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Center, em Nova Iorque, marcaram 
esse tempo. Desde então, diversos 
países adotaram medidas preventi-
vas contra o terrorismo que afeta-
ram os sigilos bancários, telefôni-
cos e eletrônicos. Também, aumen-
taram o controle e a vigilância dos 
espaços aéreos, aeroportos e dentro 
dos aviões.
No dia 1º de dezembro de 2019, 
em Wuhan, na China, foi notificada 
pela primeira vez uma doença res-
piratória aguda, nomeada de CO-
VID-19, de baixa mortalidade, mas 
de alta morbidade, que se espalhou 
rapidamente pelos países. Com mi-
lhões de contaminados e milhares 
de mortes, a pandemia tem afetado 
drasticamente a economia mundial 
e comprometido o futuro econômi-
co de muitos países. 
Como forma de lidar com futuras 
pandemias e outras crises globais, 
que necessitem de decisões globais 
rápidas e uniformes, personalida-
des políticas e acadêmicas, ONU 
(Organização das Nações Unidas) 
e o globalismo empresarial, têm 
sugerido a criação de um conselho 
de países para exercer uma gover-
nança mundial.
E essa pandemia tem servido de la-
boratório para alguns experimentos 
sociais extremamente úteis a um 
governo mundial: controle da pro-
dução e divulgação dos discursos; 
relativização da propriedade pri-
vada, das liberdades individuais e 
religiosa; monitoramento do com-
portamento de pessoas e de grupos 
sociais; fechamento de templos e 
restrições aos cultos religiosos; voz 
de comando centralizada da OMS 

“Então Ele lhes ponderou: “Quan-
do começa a entardecer, dizeis: 
‘Haverá bom tempo, pois o céu es-
tá avermelhado’. Ou, pela manhã, 
dizeis: ‘Hoje haverá tempestade, 
porque o céu está de um vermelho 
nublado’. Sabeis, com certeza, dis-
cernir os aspectos do céu, mas não 
podeis interpretar os sinais dos 
tempos?” (Mateus 16:2-3).
Assim como as ondas que uma pe-
dra provoca ao ser atirada no lago, 
os efeitos de um acontecimento 
social não se extinguem em seu 
início, mas se propagam em dire-
ção às bordas da sociedade. E, in-
variavelmente, promovem ruptu-
ras e transformações no cotidiano 
de pessoas, sociedades e países, 
proporcionalmente às suas capaci-
dades de impacto e alcance. Mu-
danças essas que, por vezes, são 
assimiladas e perpetuadas na vida 
cultural e social. 
A forte queda no valor das ações da 
bolsa de valores de Nova Iorque, 
no dia 24 de outubro de 1929, por 
exemplo, fez com que milhares de 
acionistas perdessem seus inves-
timentos e países sofressem com 
a depressão econômica por mais 
de uma década. Essa crise levou 
governos a criarem programas de 
ajuda social, fortalecimento do li-
vre mercado e a reestruturação do 
sistema bancário e das bolsas de 
valores.
Os atentados terroristas de 11 de 
setembro de 2001, em que aviões 
com passageiros foram arremessa-
dos contra o Pentágono, nos arre-
dores de Washington, e contra as 
Torres Gêmeas, do World Trade 

EN
TRE
VISTA  DISCERNINDO A HERANÇA DOS 

ACONTECIMENTOS SOCIAIS

GERAÇÕES

(Organização Mundial da Saúde) 
para os países e o fortalecimento 
do dinheiro virtual. Não será de 
estranhar que todas estas práticas 
políticas e jurídicas, impensáveis 
no passado, sejam a partir de agora 
normalizadas e ocasionalmente re-
petidas.
Por fim, este artigo tem a finalidade 
de chamar o leitor à seguinte refle-
xão: os importantes acontecimen-
tos da História deixam de herança 
uma nova maneira de viver. E, pelo 
visto, os três eventos acima, mes-
mo que involuntariamente, prepa-
ram o mundo para uma inevitável 
governança global e o controle ab-
soluto das pessoas. 
Uma constatação que, aliás, não 
frustra os cristãos, visto que alegre-
mente acompanham o cumprimen-
to das profecias bíblicas e aguar-
dam ansiosos a volta de Jesus.
E aí? Essa geração está preparada?
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Por Orley José da Silva
 Evangelista na Igreja Assembleia de 

Deus de Campinas, em Goiânia. 
Professor, mestre em Letras e 

Linguística (UFG) e doutorando em 
Ciências da Religião (PUC Goiás).

Abrir a caixa de memórias de uma 
igreja, significa lidar com uma his-
tória formada por pessoas, minis-
térios, discípulos e sobretudo, com 
o propósito estabelecido por Deus. 
No aniversário de 21 anos do Mi-
nistério Igreja Batista Renascer, po-
demos relembrar os primeiros pas-
sos de fundação da igreja, o avanço 
das reuniões, que no início eram 
feitas timidamente em residências, 
e que deram lugar a um corpo só-
lido, formado por ministérios para 
homens, mulheres, crianças, jovens 
e adolescentes. Além do compro-
metimento com as respostas para a 
sociedade, a igreja se expressa em 
missões, ações sociais e projetos 
ligadas ao cuidado com a saúde, 
como o Instituto Renascer Saúde. 
São vários os ramos que formam a 
igreja atual, no entanto, o propósito 
inicial persiste firmemente: anun-
ciar a Jesus Cristo e revelar o poder 
da sua Palavra. 
Convidamos o pastor João Quei-
roz, responsável pela pela funda-
ção da Igreja Batista Renascer, pa-
ra relembrar momentos da igreja e 
estabelecer planos e sonhos para os 
caminhos futuros. O aniversário da 
igreja é a ocasião perfeita para nos 
lembrarmos os passos já percorri-
dos, com gratidão pelo passado tri-
lhado e esperança para o horizonte 
que nos espera. Confira a entrevis-
ta:

Pastor João, olhando para 
o que o senhor planejava e 
sonhava na criação de um 

COLUNA:

ministério há mais de 20 anos 
atrás, como o senhor avalia o 
ministério IBR hoje?
Olha, a igreja está próxima do que 
eu idealizava, apesar de ainda não 
estarmos como eu gostaria que es-
tivéssemos. Quando começamos 
um ministério, há planos e sonhos, 
mas no meio do caminho existe um 
processo, com muitas pausas para 
redirecionar a rota que foi definida. 
O fato é que quando se tem um so-
nho ou um projeto, há também um 
caminho a seguir. E entre o ponto 
de partida e o de chegada, existem 
muitas surpresas, não há nada que 
seja definido. Muitas vezes, fui sur-
preendido por situações, pessoas e 
por muitas coisas. Mas, eu louvo a 
Deus, porque nós, como  igreja, ca-
minhamos muito bem. 

