao 
plantio, numa boa terra, com água e 
luz do sol. E no tempo certo produz 
muitos frutos. O ensino assemelha-
se à boa terra, já a semente, à sua 
descendência. 
A chave da questão é saber que tipo 
de ensino o seu filho tem recebido, 
para onde este ensino o levará e 
que tipo de frutos colherá em seu 
futuro? 
Proporcionar um ensino de quali-
dade para garantir sucesso em seu 
futuro é essencial. E, nessa jorna-
da, ele precisará desenvolver habi-
lidades e competências emocionais 
para que cresça na escola da vida. 
Ensinar o caminho no qual a crian-
ça deve andar desde a infância, 
além de ser uma direção e uma 
instrução, trata-se de uma transfe-
rência de DNA celestial para a sua 
descendência (Provérbios 22.6).
Dessa forma, valores e princípios 
precisam ser transferidos desde a 
primeira infância, pois ajudarão a 
criança a fazer escolhas assertivas 
na resolução de conflitos em diver-
sas áreas da sua vida, tornando-se 
um cidadão consciente, íntegro e 
protagonista de sua história. 
Você sabia que uma escola não só 

ensina a parte acadêmica como 
também exerce influência na men-
te, coração, emoção, valores e ca-
ráter? Diante deste contexto, já pa-
rou para pensar no tipo de ensino 
que está sendo liberado na vida de 
seu filho? Acredite: não basta ter o 
conhecimento, é preciso exalar a 
vida de Deus.  
A verdade é: ou você ensina ou o 
mundo ensinará à sua maneira. Sai-
ba que todo o processo de educar 
visa um resultado: crianças que se 
tornarão homens e mulheres que 
temem a Deus e manifestam o Seu 
Reino na Terra, por meio de suas 
vidas como profissionais, cidadãos 
responsáveis e pais de família.
Portanto, esteja atento ao ensino do 
seu filho, não só acadêmico, mas o 
ensino que o formará como pessoa.

co nos Estados Unidos e de longe, 
aqui no Brasil, eu pedi a palavra 
para o pastor João, subi ao púlpi-
to e falei a situação da minha filha. 
Naquele momento, eu disse perante 
a igreja que cria no poder da oração 
e convidei todos para orar comigo 
pela cura dela. 
No mês seguinte, na passagem de 
ano novo, o pastor me chamou para 
dar o testemunho, pois a minha fi-
lha tinha sido curada. 
Eu estou aqui convicta de que este 
é o lugar que Deus quer que esteja-
mos. Eu amo essa igreja!
Um dos ministérios que eu sou 
apaixonada é o infantil, onde hoje 
sou auxiliar, mas logo quero ser 
professora na salinha. Quero ser 
útil no Reino de Deus através desse 
ministério. 
A Igreja Batista Renascer é uma fa-
mília com quem eu sei que posso 
contar!

E você? Também tem uma história 
com a Igreja Batista Renascer? 
Compartilhe conosco e envie para 
o e-mail: 
contato@batistarenascer.com
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ARTIGO:
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Por Douglas Dias Braz Correa
Graduado em Direito e pós-graduado em 
Direito Penal e Processual Penal. 
Serventuário da justiça.
douglas5oficio@gmail.com

Em momentos de crise e ins-
tabilidade, em vários seto-
res da vida, o medo tende 
a promover o aumento da 

ansiedade, que pode aumentar de 
forma desproporcional a dimensão 
de nossos problemas e preocupa-
ções, transformando pequenas for-
migas em verdadeiros monstros. 
O medo, quando naturalmente 
equilibrado, não é o nosso inimi-
go, pelo contrário, ele é necessário 
para a nossa sobrevivência. Sem 
ele não teríamos a noção do que é 
perigoso e agiríamos sempre negli-
gentemente. Deus não criaria um 
sentimento tão intenso à toa, no 
entanto, como qualquer outra coisa 
exagerada, o excesso de medo pode 
nos fazer adoecer. 
Além do mais, o medo pode emer-
gir sintomas psicossomáticos, com 
sintomas físicos que tem origem na 
alma e no psicológico. Atualmen-
te, muitos problemas físicos, como 
dores de cabeça, gastrite, úlceras, 
taquicardia, chiados/zumbidos nos 
ouvidos, dor no peito, falta de ar, 
sudorese e muitos outros, são cau-
sados pelo medo, sem falar os pro-
blemas derivados naturalmente do 
emocional. 
O medo em excesso gera culpa, 
ansiedade, acelera os pensamentos, 
causa insônia, angústia, cansaço e 
tristeza. Além disso, ele pode reti-
rar a esperança, enaltecer o deses-
pero, propagando assim o caos. O 
medo contínuo alimenta uma visão 
errada da vida, faz parecer com que 
as coisas pareçam ser piores do 
que realmente são. Ele nos faz tirar 
conclusões precipitadas e ruins das 
coisas e das pessoas. Ele engana, 
julga, exagera, confunde e mente. 

