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Organizar uma casa nem 
sempre é uma tarefa fá-
cil e rápida. O fato é que 
muitas vezes procrastina-

mos uma boa organização. Antes 
da pandemia, era corriqueiro co-
mentarmos sobre a falta de tempo 
para realização de tal tarefa. Hoje, 
muitas pessoas conseguem admi-
nistrar melhor o tempo e priorizam 
a missão de colocar a casa em or-
dem, já que os compromissos so-
ciais praticamente não existem.
A organização traz paz, harmonia, 
leveza, praticidade, funcionalida-
de, agilidade e, consequentemen-
te, nos torna mais produtivos para 
outros afazeres. Com certeza, você 
deseja todos esses aspectos positi-
vos para o seu lar, não é mesmo?
Organizar é pôr em ordem. E arru-
mar? Arrumar é colocar as coisas 
em algum lugar provisório, e essa 
atitude dá abertura ao processo da 
bagunça. Quantas vezes olhamos 
aquele armário e dizemos: como 
seria bom se estivesse tudo em or-
dem! É exatamente sobre ordem 
que quero abordar nesta coluna. 
Então vamos lá!
 Acredite: a organização anda de 
mãos dadas com o zelo. Cristo é 
zeloso para conosco, e nós cristãos, 
somos imitadores de Cristo. Em 
I Coríntios 14:33 relata-se o 
seguinte: “Pois Deus não é Deus 
de desordem, mas de paz”. Dessa 
forma, tudo que você tem foi Deus 
que te deu, então, que tal zelar mais 
por isso? Que tal manter tudo limpo 
e em ordem?

MÃE COMO 
PROFESSORA: O 
QUE FAZER?

ORGANIZE A 
SUA CASA E 
TENHA MAIS 
TRANQUILIDADE

lar doce lar

GERAÇÕES

Vejamos abaixo algumas dicas para 
desfrutar da tranquilidade, organi-
zando melhor a sua casa:
  ● Faça uma lista das partes da casa 
que precisam de organização; 
  ● Tire tudo o que não usa do guar-
da-roupa, por exemplo, descarte o 
que for devido e doe o que ainda 
está em bom estado;
  ● Higienize o local. Separe por ca-
tegoria e delimite o local exato, ou 
seja, agrupe as calças, camisas, ca-
misetas, roupas de inverno, roupas 
de ginástica e roupas íntimas;
  ● Nas gavetas faça dobras, com o 
objetivo de otimizar os espaços. Na 
internet existem vídeos ensinando 
essas técnicas. Sendo assim, seu 
armário ficará prático, funcional, e 
ainda não perderá tempo procuran-
do algo que precisa, pois sempre 
saberá onde está;
 ● Ajeite um lugar definitivo para 
os seus objetos e ponha em prática 
o devolver o item no mesmo local;
  ● Aplique essas dicas em todos os 
cômodos da casa, inclusive nos ar-
mários de cozinha.
O fato é que a consequência desse 
novo hábito trará maior tranquili-
dade e produtividade para a sua vi-
da. Portanto, desfrute da sua casa e 
proporcione uma melhor qualidade 
de vida para a sua família! 
Que Deus os abençoe e os encora-
jem a organizar e manter esse hábi-
to em seu lar doce lar!
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Por Cristiane Lopes da Cruz P. Nunes
Casada com Carlos Eduardo,

mãe da Júlia e da Luiza,
Fisioterapeuta, Personal Organizer, 

Personal table decor e 
Estudante de Libras.

 Instagram @crislopnunes 

Por Hellen Xavier Manso 
Cristã, esposa, mãe do Estêvão de 

6 anos, arquiteta de formação e 
blogueira por paixão.  

Autora e criadora de conteúdo no 
Blog Integralmente Mãe.

Site: integralmentemae.com 
Instagram: @hellenxmanso

 Pinterest: integralmentemae

Virei professora! E agora? 
Dentre tantas mudan-
ças em nosso cotidiano 
devido a pandemia do 

Covid-19, que certamente mudou 
bastante as nossas vidas, e princi-
palmente a rotina de muitas famí-
lias, especialmente as das mamães.
Confesso que buscar o equilíbrio 
com mais esta atividade diária não 
tem sido fácil. E o que agora é cha-
mado de “novo normal” já é uma 
realidade há tantos meses que não 
existe escapatória: fomos obriga-
das a encontrar meios de tornar tu-
do isso, no mínimo, mais tranquilo.
Você já imaginou se nós mamães 
tivéssemos de dar aula para nossos 
filhos (literalmente) sem nenhum 
material externo, como as vídeos 
aulas que as escolas nos enviam 
diariamente? A verdade é que es-
tamos sendo apenas mediadoras 
entre nossos filhos, a professora e 
a escola! Não precisamos idealizar 
ou criar nenhum conteúdo para as 
crianças estudarem de fato, pois is-
so ainda vem da escola!
Entretanto, muitas mães reclamam 

dessa nova rotina. Talvez, por-
que as crianças, em sua grande 
maioria, se comportam muito 
diferente na frente das mães. 

Com isso, as atividades 

COLUNA:

que durariam 15 minutos, duram o 
dobro ou triplo do tempo esperado.
Sem falar no estresse de repetir in-
finitas vezes a mesma coisa. Cer-
tamente, se a criança estivesse em 
ambiente escolar, tudo fluiria me-
lhor! 
A problemática existe. E a solu-
ção? Qual afinal? A verdade é que 
a solução é enfrentar a realidade. 
Vejo muitas mães desistindo antes 
mesmo de tentar, o que acho pre-
cipitado. 
Certamente está ao alcance de to-
dos realizarem as atividades que 
a escola de nossos filhos propõe. 
Portanto, ao invés de reclamar, 
um conselho é que você esteja em 
contato próximo com a professora 
e a escola para possíveis esclareci-
mentos e até reclamações! 
Uma dica bastante eficaz e asser-
tiva é definir prioridades. Infe-
lizmente, as crianças não terão o 
rendimento escolar que teriam se a 
pandemia não existisse. Então, de-
cidir pelas aulas online é lucro, e 
para que isso permaneça, defina as 
prioridades escolares!
Em alguns momentos podemos op-

COLUNA:

tar pelas aulas de leitura ao invés 
das atividades de artes. Ou em ou-
tras situações, permitir que a crian-
ça descanse um pouco, ao invés de 
forçar os estudos.
 Lembre-se que este é o momento 
para você ser mais presente na vida 
de seu filho! Aproveite-o, seja da 
forma que for!



