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COMO ESTÁ A CONEXÃO 
COM SEU FILHO?

COMO DECORAR A CASA 
UTILIZANDO FOTOS?

LAR DOCE LARGERAÇÕES

Quem já ouviu a expressão “a casa 
é o reflexo do seu interior”? Pois 
é, nessa coluna, quero compartilhar 
com os leitores da Revista 
Renascer a importância de decorar 
a casa com um item que julgo ser 
fundamental: a fotografia. O fato 
é que utilizar fotos como parte da 
decoração de uma casa ajuda a 
manter o ambiente harmonioso, 
decorativo e ao mesmo tempo 
saudosista, nostálgico e romântico. 
 Mas veja só que interessante: essa 
ideia de decorar a casa não é algo 
da atualidade. Os antepassados 
em suas cavernas, usavam as 
pinturas nas paredes, retratando 
com desenhos e formas os tipos de 
caças e também a família, ou seja, 
eles demonstravam com aquela 
“decoração” que o ambiente da 
caverna era o seu refúgio e também 
que tinham a posse do local.
Hoje, ao decorar a casa com fotos, 
as pessoas relatam o seu estilo de 
vida, viagens, esportes, o time pra 
que torce, o trabalho e também 
os momentos emblemáticos de 
suas vidas, como casamento, 
aniversário, batismo ou nascimento 
de um filho. Assim como os 
antepassados, as pessoas hoje 
também demonstram que a sua 
casa tem as suas características, ou 
seja, que é o seu Lar Doce Lar.
Como dizia a cantora 
americana Dionne Warwick, 
na interpretação da música “A 
house is not a home”, - “uma 
casa não é um lar” se não houver 
ninguém ali, e muitas vezes 
essas pessoas tão importantes 
pra nós são retratadas justamente 
pelas imagens. Através das 
fotos decorativas de uma casa, 
é perceptível sentir as emoções 
que ali foram reveladas, pois é a 
personificação daquele indivíduo 
dizendo que aquele ambiente é 
dele e de sua família. 
Quando as fotos são 
emolduradas, elas podem parecer 
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um simples objeto de decoração, 
mas quando são bem distribuídas 
em um ambiente, elas têm o poder 
de transformar qualquer lugar. 
Mas quais ambientes devem ter 
quadros? Que tipo de moldura? 
E quais são as imagens que devo 
utilizar na decoração da minha 
casa? 
No passado, muitos decoradores 
afirmavam que as molduras tinham 
que estar penduradas na parede, 
centralizadas milimetricamente e as 
cores combinando com os móveis 
da casa. Nos dias atuais, com a 
modernidade, esses conceitos 
mudaram. Hoje, não há uma regra, 
pois cada casa conta, através das 
imagens em seus cantinhos, a 
personalidade das pessoas que 
ali habitam. Então, dessa forma, 
mesmo sem simetria nas paredes, 
sob móveis, aparadores ou até 
mesmo no chão apoiado na parede, 
ou ainda em um lindo varal de 
fotos no quarto da adolescente, o 
importante é que aquela fotografia 
tenha uma história.
 Assim, qualquer ambiente da casa 
pode ter quadros e gravuras, pois 
eles podem deixar o ambiente 
mais rústico e moderno, tudo vai 
depender do estilo das pessoas 

da família. Por exemplo, você 
pode escolher fotos coloridas 
e abstratas para contrastar com 
as paredes e móveis brancos. 
No quarto da criança uma 
boa opção é colocar quadros 
com características infantis 
ou desenhos animados. No 
quarto do casal a sugestão é 
colocar fotos do casamento 
e de viagens. A sala deve 
ser um local bem democrático, 
com fotos de todos os integrantes 
da família. Até o banheiro não 
escapa, pois quando temos fotos e 
gravuras, o ambiente se torna mais 
aconchegante e sofisticado. 
 Dessa forma, decorar a casa com 
fotos, registrar diferentes ocasiões 
em família, relembrar momentos 
vendo fotografias antigas, são 
pequenas ações que podem ser 
resgatadas, mesmo em tempo de 
pandemia, afinal esse é o poder da 
imagem.
 Por isso, quero te encorajar a tirar 
um momento para a sua casa e 
para a sua família, fazendo da sua 
morada o seu refúgio e também o 
lugar de aconchego e paz.
 Aprenda a desfrutar desses 
momentos e torne o seu lar o 
melhor lugar do mundo!
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1)Confronto: na hora de discutir temas que contrariam os 
nossos filhos, ou no momento de estabelecer limites e dizer 
o “não” (temido por muitos), com certeza o confronto está 

armado e a discussão parece inevitável, não é verdade? 
Seja na hora de pedirmos para desligar o videogame, 