QUEM NUNCA 
SENTIU MEDO?

ARTIGO:

No entanto, você pode olhar para o 
mundo e encontrar o medo, ou po-
de olhar para Deus e encontrar a fé. 
Foi exatamente o que eu fiz.
Teve um momento em minha vida, 
quando eu tinha aproximadamente 
17 anos, em que me deparei com o 
pânico. Não sabia o que fazer, por-
que não compreendia direito a ra-
zão daquele sentimento de extrema 
angústia. Perturbado com a possi-
bilidade de passar mais uma noite 
em claro, pouco antes de deitar, 
procurei nas Escrituras Sagradas 
por uma resposta. 
Você pode chamar isso de coin-
cidência, mas eu chamo de Jesus, 
pois naquele momento eu li um 
versículo que dizia: “não temas, 
crê somente”, em outra tradução 
“não tenha medo, tenha fé”. (Mar-
cos 5:36). 
O maior agente no combate ao me-
do é a fé. A fé anula o medo e o 
medo anula a fé. Só nos evange-
lhos existem aproximadamente 21 
imperativos que dizem para “não 
temer”, sem falar os demais impe-
rativos no mesmo sentido dentro da 
Bíblia. Se a quantidade significar 
alguma coisa, então é certo que Je-
sus se preocupa com o que o medo 
pode causar em você.
O medo e a ansiedade vão se tor-
nando menores quando começamos 
a enxergá-los sob a perspectiva da 
Eternidade e quando começamos a 
ouvir a voz do Senhor. Spinoza era 
um filósofo racionalista holandês 
e, embora com uma visão religiosa 
diferente da cristã protestante, gos-
tava de usar uma expressão latina, 
‘sub specie aeternitatis’, que sig-
nifica do ponto de vista da eterni-
dade. Ele dizia que os fatos pertur-

badores do cotidiano ficam menos 
complicados se forem vistos sob a 
perspectiva da eternidade. 
Já imaginou viver um dia livre do 
estresse, da ansiedade e do deses-
pero? Um dia sem se preocupar 
com a saúde da família e a sua pró-
pria? Com as dívidas que vencem, 
com o desenvolvimento profissio-
nal, com a instabilidade do gover-
no, com a falta de tempo, com a 
rejeição, com a violência e com a 
impunidade? Não seria agradavel-
mente deleitante? 
“Não temas, porque as aflições 
deste tempo presente não são para 
comparar com a glória que nos há 
de ser revelada”. (Romanos 8:18).
Ter coragem e fé é um convite dos 
céus para você, pelo menos foi de 
grande valor para mim.
Se Jesus disse para eu crer, então, 
naquela noite, era exatamente o 
que eu iria fazer. E foi o que eu fiz, 
e dormi bem. 
Que nesses dias de incerteza você 
possa descansar nos braços do Se-
nhor Jesus também. 
Amém?
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“Quando acabou de falar, jogou fora a queixada; e o local foi chamado Ramate-Leí. 
Sansão estava com muita sede e clamou ao Senhor: “Deste pela mão de teu servo esta 
grande vitória. Morrerei eu agora de sede para cair nas mãos dos incircuncisos? ”. Deus 
então abriu a rocha que há em Leí, e dela saiu água. Sansão bebeu, suas forças voltaram 
e ele recobrou o ânimo. Por esse motivo essa fonte foi chamada En-Hacoré, e ainda lá está 
em Leí”. (Juízes 15:17-19).

Esse ano de 2020, posso 
dizer com toda certeza, já 
marcou a nossa história, 
pois estamos vivenciando 

dias que víamos apenas em filmes 
e séries. Pessoas isoladas em suas 
casas, ruas desertas com comércio 
fechado, escolas vazias, igrejas fe-
chadas, máscaras nos rostos, avós 
longe de seus netos e muitas outras 
cenas que foram, e que ainda estão 
sendo difíceis para todos nós. Mas, 
como igreja, sempre cremos na vi-
tória e na convicção de que o nosso 
Deus está no controle de todas as 
coisas e pela fé, já podemos ver o 
fim desses dias de escuridão.
Mas, a reflexão que gostaria de 
trazer nesta edição é que as lutas 
e as guerras podem até nos deixar 
algumas marcas, cicatrizes, perdas 
ou um desgaste físico, talvez até 
emocional ou espiritual, no en-
tanto, de fato temos a certeza que 
somos mais do que vencedores em 
Cristo Jesus. Isso acontece porque 
o Senhor sempre conta conosco nas 
batalhas. 
Quando digo que Deus conta co-
nosco, não quero dizer que Deus 
precisa de nós, mas sim que Deus 
quer nos fazer cooperadores d’Ele. 
E quando cooperamos com Deus, 
tudo é usado por Ele, nosso corpo, 
nossa mente, nosso tempo, nossas 
finanças, nossas habilidades, en-
fim, tudo em nós e tudo que temos 
fica à disposição do Senhor, ou se-
ja, tudo vai para a guerra.
No trecho acima extraído do livro 
de Juízes, temos o contexto em que 
Sansão foi tremendamente usado 
por Deus, e ele, com uma queixa-
da de jumento, abateu mil homens. 
Interessante é que sabemos que 
Sansão estava cheio do Espírito 
de Deus e por isso conseguiu es-
se feito. Sansão não tinha nada de 
diferencial em seu corpo, ele era 
um homem normal aos padrões da 
época, fisicamente falando, prova 
disso é que as pessoas se pergun-
tavam de onde viria aquela força, 
pois ao olhar para ele não viam na-
da aparente que justificasse a força 
extraordinária que possuía.
Mas, quero destacar aqui o fator 
cooperação. Sansão venceu pela 
força do Espírito Santo de Deus, 