RAÍZES QUE DÃO FRUTOS
Por Jéssica Lima e Marina Lopes

entrevista 
projeto ide
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ENTREVISTA:

O chamado missionário e 
as boas obras para aqueles 
que necessitam são uma 
das maneiras pelas quais se 
desempenha o cumprir da 
ordem de Jesus Cristo, de que 
os seus verdadeiros seguidores 
deveriam ir e fazer discípulos. 
Nessa entrevista, você 
conhecerá o Projeto Ide, com 
sede em São Luís de Montes 
Belos (interior do Estado de 
Goiás) e que, apesar de recente 
em sua fundação, tem gerado 
grande impacto social por meio 
da arrecadação de verbas pela 
venda de cactos e suculentas. 
Você verá que o agir de Deus é 
criativo, e que o ide e pregar da 
Palavra de Deus muitas vezes 
pode ser realizado, utilizando-
se de recursos e ferramentas que 
já estão ao seu redor! Confira 
a entrevista com Claudia 
Coelho Santa’Ana e Reginaldo 
Augusto Santa'Ana, fundadores 
do projeto missionário.

● Como surgiu a 
iniciativa?
O Projeto Ide nasceu da 
inquietude que o Espírito Santo 
plantou em meu coração durante 
testemunho da missionária 
Zenilda, em que ela apresentava 
o trabalho que desenvolve 
na Índia com viúvas. Foram 
vários os questionamentos e o 
principal era: o que fazer para 
cumprir a direção que Jesus 
deixou para ir até os confins 
da Terra? No momento de 
uma oração feita na igreja, 
audivelmente o Senhor falou 
comigo que iria nos entregar um 
projeto, cujo nome deveria ser 
Ide, e toda a sua renda seria para 
as nações. A segunda direção 
para o nascimento do projeto, 
aconteceu pouco tempo depois, 
quando a minha pastora (Juliana 
Rodrigues) me levou a passeio 
em um grande viveiro na cidade 
de Goiânia. Naquele momento, 
o Senhor me conduziu de forma 
extraordinária ao setor de cactos 
e suculentas e ali naquele local, 
Ele me disse como iniciaríamos 
o projeto. Compartilhei com 
meu esposo e ele cuidou de criar 
as estratégias para colocarmos 
em prática a direção que o 
Senhor tinha nos dado. 

● Qual é o principal 
objetivo do projeto?
O principal objetivo do 

Projeto Ide é gerar recursos para 
ajudar na provisão de missões a 
nível local, nacional e mundial. 
Mas, é importante pontuar que 
o Projeto Ide também tem sido 
instrumento de evangelização, e 
de forma linda, tem sido resposta 
para muitas pessoas que buscam 
ajudar o próximo e não sabe como, 
independente da sua crença. A 
resposta da sociedade tem sido 
impactante. 

● De que maneira 
funciona a arrecadação de 
verbas e para onde estão 
sendo destinadas?
Atualmente, o Projeto Ide é 
itinerante, fazemos exposições de 
vendas dos cactos e suculentas nas 
empresas parceiras e apoiadoras 
da causa. Além disso, trabalhamos 
também as vendas por meio do 
Instagram (@projeto_i.d.e). O 
fato de sermos empresários e 
termos uma vida extremamente 
atarefada, não nos isenta da 
obrigação de acharmos meios de 
obedecer a direção do Senhor. 
Hoje trabalhamos dois dias da 
semana com vendas. Mesmo 
assim, o projeto expandiu de uma 
maneira que não imaginávamos. 
A princípio, o Senhor direcionou 
para enviarmos recursos a Casa 
de pão de Moçambique e a Casa 
de viúvas na Índia, a seguir a Casa 
de Pão em São Luís de Montes 
Belos e recentemente também 
no Sertão. São projetos que não 
apenas levam alimentos para as 
pessoas, mas também cuidam 
do desenvolvimento pessoal 
delas, com foco principal na 
evangelização.

● Como tem sido o 
trabalho desempenhado 
nesses lugares?
A pastora Valéria Rodrigues e seu 
esposo, pastor Adonias, fazem um 
trabalho incrível de evangelização 
e nutrição com a Casa de Pão em 
Moçambique. Em São Luís de 
Montes Belos (GO), esse mesmo 
projeto nasceu, e todo recurso 
é destinado para a compra de 
alimentos. Já o projeto de viúvas na 
Índia é conduzido pela missionária 
Zenilda, e o primeiro valor enviado 
pelo projeto Ide foi integralmente 
revertido em colchões para as 
viúvas. Mas, o trabalho lá é bem 
amplo, desde auxílio com moradia, 
alimentação, até a evangelização 
das viúvas, incluindo capacitação 

com cursos profissionalizantes. 
Recentemente, iniciamos também 
o envio de recursos para Casa 
de Pão do Sertão, sob a direção 
da pastora Meiry e do pastor 
Ariovaldo. Lá, tem sido feito 
um trabalho de reforço escolar, 
estudos bíblicos com as mulheres 
e entregas de cestas básicas. Todo 
o recurso do Projeto Ide tem sido 
usado para apoiar missões que 
estão integralmente comprometidas 
em amar vidas, cuidando das 
necessidades reais delas e falando 
do amor de Deus. Através da MCM 
(Missão Cristã Mundial) temos 
encontrado projetos os quais o 
Senhor tem nos direcionado.

● Quais são os planos 
futuros para o Projeto Ide?
Estamos em fase de expansão, 
abrindo novos pontos de exposição 
de vendas, justamente pela resposta 
positiva que a sociedade deu para 
o projeto. Em breve, trabalharemos 
também em cidades vizinhas de 
forma itinerante. Apesar de todos os 
planos de crescimento, esperamos 
ouvir os direcionamentos do 
Senhor e confiar que Ele tem 
trazido pessoas que realmente se 
envolvem e entendem a missão do 
projeto.