sair do celular, dar uma pausa nas maratonas de sé-
ries, dentre outras coisas, via de regra as divergên-
cias acontecem, e é nesse momento que entra o 
segundo tópico.
2)Isolamento: geralmente, após uma situação de 
confronto com a família, os filhos podem proferir 
palavras duras, do tipo: “ai que saco”, “eu odeio 
essa casa”, “isso tudo é um tédio”, “você é cha-
ta”, etc. Depois disso, eles correm para o quarto, 
batem a porta e ficam em “seu mundo”. Nesse 
momento, os pais se sentem culpados e muitas 
vezes, começam a se perguntar onde erraram.  
Pois bem. Venho te dizer que isso é muito co-

mum entre as famílias e ficar pensando sobre 
o assunto, falar sobre com amigos ou desabafar 

escrevendo textos nas redes sociais não vai resol-
ver o problema de uma conexão ineficiente com 
os seus filhos.
Mas pastor Rogério, o que eu faço então? Pense 
um pouco e responda a essas simples perguntas so-
bre o seu filho ou filha:

Quem é seu artista ou o digital influencer preferido?
Qual é seu o estilo musical mais apreciado?

Com que tipo de literatura seu tempo é gasto?
Qual seu estilo de se vestir? 

Quem são seus melhores amigos?
No tempo presente, a conexão se dá e é fortalecida junto 
àquele que mais tem conhecimento sobre o outro. A per-

gunta então é: você realmente conhece seus filhos?
A minha sugestão é que tenha essas informações sobre 
seus filhos, e quando as tiver, não os julgue. Lembre-se 

que eles estão em processo de formação e amadu-
recimento gradativo e, por isso, 

carecem muito do seu amor 

COLUNA:

e orientação. Muitas vezes, a ca-
rência desses sentimentos em casa 
é tão grande que eles decidem ir 
buscar isso lá fora. Por isso, pais, 
sejam vocês a fonte de amor, cone-
xão e orientação.
Uma dica bem interessante para 
você, pai ou mãe, começar hoje a 
manter uma boa comunicação com  
os seus filhos, é enviar uma men-
sagem a eles, contendo três elogios 
simples, sem pedir nada, somente 
elogios sinceros .Estejam atentos à 
autoestima dos seus filhos, e assim, 
vocês verão grandes coisas aconte-
cendo na vida deles e também na 
sua casa.
Conecte-se com os seus e desfrute 
de uma vida plena em seu lar!

Uau! Como me sinto honrado em estar com você, caro leitor da Revista 
Renascer, escrevendo sobre um tema no qual tenho trabalhado durante 
anos e também aprecio muito. Estabelecer uma boa conexão, ou seja, uma 
boa comunicação com os filhos não é uma tarefa fácil, principalmente 
quando eles já estão na fase da pré-adolescência ou adolescência.
 Atuando com crianças e adolescentes, vi e vivi grandes emoções, alegrias 
e lamentos, e quero compartilhar dois tópicos com você. São experiências 
com as quais aqueles que têm filhos adolescentes, podem se identificar. 
Vamos lá?

Por Rogério Coutinho
Esposo, pai, servo, pastor, master 

coach e administrador.

Por Paulo Rogê
Fotógrafo

Contato: @rogephotography
Telefone: (62) 98213.2684
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ENTREVISTA:

De acordo com o 
Dicionário de Língua 
Portuguesa on-line, 
restauração é: “Ação 

de recuperar ou de reparar; 
conserto, recuperação. Trabalho 
que, realizado numa obra de 
arte ou de construção, faz com 
que suas partes deterioradas 
sejam restabelecidas”. 
Na penúltima edição da 
Revista Renascer do ano, quero 
convidar você, mulher, para 
refletir sobre o que precisa ser 
restaurado em sua vida. Como 
está o seu coração nesse ano de 
2020, considerado tão difícil e 
desafiador?
Restaurar é consertar, e Deus é 
o nosso grande restaurador. O 
sofrimento não é para sempre e 
a verdade é que quem ama Jesus 
será restaurado. Quando você se 
sentir cansada, triste, abatida, 
em crise e arrependida, confie 
somente no Senhor, pois Ele irá 
restaurar a sua vida. 