mas foi seu corpo e suas energias 
que se desgastaram na batalha. 
Após a luta, a vitória veio, mas fi-
cou o desgaste, o cansaço, o medo 
de não conseguir mais continuar. 
Ele não morreu na batalha, mas viu 
seu futuro comprometido e suas 
forças e energias completamente 
exauridas pela guerra.
Diante dessa situação Sansão faz 
aquilo que sempre devemos fazer 
quando não existe mais nenhuma 
saída ou alternativa: ele clamou ao 
Senhor.
O texto bíblico nos mostra que 
Deus abriu uma fonte da rocha, e lá 
Sansão bebeu água, matou a sua se-
de, e assim as suas forças voltaram 
e o seu ânimo foi restaurado. No 
texto, observamos que foi dado um 
nome para a fonte: En-Hacoré, que 
significa “a fonte do que clama”.
O fato é que a fonte se abriu porque 
houve um clamor. 
Havia uma rocha naquele lugar, 
mas ela aguardava um clamor. A 
rocha é Cristo, que sempre aguarda 
o nosso clamor. Vejamos:
 “Clame a mim e eu responderei 
e lhe direi coisas grandiosas e in-
sondáveis que você não conhece”. 
(Jeremias 33:3).
 “Disse o Senhor: de fato tenho vis-
to a opressão sobre o meu povo no 
Egito, tenho escutado o seu clamor, 
por causa dos seus feitores, e sei 
quanto eles estão sofrendo”. (Êxo-
do 3:7).
Observe nestas passagens que 
Deus, verdadeiramente, se importa 
conosco e com o que estamos pas-
sando. Na passagem de Jeremias, 
Ele nos direciona a clamar para Ele 
e na citação de Êxodo percebemos 
a atenção de Deus com o seu povo 
quando ele diz que: “tenho visto”, 
“tenho escutado”, “e sei”. Como 
isso é lindo! Saber que o Senhor 
do Seu trono nos vê, nos ouve, e 
sabe tudo o que precisamos. Glória 
a Deus! Se a rocha está presente, 
então só precisamos clamar!
Como disse no início, sabemos que 
pela fé esses dias de escuridão vão 
passar, mas somos cooperadores de 
Deus nessa guerra, e por mais que a 
fé nos mande crer na vitória, a rea-
lidade tem nos mostrado um futuro 
improvável. 

Essa realidade insiste em nos mos-
trar as cicatrizes que ficarão para 
sempre, os sonhos desfeitos, de-
semprego, empresa fechada ou ne-
gócios desfeitos, além de oportuni-
dades adiadas. No entanto, a fé nos 
dá a certeza da vitória.
Mas, o que fazer? Clame à Rocha! 
Cristo é a água que mata a nossa 
sede, que faz tudo novo, nos resti-
tui o tempo perdido, o negócio, o 
dinheiro que se perdeu, as oportu-
nidades que pareciam únicas, mas 
que se foram.
Deus ama dar aos seus filhos, e a 
Palavra nos ensina isso. Mas, quan-
do o assunto é restituição, a pala-
vra também nos mostra que Deus é 
exagerado em nos abençoar porque 
Ele devolve duas, três, dez e muitas 
vezes mais aquilo que perdemos ou 
que nos foi tomado. 
Pense que ironia seria se Sansão, 
após vencer mil homens com uma 
queixada de jumento morresse de 
sede? O clamor faz com que a vi-
tória venha acompanhada de uma 
fonte que jorra águas de restituição 
sobre as nossas vidas. 
Experimente clamar e verá que 
uma fonte de restituição acompa-
nhará a sua vitória!

Por Pablo Peixoto
Empresário e pastor auxiliar na Igreja 

Batista Renascer.

O PODER 
DE UM 
CLAMOR
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COMO LIDAR 
COM O ESTRESSE 
DENTRO DE CASA?