● Como as pessoas 
interessadas podem 
ajudar?
Primeiramente podem ajudar 
orando pelo projeto e auxiliando 
na divulgação das iniciativas e 
atividades que desempenhamos. 
Claro, podem adquirir os cactos 
e suculentas que vendemos e 
por fim, se juntando a nós no 
desenvolvimento das atividades. 
Entendemos que este projeto 
pode ser realizado por pessoas 
que creiam na necessidade de 
apoiar missões e que desejam, 
ardentemente, cumprir um dos 
últimos direcionamentos de Jesus: 
ir por todo o mundo e anunciar o 
Evangelho. O Projeto Ide é sobre 
isso! Assim, deixamos aqui o 
convite para se juntar a nós. (@
projeto_i.d.e)
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Por Michelle Branquinho 
Psicóloga CRP 09/7474 – Especialista em 
famílias, casais, gestantes e sexualidade. 
Formação em Psicologia do Dinheiro, 
Hipnose Clínica e EMDR. 
Diretora e RT da Clínica Espaço Absolut 
Psicologia e Saúde.
Instagram: @psimichellebranquinho / 
Youtube: psimichellebranquinho

O complexo ou mito de Narciso 
(personagem da mitologia grega 
que representa um forte símbolo 
da vaidade), segundo estudos da 
psicologia é o nome dado a um 
conceito onde o indivíduo preocu-
pa-se exacerbadamente consigo e 
sobretudo com a sua imagem. Há 
uma sobrevalorização de si, uma 
vaidade descontrolada em alguém 
que geralmente necessita ser admi-
rado e não admite que sua presença 
e imagem passe despercebida.
Na atualidade, essa busca de apre-
ciação por si e por seguidores tem 
sido crescente. A autoavaliação e 
cobrança tem gerado um fenôme-
no que está em ascensão, o que não 
é considerado oficialmente uma 
doença, mas tem preocupado cirur-
giões plásticos e especialistas em 
saúde mental, que é a “Dismorfia 
de Snapchat”. Termo criado pelo 
médico britânico Tijion Esho.
De acordo com estudos da Acade-
mia Americana de Cirurgia Facial, 
Plástica e Reconstrutiva foi iden-
tificado que 56% dos cirurgiões 
plásticos notaram um aumento no 
número de clientes com menos de 
30 anos de idade, cujo objetivo é 
apresentar-se melhor em suas pos-
tagens, tanto para seus seguidores, 
quanto em sites de relacionamen-
tos. A referência para intervenções 
cirúrgicas e procedimentos estéti-
cos não tem sido fotos de celebrida-
des, mas a sua própria foto tratada 
por filtros disponíveis nos aplica-
tivos do Snapchat, Instagram, Tik 
Tok e outros. A síndrome do “espe-
lho, espelho meu” inova-se: “selfie, 
selfie minha”, mas o desassossego  
é o mesmo.
É fato que há uma mudança de 
comportamento, uma mudança no 
ângulo da visibilidade e uma busca 
por aperfeiçoamento, transforma-
ção, sobrepondo a aceitação. Nessa 
busca, muitas pessoas não medem 
custos nem consequências, desco-
nhecendo que em uma intervenção 
desse espectro o resultado pode ser 
um sucesso ou terminar em fracas-

CRENTE 
PRECISA DE 

TERAPIA?

SAÚDE E BEM ESTAR
COLUNA:

Hoje em dia é comum 
ouvir a pergunta desse 
título, não é mesmo? 

Quando alguém me faz essa 
pergunta, sempre respondo: 
não vou te dizer se um cren-
te precisa de terapia, vou te 

contar como a psicologia 
pode ajudar as pessoas e 
você pode tirar suas pró-
prias conclusões. E é isso 
que trago neste texto.
Para a Associação Ameri-
cana de Psicologia (APA 
- American Psychologi-
cal Association), a psico-
logia se refere ao estudo 
da mente, de como ela 
funciona e de que ma-
neira ela afeta o com-
portamento humano.  
A psicoterapia pode 
ser um trabalho pre-
ventivo, quando a 
pessoa busca o pro-

fissional em busca 
de autoconhecimento. 

Porém, muitos costu-
mam buscar ajuda pro-

fissional apenas quando 
algo não vai bem. Nes-
ses casos, o importante 
é buscar o psicólogo 
assim que se percebe a 

necessidade, evitando o 
agravamento do quadro.

A psicologia e a religião 
não são concorrentes, são 

complementares. 

A religiosidade e a espiritualida-
de são consideradas como fatores 
contribuintes na melhora da quali-
dade de vida das pessoas. Isso se 
faz tão importante que em 1988, 
a Organização Mundial de Saúde 
incluiu a dimensão espiritual no 
conceito multidimensional de saú-
de, indicando a necessidade de pro-
fissionais de saúde incluírem esse 
aspecto em suas práticas e por fim, 

em 2013, o Conselho Federal de 
Psicologia lançou uma nota técnica 
apontando a importância de psicó-
logos incluírem tal aspecto da vida 
humana em seu trabalho. 
Nessa nota, se afirma que: “Não 
existe oposição entre Psicologia 
e religiosidade, pelo contrário, 
a Psicologia é uma ciência que 
reconhece que a religiosidade e 
a fé estão presentes na cultura 
e participam na constituição da 
dimensão subjetiva de cada um de 
nós. A relação dos indivíduos com 
o “sagrado” pode ser analisada 
pela (o) psicóloga (o), nunca 
imposto por ela (e) às pessoas com 
as quais trabalham”.
Qualquer pessoa pode procurar e 
se beneficiar de uma psicoterapia, 
pois a mesma tem impacto positivo 
na qualidade de vida, melhorando 
as relações interpessoais, a cons-
ciência de si, além do tratamento 
de psicopatologias.
 Diante disso, deixo aqui essa 
reflexão e mudo um pouco a 
pergunta inicial: quando um crente 
deve buscar terapia?
Sobre esse assunto, confira na pró-
xima edição da Revista Renascer! 
Até lá!