Deus ama você e quer lhe dar 
alegria e esperança. Mesmo 
nos momentos mais difíceis Ele 
nunca te abandona. Veja só o 
que diz a Palavra de Deus:
“O Deus de toda a graça, 
que os chamou para a sua 
glória eterna em Cristo Jesus, 
depois de terem sofrido por 
pouco tempo, os restaurará, os 
confirmará, os fortalecerá e os 
porá sobre firmes alicerces”. (1 
Pedro 5:10).
Por isso, precisamos cuidar 
da nossa vida espiritual e 
saber identificar os pontos que 
precisam de restauração. Assim 
como identificamos que a nossa 
casa precisa de reparo, de uma 
reforma, de um conserto, de uma 
limpeza e restauração, a nossa 
vida espiritual também é assim. 
O fato é que existem pontos em 
nossa vida que só conseguimos 
enxergar com ajuda do Espírito 
Santo e isso se dá a partir de 
uma vida de oração. 

Às vezes é mais fácil ver o que 
precisa ser mudado na vida do 
outro, na casa do outro, mas 
como é difícil enxergar aquilo 
que precisa ser mudado em nós 
mesmos. Por isso, percebemos 
a importância de orarmos 
por restauração. Entenda que 
o próprio Deus nos mostra 
cada detalhe que precisa ser 
restaurado em nossa vida. 
Portanto, a restauração é 
extremamente necessária na 
vida dos filhos de Deus, e 
a todo instante, precisamos 
deixar Deus reformar a nossa 
vida e fazê-la de novo, da 
forma como Ele quer. Para 
isso, precisamos de uma 
vida de disciplina na oração, 
pois só assim, seremos 
completamente restaurados e 
estaremos quebrantados. 
Nesse final de ano, te convido 
a buscar em Deus, por meio 

da oração, toda a restauração 
que precisa. Coloque o que 
for preciso nas mãos d’Ele e 
descanse o seu coração, pois o 
mais Ele fará.
Ore comigo:

Pai, em nome do 
Teu filho Jesus 
Cristo, debaixo 
da autoridade que 

o Espírito Santo me concede, 
eu me levanto em clamor pela 
restauração da minha vida. 
Eu oro pela restauração no 
trabalho, na igreja, da paz entre 
as famílias e amigos. Creio na 
restauração da felicidade em 
meu coração, assim como diz 
a Tua Palavra, eu digo que a 
alegria do Senhor é a minha 
força. 
Não permita que o inimigo 
ganhe a vitória sobre a minha 
vida. Destrua todas as obras 
malignas. Eu declaro que maior 
é o que está em mim, do que 
aquele que está no mundo”. 
“Restaura-nos, ó Deus! Faze 
resplandecer sobre nós o teu 
rosto, para que sejamos salvos”. 
(Salmos 80:3).

Por Irislene Queiroz
Pastora na Igreja Batista Renascer, 

formada em Teologia.
Cuida do grupo de mulheres da igreja e 

atua como ministra de Louvor.
Autora do livro: “Rotina de oração – 

Quando uma mulher decide orar”. 
@pra_irislene

Fo
to

: G
ab

rie
lle

 M
es

ch
in

i

EN
TRE
VISTA
Nesse mês de novembro 

a Revista Renascer en-
trevistou com exclusivi-
dade a pastora Viviane 

Martinello, mãe, esposa e pastora 
da Abba Pai Church de Criciúma 
– Santa Catarina. Atualmente ela 
atua em trabalhos sociais na região 
e ministra cultos para mulheres. A 
sua missão de vida é ajudar mulhe-
res a encontrar o propósito de Deus 
para as suas vidas. Viviane esteve 
presente no 5º congresso Transfor-
madas da Igreja Batista Renascer, 
em Goiânia, realizado no mês de 
outubro. Confira a entrevista em 
que ela fala sobre mulher e supe-
ração: 

Pastora, qual a importância 
de aprendermos a superar?
Toda mulher que supera os seus 

traumas e dores é uma mulher que 
anda em um nível a mais. A Bíblia 
nos relata que a glória da segun-
da casa sempre será muito maior 
do que a da primeira, então desse 
modo, existe uma graça do Senhor, 
quando nós superamos a queda da 
primeira casa e permitimos que 
Deus nos reconstrua novamen-
te para essa segunda casa. Deus é 
um Deus de recomeço, de segun-
da chance e superação. Ele ama a 
improbabilidade e a superação que 
isso traz para as nossas vidas. 

Na sua opinião, quais são os 
comportamentos que mais 
precisam ser superados entre 
as mulheres nos dias atuais?
Uau! Difícil falar, hein? Mas acre-
dito que o que mais as mulheres 
precisam superar é a questão da 
identidade, da comparação e da ri-
validade. Precisamos saber quem 
somos e aprender a valorizar as 
mulheres que são diferentes de nós. 