Qual é a missão da igreja?
A nossa maior função é poder anun-
ciar  Jesus Cristo, como Senhor e 
Salvador de pessoas. O restante é 
complemento, que envolve cultos, 
festividades, discipulado, momen-
tos alegres e tristes, mas proclamar 
a Cristo é o nosso propósito.

Como é fazer parte da Igreja 
Batista Renascer? 
Hoje, ser parte da IBR é ser parte 
de um corpo saudável, que está em 
fase de crescimento. Quando a ca-
beça do corpo é saudável, os mem-
bros conseguem crescer de uma 
boa maneira. 

ENTREVISTA:

Quais foram os momentos 
que o senhor acredita serem 
marcantes na história da 
igreja?
Os momentos mais marcantes são 
vários, dentre eles: levar as pes-
soas ao batismo, as festividades 
e a formação dos ministérios. Até 
então, passamos por situações que 
nem poderíamos imaginar, mas 
fazendo um paralelo, o tempo de 
paz e alegria foram bem maiores. 
Houve momentos em que as coisas 
não saíram como planejadas, mas 
eu não vejo isso como uma derro-
ta, mas sim, como um recálculo de 
rota para pegar o caminho de volta 
para o crescimento.

Quais são os sonhos para o 
futuro da igreja?
Poder conduzir pessoas a uma ma-
turidade e ao crescimento numé-
rico, mas também com qualidade. 
Se crescermos de forma apenas 
quantitativa e falhar no aspecto 
qualitativo, nós perdemos muito 
tempo. O propósito é crescer das 
duas maneiras, assim eu creio que 
nós estaremos fazendo a coisa cer-
ta, pois tudo que é saudável cresce 
e reproduz.

Por Jéssica Lima

COM O PASTOR JOÃO QUEIROZ

AVANÇANDO PELO PROPÓSITO – 21 ANOS DA
IGREJA BATISTA RENASCER
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TESTEMUNHO:

Todas as coisas possuem 
um tempo determinado 
por Deus. Nesta edição 
quero compartilhar com 

os leitores da Revista Renascer 
sobre o meu relacionamento e a 
minha gratidão a Deus por tudo 
que aconteceu na minha vida e 
na do meu esposo Dennis. Uma 
história de amor que começou 
no coração de Deus, e que por 
isso nos envolveu. A gratidão 
que tenho por tudo que Deus fez 
não tem dimensão, e por isso o 
meu desejo é escrever mil laudas 
ou mais, mas nunca seriam 
suficientes para agradecer o que o 
Senhor fez e faz em nossas vidas.

Impossível começar a escrever sobre 
o meu relacionamento com meu 
esposo, que começou na internet 
em 2016, sem antes falar que tudo 
foi gerado e nutrido no coração de 
Deus. Na verdade, foi exatamente 
isso que nos deu segurança: ter 
colocado tudo em Sua soberana 
presença.
Relacionamento é algo muito 
sério e delicado, e por isso é 
importante termos todo cuidado. 
Independentemente de ter sido 
virtual ou não, é interessante 
entendermos o que realmente vem 
de Deus. 
O meu relacionamento começou 
virtualmente. 

As primeiras conversas 
aconteceram pela internet 
e foi um processo muito 
especial. Depois de 
muitos dias sem acessar 
as minhas mensagens, 
de repente, vejo uma 
em inglês. Não domino 
muito esse idioma e fiquei 
sem entender realmente o 
que estava escrito. Corri 
para o tradutor, e o que 
antes pensava ser algo 
desinteressante por não 
entender o idioma, na 
realidade era um gentil 
elogio, que dizia assim: 
“menina do sorriso 
lindo”. Após ter feito 
a tradução, retribui a 
gentileza, agradeci e 
assim tiveram outras 
respostas, até trocarmos 
contatos de WhatsApp. 
Tudo isso aconteceu 
em uma semana, e logo 
marcamos o primeiro 
encontro pessoalmente.
É importante  dizer 
que quando o Dennis 
visualizou  o meu perfil, 
faltava apenas um dia 
para que ele cancelasse 
seu perfil e saísse do 
site, mas o que nós não 
imaginávamos é que o 

calendário de Deus foi exatamente 
da maneira como tinha que ter sido, 
sem mais nem menos, porque Ele 
sempre tem o melhor tempo para 
todos nós. 
Depois de alguns dias, ele fez 
uma visita para conhecer a minha 
amada família, e com dois meses 
fui surpreendida com o pedido de 
casamento em pleno monumento 
do Cristo Redentor no Rio de 
Janeiro. 
Nove meses depois, nos casamos 
em Las Vegas, nos Estado Unidos. 
Meu esposo é americano, mas 
naqueles dias, estava morando em 
Brasília, pois tinha sido enviado 
para cumprir missão diplomática 
na Embaixada dos Estados Unidos 
no Brasil. 
Ele, o Love, como o chamo, não 
foi enviado para o Brasil apenas 
para cumprir missão diplomática 
pelo seu país, mas foi também para 
cumprir um propósito de Deus para 
as nossas vidas. Eu já orava por ele, 
e ele já orava por mim. Deus nos 
uniu. O Soberano viu que eu era 
a escolhida para o Dennis, e ele o 
escolhido para mim.
Deus mudou radicalmente as 
nossas vidas. Nos casamos em 
uma capela dentro do hotel MGM, 
considerado o maior hotel do 
mundo. Sempre via esses lugares 
nos filmes hollywoodianos, e 
jamais tinha imaginado viver 
uma situação parecida. Somente a 
graça de Deus para nos alcançar! A 
verdade é que os sonhos de Deus 
sempre são melhores que os meus.
Nesse momento, você deve estar se 
perguntando: “mas Clarissa, tudo 
aconteceu muito depressa hein?” 
Mas a resposta é que houve um 
propósito para que o nosso encontro 
acontecesse. Existiu um processo 
de espera, tratamento, de confiança, 
aprendizado e de estar com os 
ouvidos sensíveis a voz de Deus 
para que realmente chegássemos ao 
nível de compromisso matrimonial 
no qual chegamos. 
A verdade é que foi um encontro 