so, compreendendo transtornos de 
níveis graves.
Poderíamos chamar esse comporta-
mento de avanço? Poderíamos con-
siderar que as plataformas sociais 
têm influenciado as pessoas a tor-
narem-se mais críticas e exigentes 
consigo? Que o uso de redes sociais 
tem tido também um impacto nega-
tivo na autoestima?
Nada errado em se cuidar, aperfei-
çoar, em ter referências equilibra-
das, em se submeter a procedimen-
tos estéticos e até cirurgias correti-
vas. A questão é: as pessoas estão 
em busca de uma transformação 
exterior, mas a grande transforma-
ção pode estar sendo necessária no 
seu interior. Com a autoaceitação, 
a mudança de conceitos, o perdão 
liberado, a forma de pensar e agir. 
Vemos adultos problemáticos com 
o comportamento de crianças não 
tratadas e a solução não está na 
plástica, mas na alma.
Os filtros fotográficos usados coti-
dianamente são desenvolvidos para 
eliminar impurezas, imperfeições, 
para modelar a silhueta, remodelar 
detalhes do rosto, remover rugas, 
manchas, criar contornos e curvas, 
ampliar ou diminuir tamanhos, eli-
minar olheiras, dar brilho, modifi-
car formatos, aplicar maquiagens 
com a facilidade de alguns toques 
na tela. Mas, a imagem desejada 
pode não requerer recursos tec-
nológicos ou plásticos, e sim uma 
profundidade em si mesmo, elimi-
nando películas de complexos, pre-
conceitos, obsessões pelo excesso 
de valorização da beleza, compa-
ração com outras pessoas, dismor-
fias corporais e emocionais criadas 
pela não aceitação, pela rejeição 
ou por transtornos vivenciados, o 
que nenhum filtro poderá corrigir, 
pois são sintomas subjacentes com 

potencial nocivo à autoestima e à 
felicidade.
Não existe solução rápida diante 
de um problema não resolvido 
na vida. É necessário voltar a 
lente para o nosso interior e 
clamarmos Àquele que nos sonda 
e nos conhece, buscarmos a Sua 
direção, valorizarmos o privilégio 
de sermos imagem e semelhança 
d’Ele. Sejamos mais gratas e 
menos exigentes conosco.
Sugiro que você ative o flash da 
alegria em seu coração, pois, isso 
sim, aformoseia  o rosto com maior 
eficiência que qualquer filtro. Não 
deixe de ser você. Se cuide e siga 
a tendência de mais naturalidade e 
amor próprio. 
Não há exposição mais bela que o 
amor. Ame-se!

O PERIGO POR 
TRÁS DE UM 
FILTRO

PARA ELAS
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Por Luciene Lisboa
Líder auxiliar do Ministério de Casais 

da Igreja Batista Renascer, Designer de 
Moda e Empresária.
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De Gênesis a Apocalip-
se, podemos notar qual 
é o grande propósito de 
Deus, que é a salvação do 

homem e a manifestação do Reino 
de Deus na terra. Depois da queda 
de Adão no paraíso, o homem pas-
sou a andar nas trevas e longe dos 
propósitos de Deus (Gênesis 1:28; 
Apocalipse 7:9). Dessa forma, 
ele   se tornou merecedor da ira de 
Deus (Efésios 2:3). Mas, por causa 
da grande misericórdia de Deus, o 
homem passou a ser alvo de uma 
missão de resgate e assim, a grande 
comissão começou na eternidade.  
O maior exemplo de missões é o 
próprio Deus! Ele enviou Jesus para 
cumprir o Seu grande propósito: a 
salvação do homem (João 3:16). 
Jesus cumpriu a sua parte: Ele 
morreu, ressuscitou e voltou para 
o Pai, o seu lugar de origem (João 
14:1-4). 
Você sabe o que Jesus fez antes de 
morrer na cruz? Ele anunciou o pla-
no de salvação ao homem pecador. 
Ele também fez discípulos! Ele 
chamou homens despreparados, 
que à luz da sua época não eram 
homens dignos de confiança (Mar-
cos 1:14-20). O reino de Deus não 
tem casualidade e sim propósitos. 
A salvação não é um plano casual, 
mas um propósito de Deus. Diante 
disso, Jesus escolheu doze homens 
com o propósito de ensinar os va-
lores do Reino de Deus para depois 
enviá-los ao mundo para darem 
continuidade ao plano Divino. A 
grande comissão não é um plano B, 
pois para Deus só existe um plano: 
IDE e FAÇAM discípulos!
Entretanto, antes de Jesus retornar 
à casa do Pai, Ele disse para os 
seus discípulos: “Foi me dada toda 
a autoridade nos céus e na terra. 

Portanto, vão e façam discípulos 
de todas as nações, batizando-
os em nome do Pai e do Filho e 
do Espírito Santo, ensinando-os 
a obedecer a tudo o que eu lhes 
ordenei. E eu estarei sempre com 
vocês, até o fim dos tempos”. 
(Mateus 28:18-20).
Com essa ordem de Jesus, Ele dei-
xou um grande trabalho para os 
seus discípulos e também para nós.  
Os discípulos cumpriram a gran-
de comissão, causaram alvoroço 
no mundo com a proclamação do 
Evangelho e transformaram as pes-
soas, fazendo discípulos por todos 
os lugares, até os confins da terra. 
Ao escrever este artigo, ouço no 
meu espírito a voz do Senhor a me 
chamar da mesma forma que Ele 
convocou os discípulos da Galileia. 
De que forma, neste momento, 
enquanto você lê este artigo, você 
consegue ouvir a voz do Senhor a te 
convocar para essa grande missão?  
Assim, a grande comissão dada por 
Jesus é uma ordem que não deve 
ser questionada, mas sim obedeci-
da! E a  obediência deve ser radical 
e não parcial. Todo aquele que não 
obedece a ordem da grande comis-
são está em rebeldia com o Senhor 
Jesus. Em Mateus 28:18-22 vemos 
a identidade, a missão e o propósito 
de Deus para cada pessoa que foi 
alcançado pela graça Divina. Você 
reconhece que foi alcançado por 
este tão grande amor de Deus?
Enquanto pastor, creio que o maior 
desafio da igreja é transformar 
seguidores em discípulos que 
fazem outros discípulos. Assim 
como a igreja primitiva no século I, 
nós também podemos transformar 
cidades, bairros e nações, levando 
a paz, o amor, a compaixão, o 
perdão e a reconciliação através do 

Por Wagner de Oliveira Filho
Pastor da Igreja Batista Renascer em 

Lisboa - Portugal, coach e teólogo.
@pastorwagnerfilho

Wagner Filho – Facebook.

