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Imagine a cena: estamos diante 
de uma pandemia e as crian-
ças estão em casa. Então, eles 
deixam os materiais escolares 

e os brinquedos jogados pela casa, 
o chinelo no meio da sala, almo-
çam e largam o prato em cima da 
mesa, jogam a roupa suja no chão 
do banheiro e, depois da ducha, a 
toalha molhada é deixada em cima 
da cama. 
A casa fica uma bagunça e  muitas 
vezes, os pais pensam que a  criança 
é muito pequena para deixar a casa 
em ordem. Também imaginam que, 
caso arrume, irá fazer de qualquer 
jeito. Então, é melhor “poupar” o 
esforço do pequeno, e resolver tudo 
em questão de segundos.
Nessa edição, vou compartilhar um 
ditado popular que minha vovó di-
zia: “Serviço de menino é pouco, 
mas quem perde é louco” e traz 
grandes benefícios para crianças. 
Quando as crianças são incluídas 
nas tarefas da casa, os pais estão 
demonstrando que acreditam em 
seu potencial e elas vão sentir-se 
úteis, importantes e como peças 
essenciais na manutenção da casa. 
Além de estimular a responsabili-
dade, ensinar as tarefas domésti-
cas transmite a elas outros valores 
fundamentais, como: habilidades 
para a vida, valorização do traba-
lho, autoconfiança, independência, 
trabalho coletivo, cooperação, pla-
nejamento, organização e a união 
na família.
Vale ressaltar que é preciso  desa-
pegar-se do perfeccionismo e da 
pressa ao ensinar uma atividade no-
va para os filhos. Lembrando que 
são crianças, estão aprendendo e 
não possuem  as mesmas habilida-
des que os adultos. Então, nada de 

COMO CRIAR UMA 
ROTINA DE ORAÇÃO 
EM FAMÍLIA EM TEMPO 
DE PANDEMIA?

COMO VOVÓ DIZIA: “SERVIÇO 
DE MENINO É POUCO, MAS 

QUEM PERDE É LOUCO! ”

lar doce lar

GERAÇÕES

broncas e cobranças para que 
tudo saia perfeito. 
Mesmo que não tenha ficado 
tão bom, elogie sempre e vá 
mostrando aos poucos como 
é a maneira correta de realizar 
a atividade. Isso irá estimular 
ainda mais a criança a querer 
fazer de novo. 
Mesmo que você trabalhe fora e 
tenha alguém responsável pelas 
atividades domésticas, não ex-
clua seu filho dessas atividades, 
ensine-o ser um adulto respon-
sável, pois isso lhe ajudará mui-
to em seu futuro como adulto. 
Portanto, eduque o seu filho 
para a vida e aproveite os 
momentos em família para se 
dedicar com amor e carinho ao 
bem mais precioso que Deus 
nos concedeu!
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Por Dielly Alves Rivas Parreira
Psicóloga, Especialista em 

Psicopatologia: subsídios para atuação 
clínica (Depressão, Transtornos de 

Ansiedade, Pânico, Alimentares, TOC 
– Transtorno Obsessivo Compulsivo e 
demais disfunção de comportamento). 
Pós-graduada em Gestão de Pessoas, 

Especialista em Desenvolvimento 
Humano e Psicologia Positiva e 

Formação em Coaching Executivo.

Por Valéria Faria 
Pastora e Líder do Ministério Infantil 

na Igreja Batista Renascer.

O ano de 2020 foi marcado 
pela pandemia da CO-
VID-19, e quase todos 
os países foram atingidos 

pelo caos causado pelos efeitos do 
vírus. Milhares de pessoas perde-
ram a vida, outras ficaram doentes, 
uma crise econômica se estabele-
ceu e muitos ficaram desemprega-
dos. A nossa rotina foi totalmente 
transformada, pois todas as pessoas 
foram atingidas de forma direta ou 
indireta. Ainda estamos nos acostu-
mando com um novo normal, sem 
saber como serão os próximos me-
ses. E as crianças, como estão en-
frentando tudo isso?
 Penso que as crianças foram as 
mais atingidas em suas emoções, 
pois são sensíveis, perceptivas 
e ao mesmo tempo, não sabem 
lidar com tantas sensações. Elas 
tiveram a sua rotina transformada 
de uma hora para outra, e todas as 
opções de atividades infantis foram 
interditadas.
Escolas, parques, igrejas, cinemas, 
todos tiveram que se adaptar e con-
viver com a preocupação e ansie-
dade dos pais (que muitas vezes 
não sabem como atenuar os efeitos 
da pandemia). Algumas famílias 
perderam amigos e entes queridos, 
tiveram que ficar isoladas e muitos 
ainda estão enfrentando até mesmo 
a violência dentro de casa.
O fato é que o nosso conforto e 
esperança para tempos tão difíceis 
vêm da nossa fé em Cristo Jesus. É 
a promessa que está na Bíblia – Pa-
lavra de Deus - que possui o poder 
de acalmar a nossa alma e nos dar 
esperança de dias melhores.
“Quando Cristo morreu na cruz, 

COLUNA:

nossas esperanças começaram; 
quando Ele se levantou, elas foram 
confirmadas; quando Ele se ele-
vou, elas começaram a se cumprir; 
quando Ele vier pela segunda vez, 
elas serão realizadas” (Charles 
Spurgeon).
 Jesus é a nossa esperança! Precisa-
mos fortalecer os vínculos familia-
res e ensinar nossas crianças a con-
fiarem e descansarem no Senhor, 
aproveitando cada oportunidade 
para levar os pequeninos a uma ex-
periência de fé. 
Em Romanos 10:17 é dito: “De 
sorte que a fé é pelo ouvir, e o ou-
vir pela Palavra de Deus’’. Dessa 
forma, as crianças aprendem a par-
tir daquilo que veem e escutam. 
Para ensinar uma criança a orar, 
os adultos precisam ter uma rotina 
de oração, que nada mais é do que 
falar com Deus, abrir o coração e 
expressar sentimentos. Sempre falo 
essa frase quando convido as crian-
ças a orarem.
Sugiro então algumas dicas para 
estabelecer uma rotina de oração 
com as crianças durante a pande-
mia, dentre elas:
- Escolher uma hora e um lugar 
aconchegante. As crianças apre-
ciam rotina e amam ouvir histórias. 
Que tal antes de dormir você con-
tar uma história bíblica para o seu 
filho (a)? Não esqueça de utilizar 
linguagem e material adequados à 
faixa etária.
- Ter o hábito de praticar oração de 
improviso, se a criança o procurar 
com alguma preocupação (como a 
que estamos vivendo no momento), 
pare e faça uma oração com ela.
- Fazer orações de agradecimento 

COLUNA:

(antes das refeições, após um pas-
seio legal, etc.). Gratidão alegra o 
coração de Deus.
- Direcionar a atenção da criança 
para a adoração a Deus: mostre a 
ela como a criação do todo podero-
so é perfeita, como um pôr do sol, 
as flores, um ipê florido, a chuva 
e outros. Contemplar a natureza é 
uma forma de adoração, pois só um 
Deus tão poderoso pode criar coi-
sas tão lindas!
- Incentive a criança a orar em voz 
alta e depois elogie “Muito bem! 
Você fez uma oração muito linda!”.
- Compartilhem respostas de ora-
ção e seja um instrumento de Deus 
para fortalecer a fé dos pequeninos. 
Jesus, disse: “Deixai os pequeni-
nos, não os embaraceis de vir a 
mim, porque dos tais é o reino dos 
céus”. (Mateus 19:14).
Dessa forma, você poderá iniciar 
em sua casa um movimento de ado-
ração e ação de graças a Deus, de 
modo a influenciar os pequeninos a 
perceberem a importância de uma 
vida diária de proximidade com o 
Senhor!