de entrega, pois Deus presenteou 
a minha família e a mim com o 
Dennis, e me deu de presente para 
ele, juntamente com a sua família 
também. Afinal, casamento é isso, a 
união não apenas de duas pessoas, 
mas sim, a junção de duas famílias.
Nos casamos em Las Vegas 
nos Estados Unidos, no dia 22 
de novembro de 2016. No dia 
21 de abril de 2017, data em 
que comemoraríamos um ano 
de noivado, fizemos mais uma 
cerimônia no Brasil, com o 
objetivo de expressar a nossa 
gratidão a Deus. Reunimos a minha 
família e amigos para um culto de 
agradecimento, com direito a todas 
as emoções possíveis, inclusive 
a celebração dos 47 anos de 
casados dos meus pais, Bodas de 
Alabastro, além de uma reportagem 
transmitida pela Record TV.
O cuidado e atenção em  mantermos 
uma vida amorosa com Deus sempre 
foi e ainda é fator determinante 
para mim, porque acredito que 
se meu relacionamento com Ele 
estiver bem, os outros serão bem 
encaminhados, e assim, saberei 
entender, descansar e confiar no 
que Ele tem para mim.
Outro fator que considero relevante 
é estar bem comigo mesma. Sim, 
depois de  entender que meu 
relacionamento com Deus está 
firme, saberei compreender que 
posso ficar bem comigo mesma e 
ter a certeza de que poderei esperar 
e confiar que no tempo certo, as 
coisas que estão reservadas para 
mim irão acontecer como de fato 
aconteceram comigo. 
O fato é que quando tudo em 
nossas vidas é colocado nas mãos 
de Deus, as coisas fluem conforme 
o melhor d’Ele para nós. Por isso, 
o coração passa a sentir paz, e no 
momento em que meu esposo e eu 
nos conhecemos através de um site 
de relacionamentos, foi exatamente 
dessa forma com que nos sentimos. 
Assim, segue o processo, estando 
bem com Deus e comigo mesma, 

posso transmitir o meu bem-estar 
para os que amo e para aqueles que 
estão perto de mim. 
Continuo confiante e certa das 
bênçãos que Deus tem para 
nós, o que não quer dizer que 
as dificuldades não façam parte 
da vida, mas há uma grande 
diferença em você ficar focado nas 
intempéries que a vida nos traz, ou 
seguir adiante com a certeza que há 
um Deus de poder que nos capacita 
a lutar, esperar, descansar, confiar e 
a vencer. 
E a “Our Love Story”, isto é, 
“Nossa História de Amor” não 
termina  aqui, porque Ele é Deus 
e nunca deixa de agir, e para Ele 
toda gratidão, honra e glória sejam 
dadas.
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Por Clarissa Pereira Barbosa 
McKinney
Cristã e Jornalista
Instagram: @clarissaartista 
Facebook: Clarissa Barbosa
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Por Mirele Braga
Graduada em Estética e Imagem Pessoal, 
mãe da Ana Lívia, esposa do pastor Ralfe 
Fernandes e influenciadora digital.
@mi.docelar 

A Bíblia relata em Pro-
vérbios 31, sobre a 
mulher virtuosa, a que 
é forte e trabalhadora, 

levanta de madrugada para prepa-
rar a refeição da família, planeja as 
tarefas do dia, cuida muito bem da 
sua casa e nunca dá lugar à pregui-
ça, entre muitas outras virtudes que 
a mulher tem. 
Mas, no período em que vivemos, 
ser uma mulher virtuosa não é uma 
tarefa fácil. O papel  da mulher mu-
dou muito na sociedade, fez com 
que ela adentrasse no mercado de 
trabalho, acumulando assim mais 
funções. Com isso, veio o cansaço, 
a ansiedade, a depressão e tantos 
outros problemas emocionais. Ser 
“ dona de casa” se tornou algo in-
ferior para muitas mulheres, mas 
nesta coluna, quero mostrar que 
isso não é verdade.
Quando digo que sou “dona de 
casa”, muitas vezes sou até cri-
ticada. Me frustrei muitas vezes, 
acreditando realmente não ser uma 
mulher de valor na sociedade, por 
ficar em casa cuidando da minha 
família. No entanto, parei e anali-
sei: Deus me deu uma oportunida-
de única!
Muitas mulheres acumulam duas 
funções trabalhando fora e em casa. 
E assim, passei a me dedicar mais 
para exercer todas as virtudes que 
a Bíblia nos ensina. Assisti várias 
pregações sobre a importância de 
cuidar do nosso lar até como uma 
missão que Deus nos deu. 
Sempre gostei de organizar minhas 
coisas, cuidar da minha casa, cozi-
nhar, e depois me tornei mãe, isso 
floresceu ainda mais no meu co-
ração, como um propósito ao qual 
Deus me deu. Nas minhas redes so-
ciais sempre gostei de seguir coisas 
de casa, receitas, dicas, etc. Hora 
ou outra postava algo sobre casa e 
comida. 
Várias vezes, me ocorreu de  mon-
tar um perfil para dividir a minha 
rotina, postar receitas, mas tinha 

Você sabia que Deus nos 
escolheu, você e eu, pa-
ra fazermos parte de um 
grande exército espiritual 

chamado para interceder por nossas 
famílias, pela nossa cidade, pelo 
bairro que você reside e pelo o seu 
país? Isso mesmo! 
Deus quer nos ensinar a interceder 
por tudo aquilo que podemos ver e 
ouvir, mas também por aquilo que 
ainda não conhecemos e não ve-
mos, inclusive por mistérios que 
somente Deus pode nos revelar 
através da intercessão. 
Quando nos colocamos de joelhos, 
devemos entregar tudo em seu al-
tar e para isso, precisamos abrir o 
nosso coração, pedirmos a Deus um 
coração quebrantado e que Ele nos 
leve ao arrependimento genuíno 
dos nossos erros e pecados. 
Deus quer nos ensinar, através do 
Espírito Santo, a diferença entre a 
oração e a intercessão. A oração é 
conversar com Deus, é um diálogo 
direto sobre as nossas necessida-
des, que nos conecta ao céu. “Não 
andeis ansiosos por coisa alguma; 
antes em tudo sejam os vossos pe-
didos conhecidos diante de Deus 
pela oração e súplica com ações 
de graças”. (Filipenses 4:6). Já 
a intercessão nos leva a um nível 
mais profundo e maduro de rela-
cionamento com Deus. Deixamos 
de olhar apenas para nós mesmas e 
começamos a apresentar o que está 
nos planos de Deus em oração. 
A intercessão nos leva a guerrear 
com violência contra o reino das 
trevas. Na intercessão o Senhor nos 
traz estratégias de como devemos 
lutar pelo nosso casamento, pelo 
nosso lar, pela vida espiritual e pro-
fissional dos nossos esposos e pela 
vida dos nossos filhos. Dessa for-
ma, adquirimos estratégias do céu 