A mulher da atualidade, com 
a sua capacidade de ser mul-
titarefas, é constantemente 
desafiada. Como elas podem 
superar isso em sua rotina?
Eu digo que uma mulher só conse-
gue se organizar e superar todas as 
demandas diárias, quando ela ca-
minha com Deus, pois o relaciona-
mento com Ele é o que vai embasar 
e dar sabedoria diária para a mu-
lher saber organizar melhor o seu 
dia, estabelecendo as prioridades, 
aprendendo a dizer não e discer-
nindo o sim e o não. O que propor-
ciona isso é somente um relaciona-

mento com Deus. Uma mulher que 
caminha com o Senhor, com certe-
za vencerá os seus desafios.

Em que a Viviane Martinello 
já foi transformada?
Ixi! Muitas coisas! Eu era uma 
mulher e hoje eu sou outra. Per-
guntaram para aquele cego quan-
do ele foi curado “como que foi”, 
e ele disse, “eu não sei, só sei que 
eu era cego e hoje eu vejo”. Assim 
foi comigo, eu era cega, mas hoje 
eu vejo.

Ainda há algo a ser 
superado?
Muitas coisas! Inclusive essa se-
mana eu tive muitos desafios e 
pude perceber o quanto eu ainda 
preciso crescer. Vi que existem 
coisas que precisam ser curadas e 
transformadas em minha vida, mas 
Deus é tão lindo que Ele respeita os 
nossos processos e vai anestesian-
do as áreas que precisam ser toca-
das e assim, vamos superando, dia 
após dia.

Deixe um recado para os lei-
tores da Revista Renascer:
Leitores da Revista Renascer, eu 
gostaria de despertá-los para reco-
nhecer Deus, aquele que faz tudo 
renascer, um Deus que faz tudo ter 
vida outra vez! Amém?

Por Marina Lopes e Jéssica Lima
VIVIANE MARTINELLO
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SAÚDE DO 
HOMEM

SAÚDE E BEM ESTAR
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Por João Marcelo
Cavalcante Kluthcouski

Médico formado pela Faculdade de
Medicina da Universidade Federal de 

Goiás e com residência em Clínica Médica 
e Cardiologia pela mesma instituição.
Membro do corpo clínico do Hospital

das Clínicas de Goiânia e
da Clínica Cardioprime.

De todo aprendizado que 
tive durante esses meses 
convivendo com a pan-
demia causada pelo Co-

ronavírus SARS CoV 2 de origem 
chinesa, um dos maiores que tive 
foi a desmistificação de que sexo 
frágil é o feminino. Nos últimos 
informes epidemiológicos cedidos 
pela Secretaria Municipal de Saúde 
de Goiânia, os homens representam 
60% dos óbitos, e em outros locais 
essa desvantagem masculina al-
cança 70%, como na província de 
Hubei, berço dessa famigerada in-
fecção viral.
 Muitos pesquisadores atribuem 
essa tendência de mortalidade à 
proteção pelo estrógeno ou pela 
experiência de gestação, que habi-

lita a mulher ter maior controle 
ou tolerância do seu sistema 
imune, impedindo cascatas 
inflamatórias incontroláveis, 
sabidamente responsáveis 
pela destruição do próprio 
tecido do corpo humano. 
De fato, a explicação hor-
monal é verossímil para 
alguns agravos, a exemplo 
dos cardiovasculares, cuja 
mortalidade entre os gêne-
ros somente se iguala a par-
tir do climatério. 
 Para mim, e percebam 
bem, a opinião é pessoal, 
ou seja, não é uma verdade 
científica, mais do que di-
ferenças constitucionais, 

temos um maior desma-
zelo do homem quan-
to aos seus cuidados 
pessoais. Sinto isso 
em meu consultório, 
enquanto as mulhe-
res comparecem ao 
atendimento pela 
apresentação de 
uma dor no peito 
mais atípica possí-
vel, fora das carac-
terísticas de uma 
angina ou infarto 

cardíaco, grande 
parte dos homens apa-

rece somente carregados por algum 
familiar e após muito tempo do iní-
cio dos sintomas.
 Não raramente, os relatos que 
ouço são os seguintes: “- Doutor, 
não sei por que estou aqui, o meu 
açúcar do sangue está em torno 
de 400, mas continuo trabalhan-
do normalmente, não sinto nada”, 
ou “- Minha pressão normal é 16 
por 10, com esse valor, não sinto 
dor de cabeça ou tonteira, o pro-
blema vem quando ela abaixa, pois 