PASTOR COTY
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ENTREVISTA:

A maioria das pessoas 
que  conhecemos que-
rem ter uma família 
abençoada.   Elas de-

sejam um casamento perfeito, 
filhos que amem o Senhor, que 
respeitem uns aos outros e de-
sejam ter sucesso na vida. O fato 
é que na família reside o desejo de 
Deus.
 No entanto,  o que vemos com 
grande frequência infelizmente 
são pessoas órfãs espirituais, 
que não se sentem filhos, que 
lidam com conflitos internos 
e acabam se afastando de um 
relacionamento com a família e 
também da intimidade com Deus. 
Nesse mês de outubro, a Revista 
Renascer entrevista o Pastor 
Marcos de Souza Borges, mais 
conhecido como pastor Coty, 
referência nacional na área de 
restauração de famílias e igrejas, 
bem como na formação de 
conselheiros. 
Além disso, pastor Coty é escri-
tor, missionário, conferencista, 
engenheiro mecânico, Diretor da 
Gráfica e Editora Jocum Brasil, 
Diretor do Instituto de Desenvol-
vimento de Conselheiros e líder 
de jovens com uma missão em 
Almirante Tamandaré/PR. Desde 
1986, o seu propósito de vida é sa-
rar e capacitar a Igreja para alcan-
çar as nações. Confira a entrevista 
exclusiva, em que ele falará sobre 
família, inclusive em tempos de 
pandemia, e também sobre a or-
fandade das crianças:

Infelizmente, vivemos em 
uma sociedade machucada 
e muito ferida, que a cada 

dia está se dissolvendo 
enquanto família. O senhor 

pode nos explicar a razão do 
acontecimento da perda dos 

vínculos familiares?
 

Quando falamos de perda  de fa-
miliares, é quando uma parte crí-
tica da sociedade começa a perder 
contato com os relacionamentos 

que tem uma conotação existencial. 
Muitas pessoas cresceram sem re-
ferencial de pai, mãe e casamento. 
E esse processo crônico e agudo de 
fragmentação familiar se dá porque 
nas últimas décadas, tem-se au-
mentado a cultura do divórcio, do 
adultério e da fornicação, que des-
trói o núcleo familiar e o modelo de 
família segundo as Escrituras. Por 
isso, há uma quantidade enorme de 
pessoas que são concebidas fora da 
aliança do casamento. Muitos pais 
não assumem a criança e é comum 
ver mulheres com três ou quatro 
filhos, cada um de um pai diferen-
te. Tudo isso gera a síndrome da 
infância desprotegida, pois essas 
crianças acabam tendo muitas des-
vantagens  durante a  vida. 

Sabemos que muitas crianças 
e jovens se encontram órfãos, 

de pais que não possuem 
tempo para o cuidado e 
atenção com os filhos. O 

que pode acontecer com as 
crianças que crescem na 

orfandade?

O que mais vemos hoje são 
crianças órfãs de pais vivos, ou 
seja, pais que não assumiram 
os filhos. Um divórcio precoce, 
por exemplo, faz com que a 
criança cresça sem a proteção do 
pai e consequentemente sem o 
referencial. Numa família sem o 
pai, a mãe terá que se desdobrar, 
sair de casa para trabalhar e 
conseguir sustentar o filho, e assim 
essa criança acaba perdendo, 
primeiro o pai, e depois a mãe, pois 
na maioria das vezes será cuidada 
por pessoas, que aparentemente, 
são de confiança, mas que muitas 
vezes poderão se tornar abusadores. 
Assim, esses pequenos crescem 
solitários e depressivos. Crianças 
que são concebidas fora do 
casamento, por exemplo, acabam 
desenvolvendo problemas sérios, 
não só emocionais, mas também 
na sexualidade. Infelizmente o que 
vemos é uma infância desprotegida 

moralmente, espiritualmente e 
fisicamente. 

  Quais respostas podem ser 
oferecidas diante dos graves 

problemas sociológicos 
em que as famílias estão 

inseridas?

A principal resposta é promover 
uma cultura de casamento, 
principalmente dentro da definição 
bíblica, que é o casamento 
monogâmico e vitalício. O fato 
é que podemos resumir a cura 
da sociedade no conceito do 
casamento. Quando olhamos para 
todas as tragédias da sociedade, 
percebemos que tudo deriva de um 
casamento destruído. Toda a onda 
de marginalidade, criminalidade, 
delinquência, violência, evasão 
escolar, tudo isso deriva de uma 
pessoa que foi o subproduto da 
morte de um casamento e da 
fragmentação de uma família. 
Precisamos, urgentemente, de um 
movimento cultural para promover 
o patrimônio, uma revolução 
moral. É fato que todo casamento 
é desafiador e que todo casal tem 
seus problemas, mas podemos 
observar que as famílias que tem 
essa cobertura de um casamento 
funcional, dificilmente os filhos 
irão sofrer as consequências.

Pastor, nas condições atuais, 
em tempos de pandemia,  
pesquisas demonstram o 
aumento significativo do 

número de divórcios entre 
casais. Uma das causas 

apontadas é  a proximidade 
em tempo integral. Como 

o senhor analisa esse 
fenômeno?

 
De maneira geral, essa proximidade 
causada pelo isolamento social, 
pode não ter criado um problema, 
mas sim revelado muitos problemas 
que não estavam bem resolvidos. 
Digamos que eles estavam em 
“standby”, coberto pela correria 
da vida do marido e da esposa. A 

partir do momento que tiveram que 
ter uma convivência mais de perto, 
essas coisas que não estavam bem 
tratadas, se potencializaram e em 
muitas situações, culminaram em 
um divórcio. Quem trabalha com 
aconselhamento, como eu, sabe 
que essa questão do adultério é 
algo epidêmico, mas muitos não 
sabem é que quando um cônjuge 
comete adultério, isso acarretará 
uma interferência de cunho 
maligno para a família. Muitas 
vezes, isso coloca em risco a saúde 
emocional, a intimidade sexual e 
até mesmo a proteção dos filhos, 
o que pode culminar em conflitos 
sérios, desgastes e até mesmo a 
disseminação da família. Triste!