SAÚDE E BEM ESTAR
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Por Monicke Stephany A. Alves 
Barbosa

Líder técnica da Cia de dança e artes 
Essência. Psicóloga clínica, personal 

trainer e palestrante
Instagram: @monicke.psi.personal

Contato: (62) 9.8270-8528

A situação da pandemia 
que estamos vivendo 
nos pegou de surpresa 
e talvez por isso nos 

encontramos um pouco perdidos 
frente a ela. O novo nos assusta, 
nos inquieta e consequentemente 
nos estressa. Mas o que fazer com 
todo esse estresse, não é mesmo?
Entendendo que somos seres biop-
sicossociais e que precisamos nos 
cuidar de forma integral, já que a 
mente afeta o corpo e vice-versa, 
precisamos nos conscientizar acer-
ca do cuidado com nossa saúde co-
mo um todo. 
Como psicóloga clínica e personal 
trainer, separei algumas dicas que 
podem nos ajudar  a lidar com o es-
tresse dentro de casa, contribuindo 
assim para uma melhoria da saúde 
física e mental:

1) Reconheça: o primeiro fa-
tor que gera mudança é o reconhe-
cimento do problema. Precisamos 
reconhecer a situação vivida e o 
estresse que ela tem nos gerado.

2) Reaja: após reconhecer o 
estresse, precisamos observar qual 
é a sua causa e fazer algo para re-
duzir o seu efeito.

3) Organize: estudos apon-
tam que o cérebro funciona melhor 
quando há uma rotina, portanto, 
estabeleça metas para serem cum-
pridas ao longo do dia. 

4) Tolere: precisamos lembrar 
que essa situação é difícil para to-
dos, portanto é necessário ser mais 
leve, empático e tolerante consigo 
mesmo e com o outro.

5) Blinde-se: cuidado com o 
excesso de informação. Se isso faz 
com que seu humor fique prejudi-
cado e sua preocupação se torne 
acentuada, filtre ou retire-se.

6) Exercite-se: é comprovado 
que pessoas que fazem exercícios 

físicos possuem cérebros mais sau-
dáveis, apresentam melhora no hu-
mor e no sono, redução dos níveis 
de estresse e ansiedade e, conse-
quentemente, possuem melhora na 
qualidade de vida.

7) Acalme-se: estudos cien-
tíficos apontam que exercícios de 
respiração e meditação auxiliam no 
tratamento de ansiedade e depres-
são.

8) Hidrate-se: e coma bem: 
você sabia que o seu cérebro con-
funde sede com fome? E que o 
que você ingere pode influenciar 
na produção dos seus hormônios? 
Atente-se a isso. 

9) Interaja: aproveite esse 
tempo para curtir quem está́ perto 
de você̂. Apoie quem está́ ao seu 
redor (ajude, esteja atento às falas 
e comportamentos de sua família 
e amigos, converse, ligue, mande 
mensagem, demonstre importân-
cia, afinal não é preciso estar perto 
para estar junto). 

10) Aperfeiçoe-se: aproveite 
esse  período para desenvolver seu 
autoconhecimento e se aperfeiçoar 
(leia mais, estude, faça cursos, etc.) 

11) Reflita: cuide de seus pen-
samentos e faça dessa situação uma 
oportunidade de reflexão e aprendi-
zagem.

12) Divirta-se: faça coisas 
que sempre teve vontade. Veja sé-
ries, filmes, aprenda novas receitas 
ou novos instrumentos. Você tem o 
poder de escolher como passará por 
esse tempo. 

13) Descanse: tenha um tem-
po para você̂, não fazer nada é 
importante. Dormir tarde e pouco, 
prejudica o seu ciclo circadiano 
(sono) e aumenta seu cortisol (hor-
mônio do estresse), contribuindo 
também para o ganho de peso e au-
mento dos níveis de estresse.

COLUNA:

14) Acolha-se: é normal ter 
dias ruins, desde que isto não seja 
crônico. Respeitar e acolher o seu 
dia mal também é necessário. 

15) Peça ajuda: quando o seu 
estresse atrapalha o funcionamento 
social e seu dia-a-dia, desenvolven-
do, por exemplo, crises de pânico 
e de ansiedade, insônia ou irrita-
bilidade atenuada, peça ajuda pro-
fissional. Os profissionais da saúde 
estão atendendo, seja presencial ou 
online.
 Precisamos entender que tudo na 
vida é cíclico (ou seja, possui co-
meço, meio e fim) e que essa si-
tuação também passará. Portanto, 
podemos escolher passar por ela da 
melhor maneira possível ou não. 
Por isso, a minha pergunta é: como 
você quer passar por ela? Se estres-
sando e sofrendo ou ressignifican-
do e aprendendo?
Podemos ver beleza mesmo em 
meio ao caos. 