aparece o sono e não consigo fazer 
mais nada”. Ledo engano o nosso, 
por essas e outras?, a expectativa de 
vida masculina é inferior a do sexo 
oposto em sete anos no Brasil, 72,8 
contra 79,9 anos, respectivamente.
 Tudo o que Deus faz é perfeito. 
Temos uma explicação na nature-
za. Quanto maior for a preservação 
de nossas reservas orgânicas, mais 
prolongado será o nosso tempo de 
vida. Como ilustração, temos o rit-
mo de vida de um beija-flor, que 
é alucinante. Suas asas batem 80 
vezes por segundo, e em repouso, 
o coração possui a frequência de 
500 bpm, chegando a 1200 bpm, 
em seus voos de 80 a 100km/h, no 
entanto, a sua expectativa de vida é 
em média de 3 a 5 anos. Em con-
trapartida, o elefante, com todo seu 
corpanzil, vive de 60 a 70 anos, por 
preservar um ritmo cardíaco de 25 
a 35 bpm, isso quando caminha nas 
savanas a 3 a 6km/h ou no máximo 
40km/h em seus trotes.
 De todo o exposto, homens, a men-
sagem principal a ser apreendida, 
resume-se ao que Salomão nos en-
sina nos versículos 7 e 8 do livro 
de Provérbios: “Não seja sábio aos 
seus próprios olhos; tema o Senhor 
e evite o mal. Isso dará a você saú-
de ao corpo e vigor aos ossos”. 
 O homem é mais dado às práticas 
nocivas de saúde, bebem e fumam 
mais, tendem a práticas sexuais 
mais desprotegidas e com mais 
parceiras e expõe-se a mais situa-
ções periclitantes com intuito de 
demonstrar virilidade, e assim, são 
mais imprudentes na direção auto-
motiva e entram em conflitos cor-
porais por menor que seja a afronta 
à sua honra.
 Para os jovens, a maior causa de 
mortalidade recai sobre a violência, 
tráfico de drogas, homicídios e aci-
dentes de trânsito, nos quais os me-
ninos perfazem cerca de 80% dos 
mortos. Entre os adultos, doenças 
cardiovasculares, infarto do mio-
cárdio e acidente vascular cerebral, 
e também o câncer de próstata, fi-
guram entre os algozes de nossa 
população. Triste saber que uma 
pequena dose de orientação e medi-
das simples podem transformar essa 
realidade, basta querermos.
 Por isso, ir ao urologista depois 
do 45 ou 50 anos, fazer o toque da 
próstata e colher o exame laborato-
rial PSA e a ultrassonografia, contri-
buem para a detecção desse câncer 
em fase inicial em 98% dos casos, 
ou seja, uma simples ressecção traz 
a cura sem que venha a indesejável 
incontinência urinária ou prejuízo 

no desempenho sexual. 
 Além disso, exercitar-se com re-
gularidade, uma caminhada de 40 
minutos a 1 hora, cinco vezes por 
semana, alimentar-se com bastante 
frutas e verduras, limitando doces e 
gorduras e não abusando do álcool, 
no máximo uma ou duas taças de 
vinho favorecem a manutenção de 
um sistema cardiovascular saudá-
vel. Não se esqueça de procurar o 
médico de sua confiança para os 
exames habituais de glicemia, co-
lesterol e para avaliação cardíaca.
 Somos os sacerdotes de nossos 
lares. Por mais que a sociedade 
moderna tente ridicularizar o ho-
mem, diminuí-lo em seus atributos 
e funções, Deus nos vê com outros 
olhos, Ele nos vê como seres de 
influência, de caráter e de encami-
nhamento das futuras gerações. 
 Voltando aos elefantes, observa-
ram-se vários indivíduos jovens 
com agressividade acima do nor-
mal, matando rinocerontes brancos 
no Parque Nacional de Pilanes-
berg, noroeste da África do Sul. 
Biólogos e administradores do 
parque compreenderam que esses 
machos não sabiam lidar com a 
elevação da testosterona e pude-
ram contornar a crise interespécie, 
quando trouxeram elefantes adul-
tos de outros parques para servi-
rem de referência aos adolescentes 
rebeldes.
 Portanto, cuidem-se homens, per-
severem, vivam a realidade cristã, 
não somente por vocês, mas sobre-
tudo por suas famílias e com a ta-
refa de construção de uma socieda-
de mais justa, dentro do que Deus 
almeja para nós, criaturas feitas à 
Sua imagem e semelhança.
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O ano de 2020 é, sem dúvi-
das, um ano atípico. Em 
um estalar de dedos tudo 
mudou! De repente, as 