É fato que vivemos e 
observamos uma nova 

configuração da família no 
meio social. Vemos uma 

inversão de valores muito 

presente em nossa sociedade. 
Enquanto igreja, o que 

podemos fazer para mudar 
essa realidade?

O que temos visto hoje é uma 
guerra de alicerces, o que garante 
o grande risco que a sociedade 
está vivendo. Quando olhamos 
essas pautas do marxismo cultural, 
do progressismo, da ideologia de 
gênero, do aborto, “meu corpo, 
minhas regras”, essa cultura 
da fornicação, da imoralidade, 
onde não existe Deus, logo há 
pecado e não há limites para nada. 
Como igreja funcionamos como 
uma consciência da sociedade, 
cumprindo um papel de dizer o que 
é certo, errado e de colocar o limite. 
Em minhas redes sociais, procuro 

ser ativo nessa guerra de valores, 
pois acredito que devemos cumprir 
este papel. Como igreja, devemos 
ter um posicionamento em relação 
a esses valores e questões que são 
de natureza absoluta. Como igreja, 
devemos estar presentes em todos 
os seguimentos da sociedade, 
marcando essa posição em relação 
aos valores morais que são os 
absolutos de Deus, com uma pauta 
conservadora e um estilo de vida 
baseado em princípios bíblicos. 
Precisamos resgatar a cultura 
judaico-cristã e marcar a nossa 
posição.
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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

Todos nós temos algo a supe-
rar. Não conheço ninguém 
que tenha passado a vida 
sem precisar superar algo – 

traições, abandonos, abusos, lutos, 
vícios, feridas de diversos tipos. O 
fato é que há três anos embarquei 
no caminho da superação, em que 
o obstáculo era (e ainda é) o maior 
que já vivi – o luto de um filho. 
Durante esse tempo, encontrei mu-
lheres de diversas idades envolvi-
das em suas dores. A dor passou a 
ser uma companhia sempre presen-
te em seus discursos, em sua maio-
ria, muito vitimizados. 
Passei a entender que eu precisava 
de uma “super-ação” para não cair 
no erro de reproduzir este mesmo 
comportamento na minha vida. 
Muitas pessoas desejam se levantar 
após uma decepção, porém, apenas 
desejar não é o suficiente, é preci-
so ir à luta, colocar a fé em prática, 
e entender que, embora possamos 
não entender o motivo das coisas 

QUANDO UM CRENTE 
DEVE BUSCAR TERAPIA?

SAÚDE E BEM ESTAR
COLUNA:

Na edição anterior da Revista Re-
nascer, trouxe o texto: “Crente pre-
cisa de terapia? ”, no qual abordei 
os benefícios da ajuda terapêutica 
para os cristãos. Nesta edição, que-
ro dar continuidade ao assunto, dis-
correndo sobre quando um crente 
precisa de terapia. Vamos lá? 
Sempre me deparo com a pergun-
ta: quando devo procurar um psi-
cólogo? Em momentos difíceis ou 
diante de alguns problemas que 
parecem de difícil solução, muitas 
pessoas pensam em procurar um 
psicólogo, mas desistem por di-
versos motivos: medo, vergonha, 
preconceito, desconhecimento ou 
até mesmo por não acreditarem 
que um profissional poderá ajudar 
a resolver suas demandas de forma 
coerente.

De fato, o papel da 
psicologia é ajudar as 

pessoas a se conhecerem 
melhor e, assim, 

encontrarem dentro de 
si mesmos as respostas 

que procuram.

Entretanto, por falta de escla-
recimento, de recursos ou sim-

plesmente por não acharem que 
se encontram no seu tempo para o 
processo terapêutico, não buscam 
ajuda. 
Sobre esse assunto, elaborei um 
conteúdo que intitulei de “Os se’s 
da psicoterapia”, e quero compar-
tilhar com vocês para que possam 
identificar qual o seu momento, 
uma vez que somos diferentes e já 
aprendemos que “tudo tem o seu 
tempo determinado, e há tempo 
para todo o propósito debaixo do 
céu”. 

acontecerem, Deus não perdeu o 
controle das nossas vidas, pois Ele 
nos ama! 
No dia em que sepultamos nosso 
filho primogênito, meu esposo e 
eu, ainda sem entender o que havia 
acontecido, chorávamos buscando 
forças em Deus. Foi então que re-
cebi uma mensagem de uma pessoa 
que olhou minhas fotos com meus 
filhos e esposo nas redes sociais. A 
mensagem dizia assim: “Barbara, 
você não me conhece, mas quero te 
dizer que passei horas lendo suas 
mensagens, e observando a forma 
como você fala dos seus filhos e o 
carinho que existe entre vocês. Eu 
estou grávida e estava decidida a 
fazer um aborto, mas depois de tu-
do o que eu li, acabei desistindo. 
Muito obrigada por isso.” 
Aquela mensagem me fez enxergar 
que Deus tinha um propósito muito 
maior na minha história. Meu filho 
não havia morrido por um acaso, 
Deus usaria a nossa história para 
curar outras pessoas, para transfor-
mar famílias e alcançar corações. E 
nós permitimos! 
Não perguntei ao Senhor o “por-
quê”, mas “para que”. Sempre per-
gunto o que Ele quer fazer em mim 
e através de mim. E assim, eu saí 
do lugar de vítima e passei a prota-
gonizar uma nova história. Não te-

TEMPO DE 
AVANÇAR!

PARA ELAS
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Por Barbara Almeida Melo Calembo.  
Formada em Letras pela UEG, Discente

de Psicologia, esposa, mãe,empreendedora 
e pastora auxiliar na Igreja Batista Renas-

cer - Sede. @prabarbaracalembo
@pijamazuloficial

Se você tem dúvidas sobre quan-
do iniciar uma terapia, confira os 
principais “se’s da psicoterapia” 
que podem te ajudar a tomar esta 
decisão:

1. Se você sente as emoções com 
muita intensidade, ao ponto de 
afetar a sua qualidade de vida;
2. Se você passou por uma situa-
ção traumática;
3. Se você apresenta sintomas 
de doenças não diagnosticadas – 
Acredite! As nossas emoções in-
fluenciam o nosso corpo;
4. Se você precisa de válvulas de 
escape com frequência para com-
pensar as suas emoções;
5. Se você tem uma ideia fixa ou 
uma vontade que não passa;
6. Se as coisas que antes te inte-
ressavam perderam a graça;
7. Se você se sente constantemen-
te desanimado ou sem energia;
8. Se você tem problemas nos 
seus relacionamentos.