FAZEI
IDE E

DISCÍPULOS
(Mateus 28:19)

Evangelho.
Devemos questionar a razão de não 
estarmos tendo influência e de não 
alcançarmos  a simpatia de todo o 
povo, assim como os primeiros dis-
cípulos. A ausência de paixão por 
Jesus e pelo próximo é a razão que 
acredito ser a causa da ineficácia da 
igreja no que diz respeito à   evan-
gelização no mundo. O bom sama-
ritano é o tipo de pessoa da qual  o 
mundo precisa e é isso que deve-
mos nos tornar. 
A igreja é a única esperança do 
mundo! Se falharmos na missão de 
resgatar as vidas, o que vai aconte-
cer com as pessoas que aqui vivem? 
Não podemos perder a grande co-
lheita, por não termos trabalhado-
res. Jesus disse: “Meu Pai continua 
trabalhando até hoje, e eu também 
estou trabalhando”  ( João 5:17).
Às vezes, tenho a impressão que 
nós cristãos estamos parados, apá-
ticos e incrédulos, diante dos desa-
fios missionários. Parece-me que 
estamos mais empenhados na ma-
nutenção da vida cristã, do que com 
a expansão missionária. 
Finalmente, a missão de resgatar 
vidas das trevas é o principal pro-
pósito de Deus e nós não podemos 
perder de vista esse propósito. Je-
sus disse: “Assim como o Pai me 
enviou, eu os envio” (João 20:21). 
O famoso missionário David Li-
vingstone deixou uma célebre fra-
se: “Deus teve um único filho, e 
fez dele um missionário”.  Segun-
do C.H Spurgeon, todo cristão ou 
é um missionário ou é um impos-
tor. O que faremos diante desta tão 
grande missão de resgatar vidas? 
 Simples, obedeceremos a ordem: 
“Ide e fazei discípulos”! 
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O crescente uso da 
internet e o aumento de 
crimes cibernéticos

FUTURANDO
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Por Sabrina Leles de Lima Miranda
Delegada de Polícia Civil

do Estado de Goiás.
Titular da Delegacia Estadual de 

Repressão a Crimes Cibernéticos.

Com a obrigatória 
necessidade de iso-
lamento social, im-
posta pelas regras de 
segurança da saúde 
durante a pandemia 
do coronavírus, a Po-
lícia Civil do Estado 
de Goiás constatou o 
aumento exacerbado 
de uma nova classi-
ficação criminosa, os 
chamados “Crimes 
Cibernéticos”, tam-
bém conhecidos como 
cybercrimes, crimes 
de informática ou cri-
mes digitais.
Mas você, leitor da 
Revista Renascer, sabe 
o que são considerados 
crimes cibernéticos? E 
o porquê, dos números 
de registros e modali-
dades desse delito, te-
rem aumentado duran-
te a pandemia? Crimes 
cibernéticos são todos 
os delitos que podem 
ser praticados com 
uso da informática, em 
ambiente de rede ou 
fora dele, atingindo a 
segurança informáti-
ca, que tem por ele-
mentos: a integridade, 
a disponibilidade e a 
confidencialidade dos 
dados compartilhados.  
Os números de ocor-

rências lavradas pela Delegacia Es-
tadual de Repressão a Crimes Ci-
bernéticos do Estado de Goiás, no 
primeiro semestre de 2020, foram 
89% maiores, quando equiparados 
ao primeiro semestre de 2019. Não 
foram somente os números regis-
tros policiais que cresceram, já que 
verificamos também o aumento da 
diversificação de condutas crimi-
nosas, que foram praticadas com o 

uso da internet. São delitos pratica-
dos contra variados bens jurídicos, 
já que existem crimes que atingem 
o patrimônio, a própria pessoa ou 
sistema informático dos internau-
tas. Sobre os crimes patrimoniais, 
podemos citar os golpes por meio 
de anúncios fraudulentos, através 
de sites ou perfis em redes sociais, 
criados para enganar consumido-
res, ou ainda, as ocorrências de 
extorsões. Estas, por sua vez, que 
são aquelas  exigências de altos 
pagamentos financeiros, que o cri-
minoso impõe à vítima, sob pena 
de publicação nas redes sociais, de 
imagens ou conversas íntimas, que 
aquela vítima compartilhou com 
tal criminoso, que usualmente se 
passou por alguém interessado em 
manter um relacionamento amoro-
so com aquele que depois se torna 
um verdadeiro refém.
Já em relação aos crimes praticados 
contra a pessoa, temos como exem-
plo as fake news, isto é, falsas notí-
cias que atingem a honra e imagem 
de vítimas, que se veem expostas 
na rede mundial de computadores, 
e em questão de minutos acaba 
sendo acusada, julgada e condena-
da, pela opinião pública, sem que 
lhe seja ofertada qualquer chance 
de defesa prévia. Ainda que que a 
vítima, posteriormente, comprove 
que as informações publicadas so-
bre ela são mentirosas, ela jamais 
conseguirá atingir com a verdade a 
mesma quantidade de internautas, 
que a mentira inicial alcançou. 
Em relação aos crimes cibernéticos 
propriamente ditos, trazemos como 
exemplo, os ataques de negação 
de serviço ou ainda os chamados 
ataques ransomware, que se utili-
zam de técnicas criminosas mais 
elaboradas, nos quais em regra, os 
crackers exigem altos valores em 
criptomoedas, para cessar tal ata-
que virtual. Um cracker é um pro-
fissional de informática que quebra 
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códigos de segurança e senhas de 
acessos a redes com fins ilícitos.
Logo, concluímos que o aumento 
no uso da internet, potencializou e 
ampliou as oportunidades de ações 
dos cybercriminosos, pois não ra-
ras vezes, a vítima acaba contri-
buindo para facilitar a ação delituo-
sa, seja pela confiança depositada 
em contatos virtuais, ou ainda, pelo 
despreparo e não conhecimento do 
uso de ferramentas de segurança.
Portanto, para que as pessoas se 
aventurem a explorar o mundo di-
gital sem que se  tornem presas fá-
ceis para criminosos virtuais, é ne-
cessário que antes de se arriscarem 
na rede mundial de computadores, 
os usuários se informem sobre os 
perigos que podem estar atrás de 
uma tela de computador ou de um 
smartphone, e desconfiem sempre, 
principalmente de negócios mi-
rabolantes e de relações digitais 
que tragam exigência de confiança 
e promessa instantânea de amor  
eterno.    
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PALAVRA PASTORAL:

Pastor João Queiroz 
Pastor Presidente da Igreja Batista 

Renascer.