DONAS DE CASA COMO 
INFLUENCIADORAS 

DIGITAIS A ESPOSA 
INTERCESSORA

FUTURANDO

PARA ELAS

COLUNA:

vergonha por não ter coisas tão 
lindas como muitas influencers ti-
nham, ou pela minha simplicidade 
mesmo.Com o passar dos anos po-
rém, as pessoas começaram a mos-
trar que na vida real as coisas tam-
bém são belas, basta ser criativo, 
usar o que tem e fazer com amor e 
gratidão. Como diz em I Coríntios 
10:31: “fazer tudo para glória de 
Deus”. 
Vi muitas influencers reais, donas 
de casa verdadeiras, que mostram 
o dia-a-dia real e que ajudam vá-
rias mulheres com a sua simpli-
cidade. Enfim, em abril desse 
ano, resolvi criar o meu perfil 
para dividir com as pessoas a 
minha rotina, meu lar, dicas de 
casa e organização. No início 
pensei que não fosse dar certo, 
mas quando comecei a receber 
mensagens de mulheres que 
estavam sendo influenciadas 
a cuidar melhor da sua casa e 
enxergar o seu valor como mu-
lher, vi que realmente era um 
propósito de Deus para mim. 
Ser uma dona de casa e influen-
cer digital não é uma tarefa fá-
cil, mas cada dia que passa me 
motivo mais e ainda encorajo 
outras pessoas, e isso é o que 
me deixa mais feliz. 

para lutarmos e blindarmos o nosso 
matrimônio. 
Na intercessão somos capacita-
das pelo Espírito Santo, a libertar 
pessoas em situações de cativeiros 
malignos, como: ansiedade, medo, 
depressão e adultério. A intercessão 
nos forja e coloca em nós o amor de 
Deus para clamarmos, não somente 
pelas nossas causas pessoais, mas 
pela nossa igreja, nosso bairro, ci-
dade e país. 
O amor é o pilar mais forte e funda-
mental para a intercessora. Quando 
estamos cheias do amor de Deus te-
mos ousadia para romper barreiras 
e nos posicionarmos como atalaias 
e reparadoras de brechas. Encon-
tramos na Palavra de Deus muitos 
exemplos de homens e mulheres 
que se dispuseram a interceder, e 
com isso foram agraciados e usa-
dos por Deus. Podemos citar: Ana 
(1 Samuel 1:9-13), Moisés (Êxodo 
22:30-35), dentre tantos outros. 
Deus adestra as nossas mãos e nos 
capacita nessa missão. Uma das 
transformações mais lindas que nós 
mulheres podemos contemplar com 
a prática da intercessão é termos 
no espírito um lugar propício para 
gerar as promessas de Deus para as 
nossas vidas, nossos lares e para a 
vida dos nossos esposos. 
O temor do Senhor blinda o co-
ração da esposa intercessora e ela 
entende qual é a sua posição neste 
Exército, levando-a a uma depen-
dência e entrega ao único general, o 
Senhor dos Exércitos. “Ainda que 
um exército se acampe contra mim, 
meu coração não temerá; ainda 
que se declare guerra contra mim, 
mesmo assim estarei confiante”. 
(Salmos 27:3). 
Portanto, a intercessão derruba mu-
ralhas e gigantes e permite sentir-
mos o amor de Deus.

Acredito que o futuro se faz com 
coisas simples!
Por isso, aproveite cada segundo 
ao lado de sua família e desfrute do 
lar que Deus te deu!
Aproveitando esta oportunidade, 
quero te convidar a  conhecer o 
meu trabalho e  a seguir meu perfil 
no instagram:  @mi.docelar. Venha 
fazer parte do meu dia-a-dia!
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Administradora / Intercessora

Fundadora do IG: mulherquenemeu
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mento e pandemia, em 
que o mundo parece ter 
virado de cabeça para 

baixo, lemos na carta do Apóstolo 
Paulo para a igreja em Tessalônica, 
uma ordem: "Em tudo dai graças!". 
O fato é que parece difícil obede-
cer ou compreender essa ordem nos 
dias em que atravessamos.
Precisamos entender o que o Após-
tolo queria ensinar àquela nova 
igreja, que contava com pessoas re-
centemente convertidas. O contex-
to era de perseguição aos judeus, e 
Paulo havia ensinado na sinagoga, 
o que era uma prática no seu mi-
nistério. Por três sábados, assim ele 
fazia naquela cidade, até que os ju-
deus o expulsaram.

Paulo deixou o texto: "Em tudo, 
dai graças, porque esta é a vonta-
de de Deus em Cristo Jesus para 
convosco" (I Tessalonicenses 5:18) 
como uma orientação prática para 
aqueles irmãos. O Apóstolo Paulo 
sempre deixava instruções para as 
igrejas criadas por ele e também 
aquelas que ele visitava. 
Nós como cristãos, crentes no Se-
nhor Jesus e obedientes a Deus, 
devemos no exercício de nossa 
crença, obedecer a   determinação 
de Paulo, pois somos conclamados 
a fazer a vontade do Pai, que é a de 
em tudo darmos graças. Devemos 
ter uma vida de gratidão, reconhe-
cendo Deus em tudo e em todas as 
circunstâncias.
A palavra “graça” no original grego 
pertence a mesma raiz da palavra 
“alegria”. Dar graças é uma atitude, 
e como tal, estarmos alegres deve 
fazer parte do nosso modo de viver. 
Assim, possuir uma vida de grati-
dão e de amor ao próximo é fruto 
desta gratidão. Caso contrário, vi-
veremos por meios distorcidos da 
graça, com uma vida de amargura, 
desânimo, cheia de murmuração, 
impaciência, inveja e com muita 
ansiedade. 
O fato é que possuir um coração 
agradecido faz bem para a nossa 
saúde física, emocional e espiritual. 
Viveremos satisfeitos, sabendo que 
somos felizes em Cristo. Essa é a 
vontade de Deus para nós cristãos.
Sei que muitos devem estar se per-
guntando, como posso dar graças 

em tudo, em tempo de mortes, de-
semprego, falências, lutas e tribu-
lações?
Vamos então entender de forma 
mais clara o que o Apóstolo Paulo 
desejou nos revelar. Em Cristo so-
mos mais que vencedores, somos 
salvos e teremos um lar celestial. 
A nossa casa não é aqui, afinal, es-
tamos apenas de passagem nessa 
Terra.
Devemos entender a diferença en-
tre “por tudo” e “em tudo”. Por 
isso, eu não devo estar agradecido 
por tudo, pois não posso agradecer 
pelo pecado por exemplo, mas ser 
grato em todas as coisas me leva a 
entender que Deus está no contro-
le. Ele é o Senhor da justiça. Sendo 
assim, só podemos alcançar esse 
modo de dar graças quando enten-
dermos de verdade que no Senhor 
encontramos um Deus justo, pois a 
justiça está em suas mãos.
Mesmo que   a morte de uma pes-
soa querida e amada bata a minha 
porta, ou que o desemprego me es-
preite e a falta de recursos atinjam a 
minha vida, Deus já me deu vitória, 
pois o que me aguarda é infinita-
mente maior.  Essa é a razão pela 
qual Jesus disse: "Eu vim para que 
tenhamos uma vida em abundân-
cia"(João 10:10). Essa é a plenitu-
de da alegria que temos no Senhor. 
Sei que vivemos dias difíceis, de 
muitas lutas, mas tudo isso passará 
e novos dias virão. Não é da von-
tade Divina que vivamos uma vida 
de medo, angústia, ansiedade e de 

Por Ubirajara Condeixa
Graduado em História e Teologia.