Sei que existem muitos “se’s”, mas 
espero que a partir destes, você 
consiga fazer uma reflexão. O im-
portante é não se justificar nos pro-
blemas, mas superá-los e buscar ser 
uma pessoa melhor a cada dia.
Se você tem sentido algum dos sen-
timentos citados, sugiro que cuide 
de suas emoções e busque ajuda 
profissional. 

nho as alegrias de antes, não tenho 
a vida de antes. Tenho as alegrias 
de hoje, vivo o hoje. A saudade 
me acompanha por onde eu vou. 
Mas tenho a certeza de que Deus 
está cuidando de mim e da minha 
família. 
Certas perdas e acontecimentos 
não são para ser superados no sen-
tido de voltar a ser como antes. É 
impossível que eu seja como eu 
era antes do luto. Nesse período 
aprendi coisas que eu não sabia, 
tive experiências com Deus que 
jamais havia tido. E, sobretudo, 
coloquei em prática o que o Após-
tolo Paulo diz em sua carta aos 
Filipenses, no capítulo 3 versos 13 
e 14:  "Uma coisa faço: esquecen-
do-me das coisas que ficaram para 
trás e avançando para as que es-
tão adiante, prossigo para o alvo, 
a fim de ganhar o prêmio do cha-
mado celestial de Deus em Cristo 
Jesus". 
Superar é avançar, é recomeçar, é 
ação, é tirar os olhos das circuns-
tâncias e olhar para o autor e con-
sumador da fé – Jesus! 
Portanto, tire o foco da dor e foque 
n’Ele! Deus te abençoe!



10 Outubro de 2020 - 54ª Edição

CAPA:

11Edição 54ª - Outubro de 2020

CAPA:

Fo
to

: A
rq

ui
vo

 P
es

so
al

Por Eurípedes Mendes de Souza Filho.
Pastor, Missionário, Conferencista

e Escritor.

FAMÍLIA: O PROPÓSITO 
DE DEUS PARA AS 
GERAÇÕES
“Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o 
grande e terrível Dia do SENHOR; ele converterá o coração dos 
pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não 
venha e fira a terra com maldição!” (Malaquias 4.5-6).

No livro “O Avivamento do Odre 
Novo, do Pastor Marcos de Sou-
za Borges (Coty), é apresentado 
um rico conteúdo sobre princípios 
exercidos e transmitidos pelos pais. 
Nesse texto, faço uma junção dos 
ensinos apresentados pelo Pr. Coty 
em seu livro com aquilo que tenho 
vivenciado como conselheiro.  
Princípios exercidos e transmiti-
dos a figura paterna: o relaciona-
mento com o nosso pai biológico é 
uma preparação para um relacio-
namento livre com a paternidade 
Divina. O modelo de autoridade 
paterno é responsável por transmi-
tir aos filhos:
1)Governo: o homem é o maior 

responsável, diante de Deus, por 
seu lar. As Escrituras Sagradas dei-
xam claro que assim como Cristo é 
o cabeça da igreja, o marido é o ca-
beça da mulher (cf. Efésios 5.23). 
E como já citado anteriormente, é 
princípio bíblico que o homem que 
almeja exercer ministério, espe-
cialmente como um pastor, seja an-
tes de tudo um honrável homem de 
Deus em seu lar, esposo de uma só 
mulher, que cria os filhos sob disci-
plina, em suma, que governe bem a 
sua casa (cf. 1 Timóteo 3.1-5).
O homem deve ser o pastor do seu 
lar, e isso não é apenas um requi-
sito para quem deseja exercer o 
ministério em tempo integral, é um 
exemplo de vida cristã para todos 
os homens. Entendo que se um ho-
mem de Deus não sabe cuidar de 
sua esposa, de seus filhos, de seu 
lar, ele deveria ter a hombridade de 
entregar o seu ministério e cuidar 
primeiramente de sua casa.
O casamento é uma das princi-
pais “escolas” de Deus para tra-
balhar o caráter de uma pessoa, 
e se o homem falhar na “escola” 
do casamento, certamente falhará 
no ministério. Enquanto você não  
souber governar espiritualmente 
sua própria esposa e não ensinar, 
educar e disciplinar seus filhos, vo-
cê não pode ser reconhecido como 
alguém que se tornou de fato um 
homem de Deus. Quando esse go-
verno nos moldes bíblicos é exerci-
do pelo pai, os filhos são forjados 
em seu caráter, sendo desenvolvido 
nos mesmos a clareza de distinguir 
funções, responsabilidades, etc.
2)Propósito: um outro aspecto 

fundamental na figura paterna é o 
senso de propósito. Quem tem pro-
pósito na vida sabe quem é na vida 
e para o que foi projetado, tendo, 
portanto, orientação e direção, sa-
bendo discernir a sua vocação. 
Pessoas que tiveram um pai presen-

A família é o núcleo da sociedade, nela se estabelece os pa-
drões de conformação da personalidade da futura geração. 
A prática da autoridade, faltas, excessos, ausências, abusos, 
entre outros acontecimentos, tudo isso pode promover 

distorções graves na formação moral de uma pessoa. 
O fato é que quando temos uma ruptura no relacionamento com os nossos 
pais, isso afeta o nosso relacionamento com Deus. Se falharmos em nosso 
próprio lar, a tendência é nos frustrarmos também em nossa vocação com 
Deus. O propósito do Senhor para a família é transmitir os valores do 
Reino de Deus para as Nações.
Assim como um grande maquinário, cuja operação depende do funciona-
mento harmônico de suas engrenagens, a família também depende da re-
lação harmônica entre os seus membros, na qual cada um exerce a função 
que lhe é de direito (e de dever) cumprir. Se ocorrer alguma falha nessa 
dinâmica, certamente implicará em consequências na vida destes últimos 
em seu futuro. 
Por isso é importante avaliarmos a nossa própria história familiar em um 
contexto mais amplo, pois quebras de princípios de autoridade são extre-
mamente nocivas e podem comprometer inevitavelmente a nossa vida.

te têm uma facilidade natural e so-
brenatural de entender o propósito 
para o qual elas existem. Com certa 
facilidade, desde a infância, por ve-
zes, já sabem o que desejam para 
o seu futuro. O relacionamento de 
intimidade e amizade com a figura 
paterna estabelece um referencial 
de orientação.
3)Liderança: o modelo de auto-

ridade paterno é responsável em 
relação aos filhos pelos elementos 
que fundamentam a capacidade de 
liderança, sendo elas a direção, os 
limites e a segurança. Direção é o 
senso de orientação e propósito, a 
capacidade de discernir a vocação, 
de saber o que se quer na vida. Li-
mites estabelecem a noção de sani-
dade, esse é o aspecto fundamental 
do caráter. 
Todo ser humano precisa de limite, 
pois ele é a base na qual se cons-
trói o senso de sanidade e lucidez 
de uma pessoa. O pai afirma essa 
consciência moral dos filhos. Já o 
posicionamento, espírito de pre-
sença, iniciativa e provisão, comu-
nicam segurança e descanso para 
os filhos. 
4)Identidade: o pai afirma tanto a 