Neste mês de setembro, a 
Palavra que eu gostaria 
de trazer para os leitores 
da Revista Renascer es-

tá relacionada com a passagem de 
Êxodo 13:3, a qual Moisés relem-
bra o povo que o Senhor, com suas 
fortes mãos, havia lhes retirado do 
Egito. Veja:
“E Moisés disse ao povo: Lembrai-
-vos deste mesmo dia, em que saís-
tes do Egito, da casa da servidão; 
pois com mão forte o Senhor vos 
tirou daqui; portanto não comereis 
pão levedado”. (Êxodo 13:3).
Com base nessa passagem bíbli-
ca, a pergunta que eu te convido 
a fazer é: será que você ainda está 
como prisioneiro no Egito, embora 
Deus tenha te tirado de lá com Sua 
mão poderosa? 
Muitas pessoas vivem intimidadas 
por diversas situações. Alguns 
sofreram fisicamente, sexualmente, 
emocionalmente, financeiramente, 
por maus tratos, injustiças ou 
abusos. 
Entenda: nós somos espírito, temos 
uma alma e habitamos em um cor-
po, ou seja, você não é um corpo 
que por acaso tem um espírito. Eu 
acredito que os maiores dramas, 
sobretudo para nós cristãos, acon-
tecem exatamente porque desco-
nhecemos a Palavra de Deus, ou 
não fazemos questão de aprendê-la.
O aprendizado não é uma 
tarefa fácil, pois exige tempo, 
concentração e disciplina. A alma 
é muitas vezes alimentada, mas o 
espírito é empobrecido, por não 
haver ânimo ou desejo para o 
aprendizado. Se você entender isso, 
com certeza você irá descobrir que 
estamos sendo escravos de muitas 
coisas, das quais já fomos livres. 
O fato é que estamos respondendo 
por coisas que não deveríamos 
responder, e assim, torna-se mais 
fácil aceitarmos a vitimização.
A Bíblia, em João 8:36 relata o se-
guinte: “Se, pois, o Filho vos liber-
tar, verdadeiramente sereis livres”. 
Mas, como eu posso ser livre de 
verdade? Estar livre do Faraó é uma 
coisa, mas estar verdadeiramente 
livre e desapegar-se do Egito é uma 
outra coisa bem diferente. Muitas 
pessoas não são mais prisioneiras, 
no entanto vivem lamentando as 
perdas e não conseguem se desgru-
dar das coisas do antigo cativeiro. 
Nessa história bíblica, vemos 
que aquela geração saiu do Egito, 
mas permaneceu no deserto, 

onde receberam a orientação e a 
provisão do Senhor. Mesmo assim, 
Faraó não foi o grande problema 
para Israel, mas sim o apego às 
coisas do Egito. Muitas vezes, 
caminhamos em rebeldia, pois não 
queremos obedecer às instruções 
que recebemos do Senhor.
A pergunta é: você se alegra por 
tudo aquilo que foi desviado de vo-
cê? Muitas coisas foram tiradas de 
nós, porque há o sangue do cordei-
ro sobre as nossas vidas. Por con-
ta disso, o anjo da morte diz: “não 
posso tocar!”, e assim descansamos 
e andamos em paz, não em maldi-
ções ou prisões. Pelo sangue derra-
mado na cruz, hoje nós temos vida! 
Talvez, você tenha sido prisioneiro 
(a) de situações ou de pessoas que 
deveriam lhe guardar ou lhe prote-
ger, desencadeando dessa forma, 
sentimentos como ódio, desampa-
ro, ira, hostilidade, falta de confian-
ça, dentre outros. O meu conselho 
para essas pessoas que vivem as-
sim é: cuidado para não reproduzir 
aquilo que fizeram com você! Não 
podemos permitir que isso se torne 
normal em nossas vidas. 
O fato é que muitos até foram 
salvos, mas ainda não foram 
libertos desses cativeiros das 
emoções. O que eu quero dizer é 
que existem muitas pessoas que 
amam o Senhor e que realmente 
estão salvas, mas que não estão 
libertas dos seus cativeiros e o pior, 
não se dão conta daquilo que está 
aprisionando suas almas. 
Quando somos salvos, nosso es-
pírito é imediatamente recriado e 
somos novas criaturas. Seu espírito 
foi salvo quando o sangue foi der-
ramado e quando clamou pelo Se-
nhor no Egito. Deus não espera vo-
cê consertar o que está errado para 
te salvar, Ele simplesmente faz 
isso, sendo nós ainda pecadores. A 
salvação não é esforço ou mérito 
nosso, é graça, favor e misericór-
dia. Saímos do mundo de pecado, 
simbolizado pelo Egito, não pelo o 
que fazemos, mas porque o sangue 
foi derramado em nossas vidas.
Os filhos de Israel tiveram que 
passar pelo deserto para chegarem 
na terra prometida. O deserto para 
o cristão no Novo Testamento é a 
mente. Em Romanos 12:2 diz que 
não devemos nos conformar com 
o mundo, mas que precisamos nos 
transformar pela renovação da nos-
sa mente. Isso envolve mudança de 
paradigmas e de pensamento, um 

novo ajuste e alinhamento, que nos 
leva a uma nova performance de 
vida cristã, sem cativeiros. 
Se a sua vida e sua mente ainda 
estão prisioneiras no Egito, com 
certeza você não irá alcançar as 
promessas de Deus. A ignorância é 
destruidora, enquanto que a verda-
de é libertadora. A Palavra faz toda 
a diferença!
Dessa forma, precisamos da ins-
trução do Senhor, pois a Palavra 
é lâmpada, instrução, correção e o 
caminho que te conduzirá a uma 
vida liberta das prisões. 
Portanto, nesse momento, te 
convido a se libertar do cativeiro 
e a viver uma vida mais leve, com 
base nas instruções deixadas pelo 
Senhor.
Desfrute da vida com liberdade em 
Cristo Jesus e viva em paz!
Deus te abençoe!
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QUAL A FORMA 
MAIS EFICIENTE DE 
ESTUDAR A BÍBLIA?
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Procure apresentar-se a 
Deus aprovado, como obrei-
ro que não tem do que se 
envergonhar e que maneja 
corretamente a palavra da 
verdade”  (2 Timóteo 2:15).
A Bíblia Sagrada é uma pe-

quena biblioteca composta por 66 
livros organizados em um único 
volume, sendo esses divididos em 
39 livros do Antigo Testamento e 
27 do Novo Testamento. Todos es-
ses livros foram escritos há séculos 
atrás, e por isso, encontramos bas-
tante dificuldade para compreen-
dermos o que está escrito, uma vez 
que precisamos superar uma série 
de abismos linguísticos, já que o 
Antigo Testamento foi escrito em 
hebraico e o Novo Testamento em 
grego. 
Como se não bastasse, ainda temos 
que superar as diferenças culturais, 
geográficas e históricas. Assim 
sendo, para que tenhamos uma in-
terpretação correta e eficiente da 
Bíblia, é necessário dedicarmos 
tempo e esforço. 