"Decida então 
aproveitar e desfrutar 

desse tempo em 
quarentena da melhor 

maneira possível, 
usando-o a seu favor 
e não contra você. A 

escolha é sua!"
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A RESTITUIÇÃO DO 
SEU CORAÇÃO
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muitas maldades, desigualdades 
e arbitrariedades, e isso acaba en-
chendo o nosso coração de coisas 
ruins. Infelizmente, presenciamos 
em nossa sociedade, muitos atos 
de violência e injustiça e, por isso, 
precisamos estar atentos para não 
transferi-los para a nossa vida e pa-
ra a nossa casa.
Atualmente, com a pandemia do 
Coronavírus, temos que aprender, 
inclusive, a filtrar as informações 
que ouvimos e até mesmo frear o 
excesso delas. Muitas pessoas não 
têm sequer o cuidado de conferir as 
informações antes de repassá-las, e 
isso pode gerar pânico e um medo 
generalizado nas pessoas. 
Por isso, precisamos manter o nos-
so coração saudável, mas para isso 
é necessário guardar a nossa boca.  
Aprenda a colocar as suas afeições 
em coisas boas. 

“Pensai nas coisas que 
são de cima, e não nas 

que são da terra”.
(Colossenses 3:2).

“Porque onde estiver o 
vosso tesouro, aí estará 

também o vosso coração”.
(Mateus 6:21).

Dessa forma, podemos concluir 
que o Senhor observa atentamente 
o que Ele nos mandou guardar, jun-
tamente com o que nós escolhemos 
guardar, lado a lado. O modo como 
Ele vê e avalia a importância e o 
valor das coisas, é bem diferente do 
nosso.
Veja o que Jesus disse em Mateus 
15:10 – “E, chamando a si a mul-
tidão, disse-lhes: Ouvi, e entendei: 
O que contamina o homem não é 
o que entra na boca, mas o que sai 
da boca, isso é o que contamina o 
homem”.
“Não entendeis ainda que tudo que 
entra pela boca, desce para o estô-
mago e é lançado para o esgoto? 
Entretanto as coisas que saem da 
boca vêm do coração, e são essas 
que tornam uma pessoa impura. 
Porque do coração é que proce-
dem os maus intentos, homicídios, 
adultérios, imoralidades, roubos, 
falsos testemunhos e blasfêmias”. 
(Mateus 15:17-19).
Nós somos cristãos, mas ninguém 
está isento de cometer atos horrí-
veis. Falamos muito, quando deve-
ríamos ficar calados. A Bíblia diz 
que quem conversa demais traz va-
ra para as suas costas. Muitas vezes 

Por Pastor João Queiroz
Pastor Presidente da Igreja Batista Renascer.

Nesse mês de maio, quero compar-
tilhar com os leitores da Revista 
Renascer sobre a restituição do seu 
coração. Você sabia, que no decor-
rer da vida, podemos perder o nos-
so coração?
O coração está relacionado com os 
seus valores, que é a fonte de seus 
pensamentos, sentimentos e on-
de se produzem palavras e ações. 
Precisamos ver Deus em nossas 
vidas, família, finanças e relacio-
namentos, mas para isso, é neces-
sário mantermos o nosso coração 
limpo, protegido de ofensa, amar-
gura, ódio e da falta de perdão. Ne-
cessitamos aprender a ouvir a voz 
de Deus. É certo que o Senhor não 
quer uma formalidade ou aparên-
cia, mas um coração que o adore 
com sinceridade.
Veja o que nos relata a Palavra de 
Deus sobre isso:
“Acima de tudo que se deve guar-
dar, guarda o teu coração. Pois é 
da disposição do coração, depende 
toda a sua vida. Afasta para longe 
da sua boca as palavras perversas 
e não permita que seus lábios pro-
nunciem qualquer mentira. Olhe 
sempre para a frente. Mantenha o 
seu olhar fixo no objetivo. Reflita 
sobre as suas escolhas e sobre o 
caminho por onde andas, e todos 
os seus planos serão bem-sucedi-
dos. Não te desvie nem para a di-
reita, nem para a esquerda. Retire 
o seu pé da malignidade”. (Provér-
bios 4:23-27).
Entenda o quanto esse texto é cla-
ro: o que move o seu coração de-
terminará o seu futuro. Quer mudar 
de vida? Então mude o seu coração, 
pois caso contrário, você se tornará 
refém dele e consequentemente de 
suas emoções.  
Mas, como eu sei se estou perden-
do o controle do meu coração? Fá-
cil: reflita sobre como são as suas 
atitudes e comportamentos diante 
das circunstâncias e crises. Perceba 
o que está produzindo e falando, e 
aí sim, você saberá como está o seu 
coração. 
O que você carrega em seu coração, 
transparece em sua vida. Se o seu 
coração está cheio de coisas boas, 
sua vida vai mostrar essa bondade; 
se o seu coração está cheio de pen-
samentos pecaminosos, a sua vida 
vai revelá-los. Os grandes testes e 
decisões que você vai enfrentar na 
vida, dependem do seu coração, e 
da mesma forma, as pequenas es-
colhas que fazemos centenas de 
vezes ao dia.
Em tempos de crises e incertezas, 
somos testemunhas oculares de 