previsões de que seria um ano es-
petacular foram sendo esvaziadas 
por notícias ruins. Por mais desa-
fiadora que seja essa estação que 
estamos vivendo, creio que é um 
excelente momento para exercitar-
mos a nossa fé, pois a Palavra de 
Deus nos motiva a não andarmos 
pelo que os nossos olhos veem (2 
Coríntios 5.7)
Momentos de perda e dor podem 
servir para nos deixar arrasados, ou 
podem ser transformados em expe-
riência para que nos tornemos mais 
fortes e com uma vida restaurada.
As crises, apesar de encaradas co-
mo negativas, têm o poder de ace-
lerar os processos. Isso foi visto no 
século passado, por exemplo, no 
período entre guerras, pós-guerra 
e durante a guerra fria. Apesar de 
todos os problemas que envolvem 
esse período de guerra, houveram 
também avanços na área da tec-
nologia, ciência, saúde, economia 
e também nas relações internacio-
nais. 
Por mais difícil que seja o momen-
to que estamos enfrentando, creio 
que se o utilizarmos da melhor 
forma possível, poderemos extrair 
algo extraordinário. É bom lembrar 
que o mundo em que vivíamos já 
não existe mais. Não, não é clichê 
dizer que tudo mudou. Desse mo-
do, é importante olhar para o que 
está adiante de nós e colocar nossa 
expectativa somente em Deus. Ele 
é nosso firme fundamento, e quan-
do o mundo inteiro “balançar”, po-
demos continuar firmes em nossa 
Rocha inabalável, desfrutando de 
uma completa vida restaurada por 
Ele.
Quando eu disse que esse é o me-
lhor momento para colocarmos a 
nossa fé em ação, é porque tenho 
vivido isso na minha realidade. No 
início dessa pandemia, apesar de 
compreender que tempos tribulo-
sos viriam, senti em meu espírito 
que deveria clamar para que Deus 
realizasse algo poderoso em nossas 
vidas. E é isso que tem acontecido. 
Tivemos recentemente testemu-
nhos de milagres do Senhor que 
nos deixaram “como que sonha”. 
Uma das áreas mais comprometi-
das pela pandemia é a área econô-
mica em todo o mundo, mas apesar 

disso, posso dizer que para a glória 
de Deus, essa área tem sido restau-
rada em nossa casa, pois temos vi-
vido milagres do Senhor.
Não estou aqui para dizer que tu-
do são flores, também sofremos 
perdas irreparáveis e dolorosas, 
mas compreendemos que Deus não 
perdeu o controle, pelo contrário, 
Ele continua sendo Deus e não se 
apavora com nada que nos deixa 
assustados.
As experiências que temos tido 
com Deus nos permitem entender 
que quando colocamos a nossa fé 
em ação, algo tem que acontecer e 
a nossa vida pode ser restaurada! 
Por isso, escrevo hoje para motivar 
você a colocar a sua fé em ação de 
uma forma ousada. 
Em que área da sua vida você pre-
cisa de restauração? Creio que o fa-
to de termos que ficar em casa por 
mais tempo, tem sido uma oportu-
nidade incrível para a restauração 
de nosso altar e da nossa vida de 
comunhão íntima com Deus.
Além disso, famílias que antes não 
tinham tempo sequer para conver-
sar, têm tido a possibilidade de 
passar horas e dias juntos, senta-
dos à mesa, compartilhando o pão 
e vivendo a verdadeira comunhão. 
Sim, acredito que muitas famílias 
têm sido restauradas nesse momen-
to.
Num tempo como esse, é possível 
ver mananciais brotando no meio 
do deserto. É possível ver um cami-
nho se abrindo no meio do mar, sa-
be por quê? Porque Deus continua 
sendo Deus, e Jesus Cristo é o mes-
mo ontem, hoje e será eternamente.
Sempre que nos sentimos desen-
corajados e sem forças, acho im-
portante buscarmos exemplos de 
desafios vencidos que podem nos 
encorajar. Um dos livros que mais 
inspiram força e coragem é o livro 
de Josué. No capítulo 1, Deus falou 
para Josué ser forte e corajoso. Não 
creio que Deus falaria isso se Josué 
já estivesse tendo esse tipo de atitu-
de. Se Deus falou três vezes, acre-
dito que Josué não estava vivendo 
um bom momento.
Josué havia acabado de perder o seu 
líder Moisés, e além disso vinha de 
anos de peregrinação pelo deserto. 
Certamente, em alguns momentos, 
Josué sentia-se desanimado e can-
sado. No entanto, o próprio Deus 
falou com Josué, trazendo direção 
e estratégias para que ele vencesse 