masculinidade do filho quanto a fe-
minilidade da filha, mas, especial-
mente do filho. Como todos nas-
cemos de nossas mães, as meninas 
já sabem naturalmente o que é “ser 
mulher”, já o homem não, para ser 
forjado nele o “ser homem”, é im-
portantíssima a presença da figura 
paterna. 
A homossexualidade, por exemplo, 
ocorre justamente quando há uma 
disfunção nessa presença paterna 
ou materna, com suas ausências ou 
excessos.
Princípios exercidos e transmiti-
dos a figura materna: a mãe é a 
preparação para o nosso relaciona-
mento com o Espírito Santo. Atra-
vés da mãe, aprendemos a receber 
e somos alimentados. O modelo de 
autoridade materno é responsável 
em relação aos filhos pelos elemen-
tos que fundamentam uma capa-
cidade administrativa, sendo eles: 
vínculos, nutrição e organização.
1)Vínculos: desinibição, naturali-

dade em estabelecer relacionamen-
tos. O equilíbrio temperamental é 
uma herança que provém princi-
palmente da mãe.
2)Nutrição: ser atencioso, possuir 

uma capacidade de exercer cuida-
do, atenção e apoio, além de ter a 
noção de solidariedade e amor, são 
características que dependem es-
sencialmente da presença e do per-
fil da mãe.

3)Organização: enquanto o pai 
governa o lar, a mãe edifica o lar. 
Ela é a organizadora da casa, pro-
vendo um ambiente de ordem e ao 
mesmo tempo aconchegante. Isso 
exerce um efeito na vida interna 
dos filhos. E uma vida interior or-
ganizada sempre se exterioriza.
A vontade do Senhor é que nos tor-
nemos “irrepreensíveis e sinceros, 
filhos de Deus inculpáveis no meio 
de uma geração pervertida e cor-
rupta, na qual resplandeceis como 
luzeiros no mundo'' (Filipenses 
2.15). Paulo traz aqui a ideia de um 
navegante que está em alto-mar, no 
meio de densas trevas, sem conse-
guir ver com precisão aquilo que 
está a um palmo de sua vista, sem 
ter em mãos bússola ou qualquer 
outro instrumento que auxilie em 
sua navegação, a não ser as estrelas 
do céu, os “luzeiros” dão a direção, 
apontam para o caminho certo. 
Nós – o que inclui toda a nossa 
família, evidentemente – devemos 
ser esses instrumentos que apon-
tam para Cristo, mesmo vivendo 
nessa sociedade completamente 
perdida e carente de moral, deve-
mos ser luzeiros que mostram para 
o perdido o caminho a ser tomado. 
Jesus também nos diz que devemos 
ser a “luz do mundo”, para que a 
nossa luz brilhe diante dos homens, 
para que eles contemplem as nos-
sas boas obras e glorifiquem o Pai 
(cf. Mateus 5.14-16).
Uma família alinhada com Deus: 
a minha oração é que Deus transfor-
me os nossos valores, convicções 
e propósitos, que o nosso coração 
seja alinhado completamente com 
o coração de Jesus, o que redunda-
rá em uma vida e família que não 
anda segundo o curso deste mundo, 
mas que existe e vive para cumprir 
a vontade de Deus.
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UM PEQUENO 
NERD E O ENSINO 
DA BÍBLIA O QUE PRECISO 

DESENVOLVER 
ANTES DE 

FORMAR UMA 
FAMÍLIA?

FUTURANDO

FUTURANDO
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Por Wyndson Alencar Oliveira 
Bacharel e pós-graduado em Teologia, 

MBA em Gestão de Tecnologia da 
Informação, CEO da InoveLink, 

MixEvents e Inovk. Pastor auxiliar da 
Igreja Batista Renascer.

Por Leonardo Marcatti Calembo
Servo de Deus, esposo da pastora 

Barbara Calembo, pai de três filhos. 
Pastor Auxiliar na Igreja Batista 

Renascer e empreendedor. 
@prleomarcatticalembo

@visaliapropaganda
@pijamazuloficial 

Para aqueles que já tem um 
tempinho que passou pela 
infância, é fácil  medir  as 
enormes diferenças dos ti-

pos de brinquedos e brincadeiras 
que tínhamos há 20, 30 anos atrás. 
O fato é que hoje as crianças estão  
imersas em um mundo muito dife-
rente. É muito comum ver crianças 
ainda pequenas acessando diversas 
tecnologias e dispositivos, como 
Smart TV, Youtube, Netflix, etc. 
Além do notebook ou smartphone 
onde muitas delas  acompanham 
aplicativos como o TikTok, assis-
tem às aulas remotas com os pro-
fessores interagindo pelo Zoom, 
Meet e outras ferramentas de vídeo 
chamada.
É uma verdadeira imersão tecnoló-
gica. Muitos pais até se assustam 
com a habilidade das crianças, a 
velocidade do aprendizado e tam-
bém com o uso de inúmeras ferra-
mentas que esses pequenos nativos 
digitais lidam em seu dia-a-dia. 
No entanto, nós pais e também pro-
fessores, precisamos parar um pou-
co para refletirmos. Será que a for-
ma como aprendemos e educamos 
nossos filhos acaba se parecendo 
muito mais com a nossa vivência 
de adulto do que com a vivência de 
uma criança nos dias atuais? Como 
estamos ensinando a Bíblia para es-
sa nova geração?
A Palavra de Deus é o fundamento 
da nossa fé e os princípios bíblicos 
são a base para a nossa vida cris-
tã, por isso, os compartilhamentos 
destes princípios precisam ser rea-
lizados com sabedoria, utilizando 
os melhores meios e recursos para 
comunicarmos o Evangelho. Sim, 
precisamos rever as nossas ferra-
mentas!
Mas, como podemos tornar a nos-
sa mensagem e comunicação mais 
atrativa e intuitiva para as crianças, 
fazendo-os sentir maior empatia, 
criando um ponto em comum com 
o que para eles hoje é rotina diária?
O apóstolo Paulo relatou em seus 
escritos a importância de aprender 
a comunicarmos de acordo com o 
perfil do público, e isso é agir com 
sabedoria. Se as crianças da atuali-