Pós-graduado em Missiologia e
Arqueologia. Missionário,

pastor e capelão. 
E-mail: condeixabira@hotmail.com

Em tudo 
dai graças!

murmuração pelos cantos, mas de-
vemos nos alegrarmos no Senhor. 
Paulo, ao escrever uma carta para 
a igreja dos filipenses, ele disse: 
"Alegrai-vos sempre no Senhor; 
outra vez digo alegrai-vos"(Fili-
penses 4:4).  
Portanto, somos salvos em Cristo, 
e isso nos basta, pois um dia estare-
mos em nosso lar celestial, a nossa 
verdadeira casa. Por enquanto, es-
tamos caminhando para lá, por isso 
devemos estar alegres.
 Em tudo demos graças!
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Por Dr. Paulo Marcelo de Carvalho
Médico nutrólogo

@drpaulocarvalho
Facebook: Dr. Paulo Carvalho

Vivemos um tempo em 
que a alimentação se tor-
nou parte principal de um 
desafio atual.  A minha 

pergunta é: como você está comen-
do? Como tem usado a alimentação 
durante o período de isolamento 
social? Nessa coluna, vamos falar 
sobre algumas verdades importan-
tes para que você possa entender 
que a alimentação deve estar ligada 
às suas necessidades nutricionais e 
não sociais ou emocionais. Então 
vamos lá!
Muitas pessoas estão presas em ca-
sa, e como consequência tiveram a 
ansiedade aumentada, que tem si-
do saciada pela comida, e infeliz-
mente a comida moderna chama-se 
açúcar. É verdade que a alimenta-
ção pode cooperar para que os seus 
processos biológicos melhorem, no 
entanto isso dependerá daquilo que 
você come, e não de sua quantida-
de.
Talvez isto venha da construção da 
sua identidade lá na infância, em 
que a sua mãe fazia você comer 
pensando que comer muito produ-
ziria saúde. Isso é um mito. A pró-
pria pandemia nos mostra isso, pois 
os casos graves de Covid-19 são 
extremamente piores em pacientes 
obesos. Essa incidência confirma 
mais uma vez a importância do que 
é ingerido. O fato é que a obesida-
de piora os processos de saúde em 
todos os aspectos da vida. 
Nesse período de pandemia, as 
pessoas ficaram preocupadas com 
o vírus, e se esqueceram de que o 

confinamento as levou a comerem 
errado, a ganharem peso e a piorar 
os quadros de hipertensão, diabetes 
e doenças inflamatórias, assim, a 
má alimentação piorou o processo 
durante o isolamento. 
A grande verdade durante esse mo-
mento é que se você deseja alavan-
car a sua imunidade, deverá pensar, 
mais do que nunca, na qualidade do 
que está comendo, nas proprieda-
des dos alimentos ingeridos e o que 
esse alimento pode carregar para 
dentro de você. Nunca a alimenta-
ção teve um papel tão importante 
para ajudar a combater um vírus 
como no momento atual, pois sabe-
mos que alimentos funcionais, são 
verdadeiros remédios que a nature-
za nos concedeu. 
Alimentos funcionais são alimen-
tos que carregam propriedades 
antioxidantes, anti-inflamatórias, e 
que somados a bons hábitos, pro-
duzem qualidade de vida e longevi-
dade. Esses alimentos já estão em 
sua mesa e com certeza muitos já 
usam em seu dia-a-dia. 
Durante o período de pandemia 
você precisa inserir em sua dieta 
alimentos funcionais, que tenham 
propriedades de promover saúde, 
como os que sejam ricos em resve-
ratrol, a uva e o vinho tinto, ou os 
alimentos ricos em polifenóis, co-
mo Dark chocolate, que combatam 
a inflamação como a cúrcuma e que 
tenham atividade imunológica co-
mo o limão, acerola e as castanhas. 
Pode também utilizar as proprie-
dades contidas nas berinjelas para 

COLUNA:

ajudar a controlar os seus níveis de 
colesterol, assim como o chá verde 
matinal para ajudar na ação meta-
bólica. Percebe como a alimenta-
ção pode fazer grande diferença na 
sua saúde?
 O grande problema é que a maioria 
das pessoas tem se alimentado pela 
emoção, e com isso, tem piorado a 
ingestão de sódio, gorduras satura-
das e açúcar, piorando assim, a saú-
de e vivendo o mito de que comer 
ajuda a imunidade. 
Portanto, aquilo que você come, 
determina o que você vive. Por 
isso, procure fugir do mito de que 
comer muito é comer bem, e come-
ce a viver a verdade de que comer 
bem está ligado a qualidade e não a 
quantidade. 
Faça da sua mesa a sua farmácia e 
bom apetite! 
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Por Jonathas Queiroz
Advogado e Bacharel em Teologia;

pós-graduado em Direito Civil e Processo 
Civil;  pastor da Igreja Batista Renascer.

Nesta 52ª edição da Revista Renascer, quero compartilhar com 
os caros leitores, sobre “graduando em gratidão”, ou seja, indo 
para um novo nível. Quando falamos em níveis de escolaridade, 
usamos termos como ensino médio ou superior completo. Hoje, 

precisamos desejar nos graduarmos em gratidão! Está preparado (a)?
Em nossa rotina espiritual e ministerial, muitas vezes nos acomodamos 
por conta do que Deus faz em nossas vidas, no entanto a minha reflexão é 
para que possamos permanecer famintos e sedentos por Ele, empolgados 
com a graça e com o favor do Senhor. 
Para falar sobre a graduação em gratidão, vamos observar a vida de gran-
des personagens nas Escrituras. Começando com Moisés, que na minha 
opinião, é o principal líder que existe na Bíblia. Podemos encontrar um 
“discurso de formatura” ao analisar a vida de Moisés, chamado para liber-
tar o povo do Egito. Ele que transmite a sua experiência de relacionamen-
to profundo com Deus, em forma de ensinamentos para o povo. 
Em nossa vida, muitas vezes não prestamos atenção nesses discursos. Na 
formatura, por exemplo, só queremos jogar os nossos chapéus para cima e 
comemorar por estarmos formados, e não atentamos a ouvir conselhos so-
bre o que nos espera no próximo dia. Em Deuteronômio, observamos que 
o povo ainda teria batalhas para enfrentar, e vemos Moisés orientando-os, 
como quem diz “tenham isso em mente, israelitas, antes de entrar na boa 
terra que o Senhor dará, nunca se esqueçam de quem te trouxe até aqui". 
Muitas vezes, nós não enxerguemos as provisões de Deus e murmura-
mos. Moisés sabia que o povo tinha tendência a esquecer e a reclamar, 
afinal, ele os conhecia, pois os liderou por 40 anos. Moisés dizia que eles 
estavam indo para um lugar melhor e profetizava o potencial da terra pro-
metida, mas também passou a apontar as inclinações do povo para as mur-
murações e para o pecado, o que os levava a se esquecerem do provedor. 
Podemos entender que muitas coisas podem ser bênçãos, mesmo quando 
passamos por dificuldades. No entanto, as bênçãos de Deus precisam estar 
ligadas ao hábito de gratidão.  Você pode estar rodeado de muitas bênçãos 
e oportunidades, mas se você não sabe como transformá-las em gratidão 