Antes de adentrar nas dicas de es-
tudo para obtermos mais eficiência 
ao estudar a Bíblia, quero fazer 5 
observações importantes:

1) Quanto mais você puder se 
preparar e se capacitar teologica-
mente para estudar as escrituras, 
melhor. No entanto, a Bíblia não é 
um livro apenas para teólogos, mas 
um livro para todos. 

2) Esmere-se em conhecer a 
Deus através da Sua Palavra. Quan-
to mais você conhece a Bíblia, mais 
você conhece Deus. 

3) Existem muitos falsos mestres 
(lobos) pregando a Bíblia dentro e 
fora das igrejas. Se você não co-
nhecer de forma profunda a Palavra 
de Deus, você será uma presa fácil 
para tais. 

4) A Bíblia é inerrante e infalível. 
Inerrante, porque não contém er-
ros. Infalível, porque ela é perfeita 
e não falha em nada em que se pro-
põe ou promete em seus escritos. 

5) Tem coisas na Bíblia que nem 
o maior teólogo do mundo, ou até 
mesmo o Apóstolo Paulo consegui-
riam explicar, porque somos limi-
tados e Deus é ilimitado. 
Frente a isso, passarei a dar algu-
mas dicas que acredito que serão 
úteis para uma boa compreensão da 
Bíblia. Para sermos didáticos, enu-
merei uma a uma, tecendo breves 
comentários de modo a facilitar sua 
compreensão. Vejamos:

1- Orar pedindo a Deus que lhe 
abra o entendimento e capacite: 
a Bíblia é um livro humano, porque 
foi escrito por homens, mas também 
é espiritual, porque apesar de cada 
livro ter sido escrito por alguém, 
sabemos que esses homens foram 
inspirados pelo Espírito Santo. 
A origem de cada palavra bíblica 
está no próprio Deus. Diante disso, 
sabedores de que em nós habita o 
mesmo Espírito Santo que inspirou 
os autores bíblicos, temos, com 
relação a Bíblia, uma vantagem no 
que diz respeito a lermos outros 
livros, uma vez que, ao lermos a 
Bíblia, temos o seu autor (Espírito 
Santo) conosco nos capacitando 
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a entendermos o que ele mesmo 
inspirou seus autores a escreverem. 
Por isso, diferentemente de outros 
livros, não devo apenas pegar a 
Bíblia e começar a ler como faço 
com os demais, mas devo antes 
orar pedindo a Deus que me 
ilumine de forma que eu tenha 
uma compreensão correta do que 
será lido. Uma observação é que 
o fato de pedirmos a iluminação 
de Deus para entendermos os 
textos bíblicos, não nos exime da 
obrigação de dedicarmos tempo 
estudando e lendo bons livros 
e autores que nos ajudam nessa 
compreensão.

2- Tenha um horário e lugar 
confortável reservado para es-
tudar a Bíblia: muitas pessoas 
quando vão ler a Bíblia, o fazem 
de forma relaxada. Leem quando 
sobra um tempinho, ou realizam a 
leitura sempre na correria e quase 
sempre deitado no sofá, em uma 
posição torta, com a televisão liga-
da, celular tocando a todo momen-
to ou  quase no horário de ir dormir. 
Ao ler a Bíblia, você estará lendo o 
livro mais importante da sua vida. 
Ciente disso, estabeleça um horário 
em que você não estará com sono, 
prepare uma mesa com espaço para 
apoiar a sua Bíblia e materiais de 
apoio e sente-se confortavelmente 
para que você possa desfrutar do 
aprendizado enquanto lê.

3- Antes de ler qualquer livro 
bíblico, procure conhecer um 
pouco o contexto em que o livro 
foi escrito:  a Bíblia foi escrita den-
tro de um contexto totalmente dife-
rente do nosso. Diante disso, sem-
pre que for lê-la, procure conhecer 
melhor o contexto em que aquele 
determinado livro foi escrito. Pro-
cure saber o ano em que foi escrito, 
quem foi o autor, qual o pano de 
fundo histórico da época, o que o 
autor pretendia ao escrever o tex-
to, quem era o público para o qual 
aquele texto foi escrito, etc. Ao fa-
zer isso, você terá uma compreen-
são muito mais ampla do texto. 

4- Adquira uma boa Bíblia de 

estudo: existem textos bíblicos 
que realmente são bem complexos. 
E é exatamente quando nos depa-
ramos com textos assim, que uma 
boa Bíblia de estudo nos é muito 
útil, uma vez que ela conterá notas 
de rodapé que esclarecem tais tex-
tos. Além do mais, lembra da dica 
anterior (nº 3)? Então! Nas bíblias 
de estudo você encontrará todas 
aquelas informações logo no início 
de cada livro, o que facilita muito 
seu trabalho de pesquisa e apren-
dizado. Particularmente, indico a 
Bíblia de Estudo de Genebra, uma 
vez que ela é bastante direta, obje-
tiva e teologicamente cuidadosa ao 
fazer os comentários. 

5- Uma boa versão que lhe pro-
porcione um bom entendimento: 
alguns anos atrás, as Bíblias ti-
nham uma escrita 
bastante arcaica, 
muito comple-
xa e de difícil 
compreensão . 
Mas atualmen-
te temos uma 
quantidade enorme de ver-
sões dos escritos bíblicos 
com linguagens bastante 
contemporâneas e que 
facilitam muito o nosso 
entendimento. Diante 
disso, encontre uma boa 
versão que lhe facilite o 
entendimento e utilize-a. Para ob-
ter um resultado ainda melhor nos 
seus estudos, encontre pelo menos 
3 versões diferentes que lhe agrade 
e leia os textos nas 3 versões. Indi-
co a Nova Versão Transformadora 
(NVT), Almeida Revista e Atuali-
zada (ARA) e Almeida Revista e 
Corrigida (ARC). Mas existem di-
versas versões. Pesquise e escolha 
a que mais lhe agradar.