Quando Deus 
criou o homem a 

Sua imagem e semelhan-
ça, Ele nos fez em sua totalida-

de. Pensando o quanto é cons-
trangedor o amor d’Ele por nós, 

que com um simples sopro na na-
rina de Adão, Ele nos deu a vida e 

todas as suas características de pai, 
e assim, o DNA de Deus está em 
nós, através de Adão. Mas será que 
estamos cometendo o mesmo erro 
de Adão quando pecou? Estamos 
nos escondendo de Deus? Estamos 
desconsiderando a responsabilida-
de que ele nos imputou como sa-
cerdote da casa?
A você jovem rapaz, que quer ca-
sar e estabelecer a sua família e 
também a  você que já está casado, 
mas acha que não está preparado 
para ser um bom pai ou um bom 
marido, eu pergunto a vocês: está 
preparado para ser homem? 
O mundo passa por muitas mudan-
ças de paradigmas, tanto filosóficas 
quanto culturais. Estamos vivendo 
dias em que precisamos de Homens 
com H maiúsculo para conduzirem 
a sua família, assim como Moisés 
fez com o povo do Egito. O fato é 
que nós precisamos conduzir nos-
sa família para o céu. Aí você me 
pergunta: pastor, mas Moisés de-

dade têm essa facilidade e necessi-
dade de usar recursos tecnológicos, 
porque não usar tais ferramentas e 
recursos em nosso favor? Precisa-
mos entender que a comunicação 
não é o que eu digo, mas o que o 
outro entende. Posso entregar uma 
mensagem de forma criativa em 
vários formatos, inclusive utilizan-
do a Bíblia. Princípios são imutá-
veis, mas os métodos podem variar 
e mudar.
Veja abaixo algumas dicas de re-
cursos que podemos utilizar, inclu-
sive para o ensino da Bíblia: 

●Powerpoint (para apresentação); 
●Vídeos curtos que se conectam 

com o tema proposto;
●Vídeos de Youtubers infan-

tis cristãos, pois isso pode criar o 
vínculo de empatia pelo ponto em 
comum do possível conhecimento;

●Áudio e músicas;
●Cultos ao vivo com link exclusi-

vo para as crianças;
●Engajamento com perguntas 

dinâmicas que podem ser respon-
didas por celular, tablet ou compu-
tador;

●Visualização de vídeos, com um 
código que pode ser preenchido e 
as crianças podem concorrer a re-
compensas de incentivo;

●Interação com grupos de 
atividades, entre muitas outras 
possibilidades.

morou muito, 40 anos! 
Será que eu vou conseguir?

Sim! Eu respondo – Você vai con-
seguir conduzir a sua família para 
o céu!
Mas para isso, você precisa primei-
ro reestabelecer sua conexão com o 
Pai, o Criador, aquele que te deu a 
vida, o sopro de vida. Uma oração 
por mais simples que seja, já é uma 
forma de conectar-se com Deus. 
E digo mais, a oração é a chave 
que abre a porta da paternidade de 
Deus em sua vida. Como filho vo-
cê escutará a voz do Pai e Ele te 
ajudará a conduzir a sua família da 
melhor maneira possível. 
Você só precisa escutar a voz de 
um Pai que quer sempre o melhor 
para seu filho. Crie uma rotina pe-
la manhã ou à noite. Ore a Deus e 
Ele te responderá, assim como es-
tá escrito em sua Palavra no livro 
de Jeremias 33:3 “Clama a mim, 
e responder-te-ei, e anunciar-te-ei 
coisas grandes e firmes que não 
sabes”. 
Parece simples, mas a verdade da 
conexão do Pai ao homem Adão, 
traz a nós homens, a identidade de 
cuidador do jardim. Hoje o nosso 
jardim é a nossa família. E você? 
Está atento ao seu jardim? Está cul-
tivando o que Deus colocou em sua 
mão? Ame, cuide e cultive. Esteja 
atento às armadilhas do inimigo. 
Lembre-se: o inimigo não tem fa-
mília, por isso ele quer destruir a 
sua.

COLUNA:

Para as crianças, quero indicar 
também o canal Superbook Brasil, 
uma série bíblica animada, com o 
propósito de entreter as crianças e 
ensinar a Palavra de Deus. O Su-
perbook já foi transmitido em mais 
de 106 países, traduzida para 43 
idiomas e vista por mais de 500 mi-
lhões de pessoas.
Se queremos uma mensagem que 
alcance os corações de nossas 
crianças, necessitamos aperfeiçoar 
nossa linguagem, nossa forma e as 
metodologias, e isso é passível de 
ser feito sem que  percamos a es-
sência da Palavra de Deus.

Outubro de 2020 - 54ª Edição

Ainda no livro de Gênesis 2:24 
“Por este motivo, o homem deixará 
pai e mãe e se unirá à sua esposa, e 
os dois se tornarão uma só carne.”
O “deixar” neste versículo não é 
somente geográfico, e sim nas prá-
ticas erradas que permearam o ca-
samento dos seus pais. Os erros co-
metidos, as injustiças, os pecados, 
tudo que não for benéfico para o 
seu casamento, deverá ser deixado 
para trás. 
Ser homem é estar conectado ao 
Pai, atento à família e suas necessi-
dades, para que tudo flua de acordo 
com os planos dele para as nossas 
vidas, como sacerdote do lar. 
Fazendo esta conexão, com certeza 
você estará preparado!
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LIÇÕES QUE 
APRENDEMOS 
COM O CEGO 
BARTIMEU
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PALAVRA PASTORAL:

Pastor João Queiroz 
Pastor Presidente da Igreja Batista 

Renascer.

Na Palavra Pastoral des-
ta edição, gostaria de 
convidar os leitores da 
Revista Renascer a exa-

minarem a passagem presente no 
Evangelho de Marcos 10:46. 
“E depois, foram para Jericó. E, 
saindo ele de Jericó com seus dis-
cípulos e uma grande multidão, 
Bartimeu, o cego, filho de Timeu, 
estava assentado junto do caminho, 
mendigando”. (Marcos 10:46).
Nesse trecho, conhecemos a his-
tória de Bartimeu, um cego que 
estava a pedir esmola em certo ca-
minho, e quando viu Jesus passar 
pela sua região gritou: “Jesus, fi-
lho de Davi, tenha misericórdia de 
mim!” Muitos o repreendiam para 
que ficasse quieto, a fim de que não 
incomodasse o Mestre, mas Jesus 
ao ouvi-lo parou e disse: “cha-
me-no!” Naquela ocasião, ainda 
perguntou: “O que você quer que 
eu lhe faça?” Logo, o servo res-
pondeu: “Mestre, eu quero ver!” 
Dessa forma, Jesus respondeu para 
que ele prosseguisse, pois a sua fé 
havia o curado, e imediatamente o 
homem voltou a ver. 
Uma das coisas que acredito serem 
uma das mais brilhantes quando 
você entende a beleza e o cuidado 
presentes na leitura e meditação na 
Bíblia Sagrada, é descobrir nela 
segredos extraordinários. Interes-
sante que se você ler a Palavra de 
Deus de forma displicente, lendo 
apenas por ler, você não encontra-
rá nenhum sentido, pois se ela ficar 
fechada, será apenas um livro qual-
quer. Mas, se investirmos o nosso 
melhor tempo, descobriremos o 
que é necessário.
 Nessa passagem, vimos que es-
se cego não era nada bobo, afinal, 
ele ouviu falar que Jesus estava 
passando e começou a clamar. Se 
prestarmos atenção, vemos que o 
clamor feito por esse homem foi 
realizado de modo totalmente atí-
pico, se comparado aos que eram 
feitos em Israel. Ele gritou “Jesus, 
filho de Davi, tenha misericórdia 
de mim!”. Jesus, naquele contexto, 
era um nome comum. No entanto, 
Jesus filho de Davi, não havia ne-
nhum igual. 
Se tem algo que precisamos buscar 
em Deus é o dom chamado discer-
nimento de espíritos, para que vi-
vamos no presente século, com a 
habilidade de perceber o que está 
acontecendo ao nosso redor. Barti-
meu foi na origem de Jesus, em sua 
raiz histórica e genealógica. Assim,  
ele soube como chamar a atenção 
do Mestre. 