e louvor, tudo estará perdido! Um 
coração ingrato gera orgulho, que 
nunca será cheio de alegria e con-
tentamento.
Assim, o "discurso de formatura" 
de Moisés para os israelitas es-
tá dizendo "o que vocês precisam 
não é de outro nível de realizações 
e acumulação, mas sim de um ou-
tro nível de apreciação pelo o que 
vocês já têm. Se vocês crescerem 
em bênçãos, mas não crescerem em 
gratidão, o que vocês ganharam?". 
Se Deus lhe deu algo, mas você não 
sabe o que fazer com isso, então o 
que foi recebido não irá te fazer fe-
liz. Um exemplo, é que muitos de 
nós pedimos uma família, mas se 
nós não conseguirmos apreciar a 
nós mesmos, não conseguiremos 
“abrir o presente” e usufruir dele.
Existem vários estudos que dizem 
que pessoas felizes não são aquelas 
que têm o melhor de tudo, mas os 
que fazem de tudo o que têm, o me-
lhor. Provavelmente, você conhece 
alguém que aparentemente possui 
menos que você, mas tem uma vida 
mais feliz. O fato é que a gratidão 
não é natural, e podemos ver isso 
quando alimentamos uma criança 
de até dois anos de idade, que não 
consegue ainda ser grato pelos sa-
crifícios que os pais fazem.
A gratidão sem prática, é como se 
fosse a fé sem obras. A sua alegria 
não é produzida somente pelo o 
que você diz que possui em seu co-
ração, mas pelos hábitos que você 
constrói. A Bíblia, no Salmos 107, 
nos ensina: "Louvai ao SENHOR, 
porque ele é bom, porque a sua be-
nignidade dura para sempre". Não 
podemos esquecer de expressar-
mos isso. 
Por isso, o meu conselho é para 
que você dê nome aquilo que é 
grato, para que não façamos como 
os israelitas, que eram esquecidos 
e murmuradores. O Senhor nos ali-
menta com uma fidelidade incom-
parável, do seu amor e esperança. 
Como podemos ficar de braços 
cruzados enquanto estamos sendo 
alimentados tão bem? Depois que 
tivermos comido e satisfeitos, de-
vemos louvar e agradecer a Deus. 
A verdade é que foi necessário que 
Moisés ensinasse aos israelitas, as-
sim como ensinamos as crianças a 
serem gratos pelo alimento. Essa 
é a base do louvor. Podemos ser 
gratos pelos pulmões, pelas nossas 
roupas, pela visão, pela esposa que 
nos encoraja, pela nossa família e 
pela graça derramada em nossas 
vidas.
Seu louvor está atrasado? Coloque 

ele em dia hoje. Você tem anda-
do por bênçãos que você pediu, e 
ainda não parou para agradecer? 
Quando você se gradua na atitude 
de gratidão, você adquire um hábi-
to de ser sempre grato. 
Eu não quero ser o tipo de cristão 
que só agradece a Deus quando 
Ele está me servindo, ou um adulto 
sentado em uma mesa de criança. É 
tempo de se graduar! E para isso, 
precisamos de um outro persona-
gem para nos dizer mais um “dis-
curso de formatura”. Precisamos 
de Davi! Moisés estava ensinando 
o povo a adorar a Deus, no nível 
da provisão. Mas Davi, por conta 
de suas experiências, criado como 
pastor de ovelhas, e ungido rei de 
Israel pelo profeta Samuel, nos en-
sina um novo nível de gratidão. 
O interessante é ver que Davi tinha 
uma marcante habilidade de lem-
brar de onde ele tinha vindo, e isso 
fazia ele ser grato. Ele era sempre 
guiado para esse senso de retornar 
a Deus, o dono de todas as coisas. 
Então, Davi entra em cena para nos 
dar um entendimento mais profun-
do, de uma gratidão madura. Davi 
nos convida a movermos da mesa 
de criança para a mesa de banquete.
“O Senhor é o meu pastor; de nada 
terei falta. Em verdes pastagens me 
faz repousar e me conduz a águas 
tranquilas; restaura-me o vigor. 
Guia-me nas veredas da justiça por 
amor do seu nome. Mesmo quando 
eu andar por um vale de trevas e 
morte, não temerei perigo algum, 
pois tu estás comigo; a tua vara e o 
teu cajado me protegem. Preparas 
um banquete para mim à vista dos 
meus inimigos. Tu me honras, un-
gindo a minha cabeça com óleo e 
fazendo transbordar o meu cálice. 
Sei que a bondade e a fidelidade 
me acompanharão todos os dias da 
minha vida, e voltarei à casa do Se-
nhor enquanto eu viver”. (Salmos 
23:1-6).
Nessa mesa, aprendemos a agra-
decer a Deus pelo o que nós não 
temos. A fé, é a certeza daquilo 
que esperamos e a prova das coi-
sas que não vemos. Essa é a me-
sa onde aprendemos a confiar em 
Deus. 
E por fim, precisamos de mais um 
discurso de formatura. Para gra-
duar, precisamos aprender a agra-
decer de prisões, com espinhos na 
carne. Então, podemos olhar para o 
discurso de Paulo aos “formandos” 
da igreja de Filipos. 
Mesmo na prisão, existiam pessoas 
que estavam causando problemas 
para ele, na tentativa de fazer com 