nós estamos lutando e brigando de-
mais com situações nas quais deve-
ríamos ficar calados. O sofrimento 
é inato a todos nós, ninguém esca-
pa, contudo eu escolho o que me 
fará sofrer. Por isso, cuidado com o 
que você fala! Seja cuidadoso!
Veja que a Palavra de Deus é clara: 
do coração que procedem os maus 
pensamentos. Por isso, guarde-o! 
Interessante destacar que Freud já 
dizia que o pensamento é um en-
saio da realidade. Você pensa e faz. 
Portanto, seja sábio(a) e deixe que 
Deus batalhe por você! 
O seu ontem não deve permanecer 
no seu hoje. Tenha domínio sobre 
a sua boca para que você não fique 
doente. Restaure o seu coração e 
resolva as suas pendências!
Assim, guardar o coração é mais 
que se proteger de coisas ruins, 
também significa cuidar do que é 
bom. Seu coração ficará mais forte 
e protegido se você enchê-lo com 
a Palavra de Deus, gratidão, pensa-
mentos e desejos bons.
“Não estejais inquietos por coisa 
alguma; antes as vossas petições 
sejam em tudo conhecidas diante 
de Deus pela oração e súplica, com 
ação de graças. E a paz de Deus, 
que excede todo o entendimento, 
guardará os vossos corações e os 
vossos pensamentos em Cristo Je-
sus. Quanto ao mais, irmãos, tudo 
o que é verdadeiro, tudo o que é ho-
nesto, tudo o que é justo, tudo o que 
é puro, tudo o que é amável, tudo o 
que é de boa fama, se há alguma 
virtude, e se há algum louvor, nisso 
pensai”. (Filipenses 4:6-8).
Cultive o que é bom e o seu cora-
ção ficará bem guardado!
Deus abençoe a sua vida e a sua 
casa!
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Por Joyce Smerecki
Teóloga, empresária, mãe, esposa 

e serva do Deus Altíssimo. 
joycesmerecki@hotmail.com

Instagram: @joysmerecki           
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PARA ELAS

HOMBRIDADE

SEJA FORTE E 
CORAJOSA

SALMOS 25: UMA 
REFLEXÃO PARA OS 
HOMENS

Por Ransley Moreira Alves
 Casado com a Adriana, pai da 
Yasmin e da Paula, Engenheiro 
Civil, Presbítero e Professor de 
pré-adolescentes - Turma Kids 3 
na Igreja Batista Renascer.
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Nós mulheres temos uma 
missão especial que não 
pode ser relegada. Quando 
constituímos uma família, 

desejamos muitas coisas e, então, 
trabalhamos por esses alvos. Al-
guns valores, no entanto, são es-
senciais para alcançarmos nossos 
objetivos.
“Não to mandei eu? Esforça-te, e 
tem bom ânimo; não temas, nem 
te espantes; porque o Senhor teu 
Deus é contigo, por onde quer que 
andares”. (Josué 1:9).
Quero compartilhar com os leitores 
da Revista Renascer dois exemplos 
de mulheres fortes e corajosas na 
Bíblia. O livro de Juízes nos conta 
a história de Débora, juíza e profe-
tisa de Israel e de Jael, uma mulher 
comum. 
Jabim, rei de Canãa, subjugou Is-
rael por vinte anos e os tratava sem 
nenhuma misericórdia. O próprio 
Deus se revelou a Débora e então, 
cita que uma guerra estava por vir 
e que Israel iria prevalecer sobre 
Canaã.
Baraque, o capitão do exército do 
Senhor, é recrutado por Débora 
para a batalha, mas se  acovarda 
diante do cenário de guerra e pede 
que a profetisa o acompanhe, pois 
do contrário, ele não iria a peleja. 
Por essa atitude, Débora declara 
que iria, mas que Baraque não re-
ceberia a honra da vitória, pois esta 
seria dada a uma mulher.

Você já leu Salmos 25? Ainda não? 
Então quero te convidar a refletir 
sobre esse capítulo. Davi escreveu 
esse texto quando orava a Deus por 
um auxílio. 
“A ti, SENHOR, levanto a minha 
alma. Deus meu, em ti confio, não 
me deixes confundido, nem que os 
meus inimigos triunfem sobre mim. 
Na verdade, não serão confundidos 
os que esperam em ti; confundidos 
serão os que transgridem sem cau-
sa. Faze-me saber os teus cami-
nhos, Senhor; ensina-me as tuas 
veredas. Guia-me na tua verdade, e 
ensina-me, pois tu és o Deus da mi-
nha salvação; por ti estou esperan-
do todo o dia”. (Salmos 25:1-5).
Certamente, no versículo 5, Davi 
não falou que esperava em Deus 
durante “todo o dia” por um acaso. 
Ele utilizou essa expressão porque 
ele estava passando por um dia di-
fícil, um dia diferente. 
Em dias assim, em que um desafio 
muito grande chega, o dia parece 
ter mais do que as habituais 24 ho-
ras.  Quando alguém passa a lidar 
com alguma enfermidade grave na 
família, por exemplo, o dia passa a 