O fato é que não pararemos Jesus 
baseados em nossos lamentos e 
anomalias emocionais, porque o 
Reino de Deus não é baseado em 
emoções, mas em princípios. O que 
chamará a atenção do Senhor será o 
modo como você irá agir! 
Bartimeu não lamentou a sua mi-
séria e condição, ele soube exata-
mente as palavras que deveria usar 
e, dessa forma, Jesus voltou a sua 
atenção a ele e mandou chamá-lo.
Precisamos entender que somos 
seres espirituais. Somos espírito, 
temos uma alma e habitamos em 
um corpo, sendo assim, temos uma 
relação verdadeira com o Senhor e 
logo, não devemos permitir que as 
nossas almas nos afetem ao ponto 
de nos tornamos doentes emocio-
nais.
Jesus não parou pela condição da 
cegueira de Bartimeu, mas pelo 
uso da palavra-chave trazida no 
discurso daquele homem. Por isso, 
esse é o momento de clamarmos 
como Bartimeu e dizermos “Eis me 
aqui”, ainda mais nos tempos em 
que estamos vivendo, com tantas 
crises e incertezas.
 Recebi uma notícia de que a igre-
ja subterrânea na China, apesar de 
estar vivendo um tempo de intensa 
perseguição, também está passan-
do por um tempo de grande aviva-
mento, como nunca experimentou. 
Veja só, não estamos passando por 
perseguições, mas precisamos ter 
a percepção das palavras que fa-
lamos em nosso dia-a-dia, com os 
nossos familiares, por exemplo, e 
prestar atenção em nossas ações.  
Com essa passagem, também po-
demos aprender que, quando Bar-
timeu usou essas palavras, ele re-
conheceu a identidade de Jesus e 
reafirmou a sua crença no Senhor. 
Não podemos desanimar diante das 
dificuldades ou da aparente demo-
ra para as respostas de nossas ora-
ções, pelo contrário, precisamos 
perseverar! 
Existirá um momento em que o 
Senhor irá ouvir você e mudar as 
suas circunstâncias, mas de nós 
não deve haver murmurações ou 
reclamações. Naquela ocasião, Je-
sus perguntou diretamente se ele 
desejava ser curado. Bartimeu em 
nenhum momento reclamou de sua 
condição, apenas verbalizou o que 
ele precisava. Interessante também 
que Jesus não se preocupou com as 
circunstâncias ou dificuldades da-
quele homem. 
O último ponto que quero abordar é 
aquilo que está por trás da pergunta 
“O que quer que eu lhe faça?” dita 

por Jesus àquele homem. Se Jesus 
aparecesse para você e repetisse es-
sa mesma pergunta, qual seria a sua 
resposta? Jesus deseja saber o que 
de fato queremos, e por isso preci-
samos aprender a pedir. 
Bartimeu não usou a sua emoção, 
mas sim o seu conhecimento, pois 
sabia quem Jesus era e que verda-
deiramente poderia fazer aquele 
milagre por ele. Reconhecer Jesus 
como filho de Davi era reconhecer 
a autoridade e a origem de Jesus! 
Depois disso, o cego persistiu gri-
tando as palavras, mesmo que ao 
seu redor estivessem o mandado 
permanecer calado. 
Meu desejo é que tenhamos sede 
e desejo por Deus! Acredito que 
estamos vivendo um momento em 
que a igreja do Senhor está sendo 
depurada, uns desanimam diante da 
provação, mas outros, permanecem 
com desejo pelas coisas de Deus.
Percebe que existe uma ordem de 
fatores externos e internos que con-
tribuem para que você se afaste ou 
se aproxime da sua bênção? Portan-
to, mantenha-se firme no Senhor! 
Convido você a crer que nesse mo-
mento, em meio às dificuldades do 
tempo presente, você continue sen-
do guardado pelo Senhor, baseado 
na honra que você dá a Ele. 
Bartimeu creu, clamou, foi curado 
imediatamente e passou a seguir a 
Jesus. 
Aprendemos com a história de Bar-
timeu princípios que são a nossa 
segurança nos dias de hoje!
Esteja atento!
Deus te abençoe, em nome de 
Jesus! 



Foto: Paulo Rogê
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O QUE FAZER
COM A

ANSIEDADE
INFANTIL?
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Em tempos de pandemia,  
crianças e adolescentes 
estão sofrendo, direta e in-
diretamente, os efeitos es-

tressores. Mudanças na rotina e no 
ambiente, novos desafios impostos 
pelas circunstâncias do vírus e da 
rotina das pessoas e até mesmo as 
emoções vivenciadas pelos pais, 
são fatores que podem desencadear 
problemas emocionais, compor-
tamentais e também transtornos 
mentais.
A ansiedade pode afetar pessoas 
de qualquer idade, mas em nível 
patológico, tem um impacto mui-
to grande na vida social e escolar 
das crianças e com graves conse-
quências futuras. Os problemas de 
saúde mental "e ansiedade é um 
problema de saúde mental", afetam 
cerca de 20% das crianças e ado-
lescentes no mundo inteiro (Bird, 
1996; Murray; Lopez,1996).
Sinais de alerta:
Algumas crianças falam mais fa-
cilmente a respeito dos seus sen-
timentos, e essa fala indica o que 
está acontecendo. Cabe ao adulto 
ter uma escuta ativa e de qualidade, 
para entender o que se passa. Ou-
tras, não vão falar dos seus senti-
mentos especificamente, mas irão  
evidenciar a sua ansiedade de for-
ma somática ou mesmo por quei-
xas físicas. Nesses casos, é muito 
comum se queixarem de dor de ca-
beça, dor de barriga, cansaço, agi-
tação, irritabilidade, preocupação, 
tristeza, distúrbio do sono, enurese 
(micção noturna) e medos excessi-
vos. No geral, elas se sentem segu-
ras nos rituais e no comportamento 
metódico, e gostam de uma rotina 
rígida e planejada, pois o imprevis-
to gera insegurança.
Veja mais alguns sinais de alerta de 
acordo com a faixa etária:
- Crianças de 2 anos: a criança se 
mostra estressada, sempre irritada e 
pode apresentar comportamento de 
choro mais do que o habitual. Além 
disso, pede mais colo. 
- Crianças de 3 a 6 anos: podem 
apresentar comportamentos que já 
haviam superado e regredir para 