que Paulo fosse executado. Então, 
na carta aos Filipenses, capítulo 1 
no verso 18 ele diz: “Mas, que im-
porta? O importante é que de qual-
quer forma, seja por motivos falsos 
ou verdadeiros, Cristo está sendo 
pregado, e por isso me alegro. De 
fato, continuarei a alegrar-me”. 
É como se Moisés houvesse nos 
tirado do jardim de infância, Davi 
nos leva a faculdade, e agora Paulo 
nos leva a um nível mais elevado 
de fé. Paulo retira os seus próprios 
problemas do foco, se alegra por-
que o propósito estava sendo cum-
prido e Cristo estava sendo prega-
do. Não se trata de adorar pela dor, 
mas adorar pela pessoa que, através 
da dor, você tem se tornado. 
Estando na mesa do Senhor, nós 
confiamos em quem está preparan-
do as coisas. Não questionamos ou 
murmuramos, mas agradecemos 
por cada ingrediente que Ele colo-
ca em nossas vidas, pois sabemos 
que todas as coisas cooperam para 
o bem daqueles que amam ao Se-
nhor.
Hoje, o Senhor nos diz: “Provai 
e veja que o Senhor é bom”. Um 
ingrediente, na preparação de um 
alimento, pode não ser saboroso 
isoladamente, mas ele é fundamen-
tal para que se forme o sabor final.
Assim, algumas circunstâncias não 
são boas, mas elas produzirão bons 
resultados. Então, te convido para 
evoluir da mesa de criança, passan-
do pela mesa do agradecer “mesmo 
que”, até alcançar a estrutura de va-
rão perfeito. 
Permita que Jesus exerça influên-
cia em sua vida, até o ponto em que 
você viva uma vida de gratidão ao 
Senhor. 
Deus te abençoe!
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Por Rafaela Dias Vieira Oliveira
Proprietária da Fábrika de

Etiquetas e membro na
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2020: UM ANO 
PERDIDO?

PARA QUE TANTO 
ESTOQUE?
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O mês de julho que se pas-
sou, foi um mês muito 
importante e marcante, 
veja o porquê: estamos na 

metade do ano de 2020 e é o mo-
mento ideal para revisar tudo aqui-
lo que você projetou para esse ano. 
 Talvez você me diga: “em que 
mundo você está, Rafaela? Esse 
ano já está acabado. E a chance de 
alguma coisa de bom acontecer é 
zero!” Mas, eu te respondo: estou 
no mesmo mundo que você. E te 
digo quais são as minhas expecta-
tivas para esse ano. 
Eu e meu esposo Rildo temos uma 
empresa há mais de 11 anos, cha-
ma-se Fábrika de Etiquetas. Somos 
ativos na Igreja Batista Renascer e 
temos dois filhos lindos e amados, 
o Cláudio e o Enzo. 
Assim como muitos empresários 
brasileiros, tínhamos acabado de 
nos recuperar de uma crise “bra-
ba” que nosso país passou. Nos 
reinventamos muitas vezes, e final-
mente projetamos para 2020, o tão 
esperado “crescimento”. Investi-
mos em parcerias, eventos e divul-
gações. Na Igreja Batista Renascer 
foi lançado o “ano do propósito” 
e nossos corações se encheram de 
sonhos. E logo no início do ano, vi-
mos um enorme balde de água fria 
nos encharcar. 
Assim como foi para você, naque-
les primeiros dias de quarentena, 
me veio aquele sentimento de ne-
gação. “Quinze dias e isso tudo es-
tará superado”. E com o passar dos 
dias, não foi isso o que aconteceu. 
As receitas da nossa empresa e da 
nossa família caíram para quase a 
metade e tive que ouvir de muitos 
amigos, que eu deveria estar feliz 
por não estar em piores condições. 
Projetos e sonhos que estávamos 
prestes a executar foram interrom-
pidos. E foi nesses dias que eu pas-

Muitas pessoas da minha 
geração criaram o há-
bito de fazer estoque 
em casa, algo que her-

daram dos pais, e este comporta-
mento foi adquirido na época onde 
a inflação oscilava muito, princi-
palmente com relação ao preço dos 
alimentos. 
Salvas as exceções com relação a 
safra de alguns alimentos, podemos 
encontrar facilmente tudo aquilo 
que precisamos em mercados perto 
de nossas casas. No entanto, ainda 
hoje estocamos todo tipo de coisa 
além dos alimentos, como cosmé-
ticos, maquiagem, remédios, per-
fumes, produtos de limpeza e por 
aí vai...
Nós mulheres, principalmente, 
achamos que precisamos ter dois 
ou três hidratantes, por exemplo, 
mas realmente usamos apenas um 
e os outros acabam perdendo o pra-
zo de validade. Às vezes, sequer 
temos espaço para estocar tantas 
coisas, mas não paramos de com-
prá-las. 
Esse é um ciclo que vai se repe-
tindo por anos e não acordamos 
para isso. Já parou para pensar na 
quantidade de coisas que você já 
jogou no lixo sem nem mesmo ter 
usado, mas que viu atingir o prazo 
de validade? E nos alimentos que 
venceram antes de serem consumi-
dos, estocados na sua geladeira e 
despensa? Reavalie a necessidade 
de comprar em grande quantidade 
aquilo que você costuma estocar 
em casa. Os mercados não irão fe-
char e sempre teremos lojas e far-
mácias para nos atender.
Para começar a mudar este hábito, 
vamos para três dicas básicas: 

1) Avalie seus estoques: se há na 
despensa algo com mais de uma 
unidade, não compre mais desse 
produto até que reste apenas um. 
Assim, poderá avaliar com mais as-
sertividade se é necessidade ou se 

sei a entender que Deus tinha um 
plano muito maior com tudo isso. 
Havia um lindo plano de transfor-
mação para mim e para o meu co-
ração. 
Lembro-me claramente de um dia 
de aconselhamento com o pastor 
João Queiroz, em que ele disse, en-
tre outras coisas, “provavelmente 
um pequeno ajuste vai mudar todas 
as coisas, vocês podem ter uma vi-
da bem melhor”. E essas palavras 
cravaram no meu coração e no do 
meu esposo. A confiança total em 
Deus se tornou indispensável. En-
tendemos que teríamos que fazer 
mudanças, algumas dessas iriam 
ser de cortar o coração. Era neces-
sário crer que Deus estava cuidan-
do de nós, mesmo em dias turbu-
lentos. E assim foi. 
Enfim, paramos para pensar e re-
fletir sobre muitos valores que es-
tavam guiando os nossos dias. So-
bre o que realmente importava para 
nós, e sobre quem realmente era 
essencial em nossas vidas, e ainda, 
sobre coisas que fazíamos no nosso 
trabalho só para ter um “status”, e 
que na verdade eram pura vaidade. 
Assim como em um barco que 
ameaçava afundar, nós jogamos fo-
ra muitos pesos que estavam atra-
palhando a nossa caminhada, e a 
palavra de resumo para esses dias 
foi “ressignificação”. Percebemos 
o quão mais simples a nossa vida 
pode ser e que nossos sonhos não 
deveriam diminuir para se adapta-
rem à difícil realidade do “hoje”. 
Nossa família passou a ter uma 
prioridade enorme. Esse tal “novo 
normal” não poderia, de jeito ne-
nhum, ser justificativa para ficar-
mos parados. 
E para você, que verdadeiramente 
deseja no seu coração que esses 
dias sejam cortados da sua histó-
ria, espero mesmo que você possa 

é a sua ansiedade que está levando 
você a comprar muito.
2) Comece a usar o que você tem 
até acabar, sejam produtos ou 
alimentos: sinta o prazer de ver o 
pote vazio.
3) Não vá às compras sem uma 
lista: ela te ajudará a manter o fo-
co.