as batalhas que estavam por vir.
Apesar de ter uma promessa de 
uma terra onde manava leite e mel, 
o povo de Israel teria que lutar pa-
ra tomar posse daqueles territórios, 
pois eles estavam ocupados por ou-
tros povos. Josué e seu exército en-
frentaram níveis cada vez maiores 
de batalhas, mas também tiveram 
conquistas cada vez maiores. 
Trago isso para a nossa própria 
vida. Você se lembra daqueles de-
safios que te assustava há 10 anos 
atrás? Se você os venceu naquela 
época, com certeza você criou ex-
periência e profundidade para ven-
cer desafios maiores ainda. Você já 
teve perdas em sua vida, dores que 
pensava que não poderiam ser sara-
das? Pois a verdade é que Deus tem 
o poder para restaurar.
Retomando a história de Josué, 
ele venceu a ausência de seu líder, 
atravessou o Jordão juntamente 
com o povo de Israel, destruiu as 
muralhas de Jericó e enfrentou reis 
que se amotinaram contra ele. Em 
todas essas coisas, o Senhor dava 
vitória a Josué. Creio que o segre-
do de sua vitória era, primeiramen-
te, consultar a Deus antes de tomar 
decisões e em segundo lugar, a sua 
vida de obediência.
Ainda que estejamos vivendo tem-
pos difíceis, precisamos nos lem-
brar de que Deus está conosco. Ele 
nos prepara para as nossas batalhas 
sempre que precisamos. Ele guer-
reia em nosso favor. Acredite: Ele 
tem o poder de usar situações como 
essa para trazer restauração ao seu 
povo.
Portanto, é num tempo como es-
se que podemos nos aproximar do 
Senhor com um coração mais que-
brantado. É num tempo como esse 
que precisamos deixar a nossa luz 
brilhar diante dos homens. É num 
tempo como esse que podemos 
colocar diante de Deus causas que 
nos parecem impossíveis e colher-
mos testemunhos que serão para a 
glória de Deus. É num tempo como 
esse que podemos receber restaura-
ção em áreas que nem imaginamos. 
É num tempo como esse que pre-
cisamos continuar crendo em mila-
gres e colocar a nossa fé em ação, 
de uma maneira que quando Deus 
manifestar Seu poder em nossas vi-
das, em nossa saúde, família, negó-
cios, finanças, todos saberão que: 
“foi Deus quem fez tudo isso!” 

VIDA 
RESTAU-
RADA!

Por Elen Grasiele Cavalcante da Silva.
Casada com o Pastor Denison Oliveira, 

mãe da Gabriela e do Miguel.
Pastora, pedagoga e escritora.

@elengrasiele
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MUDANDO O MEU 
COMPORTAMENTO 

FINANCEIRO

LIBEREI PERDÃO E FUI 
CURADO DA COVID-19FUTURANDO

TESTEMUNHO

12

COLUNA:
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Por Karla Neves
Consultora e Master Coach 

Financeira
@kakacristi

Por Daniel Alves de Aquino
Graduado em Administração de 

empresas, consultor de segurança do 
grupo Tecnoseg. Casado com Fabrícia 
Correia, pai de Lucas Alves de 3 anos, 

membro da Igreja Batista
Renascer– Sede.

Fim de ano chegando e por 
mais que esse tenha sido 
um ano bem atípico por 
conta da situação que todos 

estamos vivendo, queremos termi-
nar o ano bem, principalmente na 
área financeira. Mas, o que esta-
mos fazendo para que isso aconte-
ça? Tenho controlado bem os meus 
gastos, ou estou mais uma vez ca-
minhando para terminar um ano 
endividado, sem saber o que ganho 
e com que gasto?
Educação financeira é algo que não 
faz parte da nossa cultura, por is-
so há uma grande dificuldade de se 
controlar o dinheiro em nosso dia-
-a-dia, e por isso, aprender a cuidar 
dele é mais que essencial para ter 
uma vida mais tranquila e equili-
brada. A boa notícia é que se vo-
cê ainda não conseguiu fazer isso 
durante esse ano, ainda dá tempo. 
Nesse artigo, quero te ajudar a en-
contrar a melhor solução para esse 
dilema. Vamos lá?
Utilizo um método muito simples, 
que irá ajudar você a se organizar 
financeiramente. Esse recurso é 
chamado de 3S:

● Saber quanto ganho;
● Saber quanto gasto;
● Saber poupar.

Comece anotando toda a sua recei-
ta (ganhos) e todos os gastos. Pode 
ser no celular, em um caderno ou 
utilizar de aplicativos. É preciso 
fazer esse registro diariamente, e 
para isso, conte com a ajuda dos 
extratos dos cartões de crédito e 