condutas de fases anteriores do de-
senvolvimento, como por exemplo, 
voltar a fazer xixi na roupa, ter cri-
ses de raiva, dificuldades para dor-
mir, etc. Nessa fase é importante 
estar atento, pois podem se machu-
car (comportamento autolesivo). 
- Crianças de 7 a 10 anos: nessa 
faixa etária a ansiedade pode se 
manifestar por tristeza, irritabili-
dade, ficam assustadas facilmente, 
preocupação e insônia.
Já no pré-adolescente ou no ado-
lescente, a ansiedade pode se ma-
nifestar com comportamentos im-
prudentes e inadequados, inclusive 
com o consumo de drogas e álcool. 
Por outro lado, alguns adolescentes 
podem se sentir mais oprimidos e 
tendem a ficar mais retraídos e in-
trospectivos, pois sentem intensa-
mente as emoções.
Mas, afinal, como lidar com as 
crianças ansiosas?
1.Incentive a criança a expressar 
seus sentimentos: ajude a criança 
a reconhecer, nomear e expressar 
os sentimentos adequadamente. 
Assim, ela desenvolverá as habi-
lidades socioemocionais que são 
essenciais nesse momento.
2.Esteja atento às informações 
que a criança está recebendo: in-
formações em excesso é um desen-
cadeador de ansiedade, por isso, 
transmita informações que sejam 
adequadas à faixa etária da criança.
3.Tenha disponibilidade para 
escutar a criança: disponibilize 
tempo de qualidade para atender 
a necessidade de informações que 
a criança possui. É preciso ouvir o 
que está sendo dito  e deixar claro 
que você está disponível para aju-
dá-la no que for necessário.
4.Não tente eliminar a ansiedade 
do seu filho: parece contraditó-
rio, pois em nosso entendimento o 
ideal seria eliminar esse sentimento 
da vida da criança. No entanto, o 
mais eficaz é ajudá-la a controlar 
e tolerar a ansiedade. Quando ele 
aprende a controlar essa emoção, 
os níveis de ansiedade tendem a 
diminuir.
5.Valide os sentimentos da crian-

ça: o sentimento que a criança tem 
em relação à alguma coisa que traz 
angústia é real e acontece efetiva-
mente, ainda que o adulto não con-
siga avaliar isso adequadamente. 
Quando a criança sente que o senti-
mento dela está sendo considerado 
e entendido, ela vai ter mais segu-
rança, habilitando-a a enfrentar es-
sas dificuldades.
6.Seja um exemplo de como li-
dar com a ansiedade de maneira 
saudável: no geral, pais ansiosos 
tendem a ter filhos ansiosos. Res-
postas de medo e ansiedade são 
medidos pela modelação, onde os 
principais exemplos são os pais. 
Portanto, cuide-se!  
Essas orientações vão ajudá-los a 
minimizar o impacto da ansiedade 
na vida da criança, mas não substi-
tui uma intervenção ou orientação 
direta de um profissional habilita-
do.
Portanto, esteja atento aos sinais de 
ansiedade, converse com seu filho 
(a) e se for necessário procure uma 
ajuda psicológica. 



Calma, você não está numa 
feira livre! Meu título pro-
vocativo tem a intenção 
de transportar você para 

um universo onde plantas depen-
dem de um trato cultural peculiar 
para crescerem vigorosas, ter alta 
produtividade, se adaptarem fa-
cilmente a qualquer topografia e 
ainda permitir o livre acesso do 
produtor para as podas e todos os 
demais cuidados que permitirão à 
essa planta atender  as expectativas 
a seu respeito. 
Se você já visitou uma plantação 
de uvas ou maracujás em um po-
mar, ou mesmo uma plantação de 
tomates e pepinos para mesa em 
uma grande horta, deve ter percebi-
do que esses cultivos têm algo em 
comum: eles são sustentados por 
estruturas feitas de madeira, bambu 
ou treliças de arame, permeadas de 
amarrações e espaçamento organi-
zado em fileiras, ficando as plantas 
suspensas, ora eretas, ora apoiadas 
em pérgolas ou latadas. Via de re-
gra, esse sistema é chamado de 
tutoramento. Algumas vantagens 
deste processo é reduzir o estresse 
das plantas, evitar a infestação de 
patógenos causadores de doenças, 
o que garante a sanidade da própria 
planta e, consequentemente, dos 
seus frutos. 
Sempre associei o tutoramento das 
plantas à condução dos filhos pelos 
pais até a fase adulta, quando se 
tornam independentes, frutíferos e 
maduros. Desde muito tenros, os fi-
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lhos dependem de uma mão condu-
tora, de uma estrutura familiar de 
suporte em situações muitas vezes 
adversas, de acesso permitido pelos 
seus “tutores” sejam eles quem fo-
rem: pais, avós, tios, irmãos.
A Bíblia diz que devemos ensinar 
as crianças no caminho que de-
vem andar, exatamente como um 
agricultor direciona os galhos das 
plantas tutoradas para que cresçam 
vigorosas e seguras. Desta forma, 
cercadas de cuidados e do olhar 
atento dos seus cuidadores, meni-
nos e meninas crescem sendo pro-
tegidos de interferências externas, 
tendo sua saúde moral e espiritual 
edificadas e preservadas. 
Como as plantas, filhos e filhas 
crescem ocupando seu próprio es-
paço, interagindo socialmente e 
entrelaçando seus galhos com seus 
iguais, formando uma comunidade 
de amor. Assim como as podas se-
rão necessárias às plantas, muitas 
vezes os tutores precisam intervir 
para extirpar aquilo que rouba a 
energia dos filhos, oferecendo dire-
ção nas escolhas e nas tomadas de 
decisão. 
Com acesso livre dos pais ao co-
ração dos filhos, muitas doenças 
emocionais chegam a ser evitadas, 
sendo os filhos protegidos de da-
nosos traumas e desassossegos da 
alma. O caminho percorrido pelos 
galhos da parreira e do maracuja-
zeiro, por exemplo, é próprio, si-
nuoso, mas apoiado na estrutura, 
recebendo água, nutrientes e luz 

solar. Os filhos, por sua vez, na 
formação de seu caráter e na cons-
trução de suas identidades, são ali-
mentados, apoiados e iluminados.  
Você pode achar estas comparações 
um tanto quanto inadequadas, mas 
foi usando uma linguagem como 
esta, falando de árvores, sementes, 
água, peixes, lírios, pássaros, ra-
mos, enxertos e, sobretudo, frutos, 
que Jesus teceu suas parábolas para 
ensinar as profundas significâncias 
do Reino de Deus. 
Fica fácil entender que, como to-
mates, pepinos, uvas e maracujás, 
precisamos da mão condutora do 
Senhor, à Luz da Sua Palavra, be-
bendo de suas fontes para que, co-
mo filhos, apoiados na estrutura da 
família e da igreja, possamos ser 
frutíferos para sua glória!   
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