Se Deus concede tanta atenção a 
aparência das flores do campo – e 
muitas delas nem mesmo são vis-
tas, não acha que Ele irá cuidar de 
você?
Orientem a sua vida de acordo com 
a realidade, a iniciativa e a provisão 
vêm de Deus. Não se preocupem 
com as perdas e assim, descobrirão 
que todas as suas necessidades se-
rão satisfeitas. 
Quero convencê-las a relaxar, a não 
se preocuparem tanto em adquirir. 
Em vez disso, prefira dar, corres-
pondendo assim ao cuidado de 
Deus com a sua vida. Aqueles que 
não conhecem a Deus e que não 
sabem como Ele trabalha, é que se 
prendem a essas coisas, mas vocês 
conhecem ao Senhor e sabem como 
Ele trabalha. Mateus 6:30-33 (Bí-
blia: A Mensagem).
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tirar pelo menos uma importante 
lição para a sua vida, sobre o que 
o ano de 2020 pode nos ensinar. Eu 
te garanto, estou “entendendo o re-
cado” de Deus para esses dias e foi 
libertador. 
Novamente, reabri os meus olhos 
e vi um mar de oportunidades nos 
dias que virão. Ainda estamos no 
“ano do propósito”, e minha ótica 
mudou bastante. Meu coração no-
vamente se encheu de expectativa, 
e com olhos brilhando, eu te digo: 
te desejo um ano de 2020 vitorioso. 
Você pode todas as coisas naquEle 
que te fortalece! 
“Bendito aquele que confia no Se-
nhor e cuja esperança é o Senhor. 
Porque Ele é como a árvore plan-
tada junto às águas, que estende 
as suas raízes para o ribeiro e não 
receia quando vem o calor, porque 
as suas folhas permanecem verdes; 
e, no ano da seca, não se perturba, 
nem deixa de dar fruto” (Jeremias 
17:7).



Estive reparando meu ne-
to de cinco meses por um 
tempo...tanta vida pela 
frente, tanto a aprender! O 

momento é de total dependência de 
alguém, mas logo chega o dia em 
que a personalidade aparece, o jei-
to de agir, de reagir e de fazer. Um 
tempo depois, vêm as opiniões, um 
modo de se posicionar no mundo 
das coisas. Ainda que seja devida-
mente ensinado e cresça num am-
biente povoado de bons exemplos, 
muita coisa terá que internalizar, 
significar, compor. Meu pensamen-
to me transportou para o terreno da 
gratidão. 
Quanta gente adulta, instruída, bem 
posicionada no universo das ideias, 
das posses e dos títulos, religiosas 
ou não, sequer conseguem expres-
sar, quanto mais demonstrar um 
sentimento de reconhecimento pe-
las dádivas, pelas oportunidades e 
conquistas ao longo da vida. 
Ouvi dizer que a gratidão trans-
forma o que temos em suficiente. 
Todavia, a insatisfação tem sido o 
motor de propulsão de muita gen-
te, que insiste em se concentrar no 
que ainda não possui, o que muito 
contribui para as inevitáveis frus-
trações, quando não para a mesqui-
nhez, o esnobismo e a vaidade. 
Robert Emmons é um psicólogo 
e pesquisador no campo da perso-
nalidade, emoção e religião. Estu-
dando sobre os efeitos da gratidão 
na vida das pessoas, numa amos-
tragem com mais de 1000 pessoas, 
com idade entre 8 e 80 anos, con-
cluiu que a gratidão traz uma série 
de benefícios físicos, psicológicos 
e sociais. 

Anibal Filho
Doutor em Produção Vegetal pela 
UFG e Pastor auxiliar da Igreja 
Batista Renascer. 
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Quer uma lista? Sistemas imuno-
lógicos mais fortes, menor pressão 
sanguínea, emoções mais positivas, 
prazer e alegria de viver e otimis-
mo. Além disso, a pessoa grata é 
mais prestativa, compassiva e ge-
nerosa, com maior facilidade em 
perdoar. Como se já não bastasse 
esses benefícios, a gratidão, segun-
do Emmons, ainda bloqueia senti-
mentos negativos, como a inveja e 
o ressentimento, além de reduzir os 
episódios de depressão. 
Pessoalmente, já notei que pes-
soas gratas aceitam melhor aquilo 
que não pode ser mudado. Quanta 
gente, no dia da adversidade, deixa 
escapar expressões de inconformis-
mo infantil, autopiedade e até blas-
fêmias! Tudo bem, concordamos 
com tudo...mas como desenvolver 
um modelo mental que aprenda e 
exercite a gratidão? 
Este é um caminho peculiar e parti-
cular, mas alguns traços estão pre-
sentes na personalidade das pes-
soas agradecidas que talvez nos in-
diquem alguns meios. A prática da 
generosidade talvez seja a principal 
delas, pois expressa desapego, pra-
zer em servir. Transformar a com-
paixão em atitude misericordiosa 
no atendimento à necessidade de 
alguém, pode ajudar a remodelar 
uma mente egoísta.
Uma mãe me disse que quando 
seus filhos pequenos reclamavam 
de tudo, ela os levava ao hospital 
do câncer infantil. Segundo ela, 
colocá-los em contato com reali-
dades de pessoas desfavorecidas os 
tornavam mais sensíveis aos pro-
blemas de outras crianças, e assim, 
eles se mostravam mais gratos pela 

vida que tinham. Radical, não? Por 
este ponto de vista, talvez pensar 
em qualquer coisa que sejamos ou 
tenhamos, e que a maioria das pes-
soas não sejam ou não possuam, 
principalmente saúde e oportuni-
dades, nos ajude a começar a de-
senvolver um espírito agradecido, 
contente em qualquer situação.   
Se a gratidão é o antídoto contra 
a murmuração, talvez quando re-
clamamos além da conta estamos 
demonstrando o quanto somos in-
gratos, não?  Se nos colocarmos no 
lugar de um cego, um tetraplégico, 
um mendigo, um presidiário, um 
jovem paciente em estado terminal 
ou um desvalido de toda sorte na 
vida, não nos constranger a sermos 
mais agradecidos, talvez ainda te-
nhamos um coração de pedra, ao 
invés de um de carne. 
Conte as bênçãos, valorize cada 
oportunidade extraída das dificul-
dades. Se vivemos num tempo es-
tranho em que a imunidade física é 
ouro e ser grato aumenta a imuni-
dade, o que estamos esperando pra 
aprender?
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MAIS 
GRATIDÃO, 
POR FAVOR...
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