6- Leia a Bíblia de forma metó-
dica: cada livro ou carta da Bíblia 
deve ser lido de forma metódica. 
Muitas pessoas não a compreen-
dem bem porque a leem de forma 
errada. Muitos leem os textos iso-
lados de seus contextos. Por isso, 
para ter uma compreensão correta 
é necessário ler cada livro ou carta, 
iniciando no capítulo 01, versículo 
01 e seguir sucessivamente até o fi-
nal, do mesmo modo que você leria 
qualquer outro livro. 

7- Procure ajuda de pessoas 
que já estudaram um pouco mais 
e fizeram seminário: se você co-
nhece alguém que tem um bom co-
nhecimento bíblico, conte sempre 
com a ajuda dessa pessoa para lhe 
auxiliar. Tal pessoa poderá lhe ser 
muito útil para tirar dúvidas. Exis-

tem homens e mulheres de Deus 
que dedicaram muito tempo estu-
dando e conhecendo a Bíblia e que 
podem acrescentar muito conheci-
mento às nossas vidas. Procure al-
guém assim e aprenda com ela.

8- Adquira livros e comentários 
bíblicos de bons autores: existem 
muitos homens e mulheres que 
dedicaram suas vidas a estudarem 
a Bíblia e escreverem livros para 
facilitar a nossa compreensão das 
Escrituras. Vá até uma boa livraria 
e adquira bons livros de estudo. Eu 
indico a coleção Comentários Ex-
positivos Hagnos do Rev. Hernan-
des Dias Lopes.
Enfim, muitas outras dicas pode-
riam ser dadas para sermos mais 
eficientes no estudo da Bíblia. No 
entanto, creio que os que foram 
expostos já lhe serão muito úteis 
e, com certeza, lhe ajudará muito 
a ter uma melhor compreensão da 
Bíblia. 

Leia e medite diariamente 
nas Escrituras e que Deus lhe 
abençoe nessa magnífica e 
constante jornada.



Das muitas e melhores 
lembranças que povoam 
minhas recordações da 
infância e adolescência, 

estão as pescarias na fazenda nos 
períodos de férias. O ritual envol-
via o preparo da vara de bambu, a 
escolha das linhas, chumbadas e an-
zóis, a extração das iscas no terreno 
umedecido próximo às touceiras 
de bananeiras e a caminhada pelo 
pasto até os poços rentes às encos-
tas salpicadas de babaçus. Tudo era 
meticulosamente pensado, embora 
a prática contínua automatizasse 
cada etapa do processo. 
Uma das coisas mais importantes 
era, sem dúvida, a escolha do ta-
manho do anzol e o tipo de isca. 
Dependia do tipo de peixe que se 
pretendia pescar. Os lambaris e 
piabas eram afoitos e disputavam 
alvoroçadamente um naco da isca 
no anzol minúsculo. Presa fácil. Os 
peixes maiores exigiam um plane-
jamento mais elaborado. 
Meu irmão mais velho, perito na 
arte da pescaria em córregos mais 
largos e fundos, preferia as redes. 
Enquanto eu gastava um tempo 
enorme para garantir a fritada de 
pequenos peixes na boca da noite, 
ele voltava na manhã seguinte ao 
local onde havia armado a rede na 
tarde anterior e voltava exibindo as 
enormes pirapitingas que a rede ha-
via retido durante a noite. Os tios 
voltavam com suas tarrafas abarro-
tadas das represas e rios mais dis-
tantes. 
Quando Jesus disse a Pedro que 
faria dele um pescador de homens, 
após vê-lo maravilhado com a 
grande pesca naquele milagroso 
dia, ele usou uma hipérbole que se 
tornaria uma ordenança a todos os 
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seus discípulos através dos tem-
pos, ainda mais quando associada 
à grande comissão: ide e pregai o 
Evangelho. 
Homens não são peixes, mas são 
atraídos por diversos tipos de iscas 
e se emaranham inúmeras vezes em 
ardilosos anzóis à sua espreita. Co-
mo pescadores de homens, somos 
muitas vezes tentados a nos com-
portar como anzóis inadequados e 
o que é pior, usando iscas que mais 
repelem do que atraem. Muitas ve-
zes a nossa vontade de persuadir 
as pessoas, aliada à  pregação de 
um Evangelho desconfigurado e 
customizado  às nossas peculiari-
dades, preconceitos e desamor, nos 
impede de sermos bem-sucedidos 
em nossas pescas para o Reino do 
Senhor. 
Voltando à cena protagonizada por 
Pedro, no mar atulhado de peixes, 
nossos olhos se voltam para a re-
de. Não bastou jogá-la incansavel-
mente a noite inteira. Enquanto Je-
sus não entrou em cena e passou a 
compor o cenário e intervir miracu-
losamente naquela situação, a pes-
ca não teve êxito. Não houve isca, 
mas uma rede forte e sem rupturas. 
Penso que, como igreja, somos 
como nós desta imensa rede que o 
Espírito Santo arremessa ao mun-
do, na expectativa de povoar o 
Reino. Se estivermos unidos nesta 
empreitada, numa relação de inter-
dependência uns dos outros, sem 
divisões, sem lacunas, seremos 
preciosos nessa divina empreitada. 
Se a situação pedir, o ideal é que se-
jamos anzóis eficientes e, ainda que 
sinuosos na natureza pecaminosa, 
estejamos posicionados no ambien-
te certo, recobertos pela isca apro-
priada, que é um Evangelho puro, 

Palavra de Deus ao coração do 
homem. Se assim for, o próprio 
Espírito Santo vai testificar da 
pescaria e não haverá frustração 
na volta para a casa. Jesus falou 
a Pedro em duas outras situações 
distintas sobre igreja: quando foi 
reconhecido como Cristo, o Fi-
lho do Deus vivo e prometeu que 
a Igreja, contra quem as portas 
do inferno não prevaleceriam, 
seria edificada sobre essa afir-
mativa.
Noutra feita, antes de ascender 
aos céus, pediu que Pedro apas-
centasse as suas ovelhas. De 
repente, o pescador de homens, 
se configura pastor. Seja como 
for, existem milhares de peixes 
esperando para serem pescados 
para Deus e milhares de ovelhas 
precisando ser apascentadas. No 
fim das contas, a despeito das 
hipérboles, o Senhor quer nos 
usar para atrair as pessoas para 
Ele. O que vem depois, é obra do 
Espírito Santo, que continua pre-
parando a grande festa da qual se 
aproxima o grande dia!  
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