A guerra começa e Israel prevalece. 
O comandante do exército inimigo, 
Sísera, foge e entra em uma tenda 
pedindo pouso. Jael o recebe em 
sua tenda, lhe oferece leite e uma 
cama para descansar e  já exausto, 
adormece rápido. Então, Jael usan-
do uma estaca e um martelo, mata 
o homem mais temido por Israel. 
Jael, em sua simplicidade, põe fim 
ao maior inimigo do seu povo.
Perceberam que a omissão de Bara-
que deu voz e poder às duas mulhe-
res de mundos opostos?
A juíza, nunca havia antes estado 
em um cenário de guerra, assim co-
mo uma mulher do lar, nunca havia 
matado um homem.
Nessa passagem bíblica vemos o 
Senhor levantar mulheres em seus 
ministérios, independentemente de 
suas classes sociais. Mulheres com 
títulos acadêmicos e importantes 
cargos na sociedade, que estabele-
cem o Reino de justiça de Deus, co-
mo era Débora. Do outro lado, tam-
bém percebemos  o Senhor usando 
com potência total as mulheres 
simples, aquelas dos lares, dando 
a elas grande ousadia no espírito, 
ao ponto de conceder a uma delas a 
honra de exterminar com suas pró-
prias mãos um homem maligno em 
seus intentos, como vemos com o 
exemplo de Jael. 
Débora foi levantada para anunciar 
e dar início a guerra, ouvir a Deus 
e orientar toda uma nação. Isso não 

revelar desafios adicionais em cada 
rotina. Esse então se torna o dia de 
esperar no Senhor, assim como re-
latou Davi nos Salmos 25.
Mas a minha pergunta é: de que 
maneira, nós homens, podemos ex-
pressar que esperamos no Senhor 
como fez Davi? Vamos analisar o 
Salmo 25:

●(Salmos 25:1) “A ti, Senhor, 
levanto a minha alma” – deve-
mos encher a nossa mente com a 
Palavra de Deus e exercitar o nosso 
espírito, orando a Ele.

●(Salmos 25:2-3) “Deus meu, 
em ti confio, não me deixes con-
fundido, nem que os meus inimi-
gos triunfem sobre mim. Na ver-
dade, não serão confundidos os 
que esperam em ti; confundidos 
serão os que transgridem sem 
causa” – devemos nos lembrar de 
que nós somos filhos e temos um 
Pai, que é o Deus todo poderoso. 
Cada um de nós pode chamá-lo 
de “Deus meu”. Podemos confiar 
n’Ele para não sermos confundidos 
pelo medo ou pelas incertezas das 
adversidades.

●(Salmos 25:4) “Faze-me saber 
os teus caminhos, Senhor; ensi-
na-me as tuas veredas – devemos 
nos lembrar que Deus tem os Seus 
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é para qualquer pessoa, pois é uma 
grande responsabilidade! Aí entra 
em cena Jael, com a sua simplici-
dade e que realiza o ato principal da 
vitória do seu povo.
O fato é que não deve haver disputa 
entre nós mulheres, pois todas sa-
bemos que a unidade traz a vitória. 
É o Espírito Santo que potencializa 
você, independente do rótulo que 
receba. O Senhor só precisa do seu 
coração disposto e da sua coragem 
em assumir a sua posição. E aí? Vo-
cê está disposta? 

caminhos e as soluções de que ne-
cessitamos para os nossos desafios 
diários.

●(Salmos 25:5) “Guia-me na 
tua verdade, e ensina-me, pois 
tu és o Deus da minha salvação; 
por ti estou esperando todo o dia 
– devemos permitir que o Senhor 
nos guie em Seus caminhos, pois é 
através da fé que podemos promo-
ver o equilíbrio em nossos relacio-
namentos como filho, pai, esposo, 
profissional e no desempenho do 
nosso papel desafiador de prove-
dor. Se falharmos, aqueles que nos 
têm como exemplo serão impac-
tados negativamente. Homens: se 
Deus nos confiou uma família, Ele 
irá nos sustentar, pois Ele é o Deus 
da nossa salvação e n’Ele devemos 
esperar e confiar. 
Meu desejo é que sejamos renova-
dos em Deus a cada instante, in-
clusive nesses dias de crise. Que o 
Senhor se revele a nós com o Seu 
cuidado e paz. Que o Deus de toda 
a provisão se manifeste com a cura, 
coragem, fé e esperança aos nossos 
corações. 
Estamos no ano do propósito e nós 
não vivemos por vista, mas por fé.  
Sabemos que o nosso Deus conti-
nua no controle de todas as coisas 
e temos a confiança de que nenhum 
dos Seus planos serão frustrados.
Eu te desafio homem, a trazer à me-
mória o que te dá esperança!
Vamos lá?  



A sociedade ocidental enfoca mui-
to os seus direitos, sendo eles in-
dividuais ou coletivos. Essa é a 
tônica que pavimenta o caminho 
de muitas demandas judiciais, que 
fundamenta os clamores, estimula 
calorosos debates, além de provo-
car cisões, inimizades e disputas. 
Quando a sociedade faz cumprir o 
seu conjunto de leis e prima pela 
justiça ampla, geral e irrestrita, a 
questão dos direitos e de suas con-
cessões ou restrições parece fluir 
harmoniosamente. 
No entanto, quando a corrupção é 
capilarizada em todos os setores 
sociais, econômicos, políticos e até 
religiosos, o que é gerado é como 
um câncer com metástase, uma pra-
ga, que acentua injustiças e incre-
menta o abismo social.  Além disso, 
atitudes corruptas trazem consigo o 
clima de incerteza e descrença no 
poder público, uma desconfiança 
da lisura de procedimentos de mui-
tos profissionais, além de pôr em 
xeque a ética de processos, a con-
cessão ou cassação de benefícios, a 
democratização de oportunidades e 
até condenações e prisões. 
Nesse ambiente contaminado, de-
sigualdades se acentuam, prolifera 
o mérito às espertezas, a culturas 
das “vantagens” e, de forma indi-
reta, o estímulo às práticas delituo-
sas, uma vez que o “crime” parece 
compensar. 
 Quando a alavanca do piloto auto-
mático da mente está emperrada na 
opção “Direito”, a opção “Dever” 
acaba por ficar enferrujada, disfun-
cional. O coração arrogante passa 
a tratar Deus como um provedor 
com obrigações de cumprir o que 
prometeu, assim, passamos a agir 
exatamente como uma criança bir-
renta gritando que “não pediu para 
nascer”. 
Sem entrar no mérito teológico das 
“determinações, tomadas de posse 
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e declarações”, a ideia é refletir so-
bre a atitude do coração de um pe-
cador, barro na mão do oleiro, ao 
se dirigir ao Deus eterno, criador e 
sustentador do universo e, sobretu-
do, Pai de amor, salvador e reden-
tor da alma humana. 
A correta significação de quem é 
o homem e de quem é Deus, trará 
a nossa própria aceitação a con-
dição de sermos seres vaidosos, 
gananciosos, egoístas e injustos, 
face à imagem de um Deus sobe-
rano e justo. Afinal, por que falar 
de corrupção em contraponto à res-
tituição? A tentativa é alcançar a 
adequada significação desses con-
ceitos. 
Aquilo que foi roubado, extorquido 
ou pago indevidamente, é passível 
de restituição. Algumas pessoas, na 
empáfia de sua autojustificação, di-
zem que sonegam impostos porque 
a restituição é muito injusta e, co-
mo forma de “corrigir” ou compen-
sar esta injustiça, forjam recibos, 
omitem valores. Outros, como con-
sequência de suas improbidades 
ou inconsequências, alegam serem 
provados e, por esta causa, merece-
dores de uma intervenção Divina 
em seu favor. 
Quando Deus prometeu a Israel 
restituir os anos que foram con-
sumidos pelos gafanhotos, não se 
referia ao tempo, mas às colheitas. 
Devemo-nos lembrar que aquilo 
que fora devorado pelos gafanho-
tos era fruto de meses de trabalho 
e esforço dos lavradores. Era um 
direito colher. Os Juízes no Velho 
Testamento restituíram posses aos 
seus verdadeiros donos. O caso 
emblemático de Jó não é tratado na 
Bíblia como restituição, mas como 
um caso de restauração ao estado 
anterior, neste caso, ainda mais 
abençoado.
 A Igreja precisa orar para que seja 
restituído tudo aquilo que os inimi-

gos e exploradores dessa nação 
roubaram desde seu descobri-
mento. Já parou para pensar nos 
minérios, madeiras e riquezas 
naturais que nos foram pilhados 
ou levados indevidamente? Você 
já leu sobre pirataria na pesquisa 
científica que literalmente “rou-
ba” nossa biodiversidade? Sem 
contar nos bilhões advindos da 
corrupção econômica (governos 
e empresas) que poderiam voltar 
aos cofres públicos e serem sa-
neados de forma justa e correta.
Jesus disse que o Diabo veio para 
matar, roubar e destruir. Talvez 
ele até comece pela prática de 
roubar, que por si só, já pode le-
var à destruição e à morte. Mas, 
Jesus disse que Ele veio para que 
tivéssemos vida em abundância. 
Literalmente, o Mestre, sobre 
este assunto, “falou pouco mas 
falou tudo! ”, concorda?  Que 
Deus nos restitua tudo aquilo 
que nos foi roubado, cobrado in-
devidamente, subtraído, seja por 
uma injustiça ou pela pandemia. 
Que o nosso piloto automático 
seja a gratidão pela dádiva da 
vida e pela certeza que Ele nos 
supre em nossa total dependên-
cia de sua graça e poder. 
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