No ano de 2020 recebi de 
Deus a oportunidade de 
uma nova vida e também a 

chance de liberar o perdão. Há 17 
anos, eu guardava mágoa e raiva 
daquela que me deu a vida: a minha 
mãe biológica.
Aos 20 anos de idade, descobri que 
tinha sido adotado e que minha mãe 
biológica era, na verdade, a minha 
avó. Fui criado por Elaine, filha da 
minha mãe biológica. Ela era casa-
da e tinha outros dois filhos. Nunca 
imaginei ter sido adotado pela mi-
nha irmã, afinal sempre recebi dela 
um amor materno, assim como via 
seu marido como pai. Amo-os mais 
do que tudo nessa vida.
Quando descobri toda a verdade, 
fiquei sem chão. Não senti raiva 
dos meus pais que me criaram, mas 
tive muita mágoa da minha mãe 
biológica. Depois de alguns me-
ses, decidi ir embora para Portugal, 
onde morei por quatro anos. Nesse 
período, não entrei em contato com 
ninguém no Brasil além de meus 
pais e irmãos.
De volta ao Brasil, me sentia infeliz 
e não queria, de forma alguma, ser 
pai. Foi então que em 2011, conhe-
ci a minha atual esposa. Fabrícia 
era cristã, e foi assim que conheci a 
Igreja Batista Renascer. Me batizei, 
nos casamos e logo veio  Lucas, o 
nosso filho.
Certo dia, participando de um culto 
na igreja, o pastor falou sobre per-
dão. Ele disse que as pessoas não 
podem guardar mágoa de ninguém. 
Falou também que precisamos per-
doar para também sermos perdoa-
dos e assim, desfrutarmos de uma 
vida em paz com Cristo. Neste dia, 
eu chorei muito, pois carregava es-
sa mágoa em meu coração.
Minha esposa comentou com pas-
tor Eudes, o pregador,  sobre a mi-
nha dificuldade de perdoar. Ele me 
chamou para conversar, e nesse dia 
eu falei para ele que iria liberar o 
perdão para a minha mãe biológica, 
mas a verdade é que não consegui. 
Eu ia aos cultos e também partici-
pava de encontros da nossa igreja, 
mas não tinha coragem de perdoar 

contas corrente para 
que assim, você possa en-

tender tudo que gasta. 
Separe todos os seus gastos por ca-
tegoria, como: alimentação, casa, 
saúde, lazer, educação, pessoal, fi-
lhos, transporte, trabalho e outros. 
Se você fizer isso durante um mês, 
saberá ao certo tudo que ganha e 
gasta, e só assim saberá para onde 
está indo o seu dinheiro. 
Com essa ação, com certeza você 
chegará a uma conclusão: gasto 
mais do que ganho? Gastos e ga-
nhos estão iguais ou estou gastan-
do menos do que ganho? Se você 
gastou menos que ganha, é sinal 
que está no caminho certo, basta 
somente aprender a investir o que 
está sobrando. Agora se você está 
nas duas primeiras conclusões, es-
teja em alerta máxima.
O ano está acabando, mas não dei-
xe para fazer o controle da sua vida 
financeira no próximo ano. Ainda 
dá tempo! Por isso, pare de pro-
crastinar. Se organize, corte gastos 
desnecessários, renegocie dívidas, 
coloque metas a serem alcançadas 
e aprenda a investir. 
Pode ser que você não termine o 
ano como gostaria financeiramen-
te, mas pode mudar sim algumas 
atitudes para terminar o ano me-
lhor e planejar um 2021 diferente. 
Se organizando agora, dá até para 
comprar aquele presente para você 
e para as pessoas que ama, claro, 
de forma consciente e sem gastar 
além das suas possibilidades. En-
tão, vamos começar hoje a mudar 
a sua vida financeira? Acredite e 
faça!

a minha mãe.
No início deste ano, a minha esposa 
Fabrícia me disse que Deus iria me 
cobrar essa situação. Ela me falou 
ainda que eu tinha que perdoar a 
minha mãe biológica, de quem eu 
guardava toda essa mágoa . 
Foi então que no dia 8 de junho de 
2020, eu comecei a passar mal com 
uma dor no peito e falta de ar. No 
dia seguinte, fui ao hospital verifi-
car o que estava acontecendo comi-
go. Para minha surpresa, fui diag-
nosticado com Covid-19 e já estava 
com 80% do pulmão comprometi-
do. Fui direto para a UTI em estado 
grave, com muitas dores nas costas, 
além da  falta de ar.
Fiquei nove dias na UTI sem dor-
mir, fui medicado com morfina, vi 
a morte querendo me levar e enxer-
guei também um anjo me acalmar. 
Com três dias naquele lugar, uma 
enfermeira do hospital, conhecida 
da igreja, foi me visitar. Ela orava 
e me ungia no leito três vezes por 
dia. 
Um dia, resolvi pedir um favor para 
essa enfermeira. Estava me sentin-
do angustiado com a minha situa-
ção de falta de perdão, então pedi 
a ela que entrasse em contato com 
a minha esposa, pois queria liberar 
perdão para a minha mãe biológica. 
Na ocasião, chorei muito. 
No dia seguinte, minha esposa pe-
diu orientação para o pastor Eudes 
sobre essa minha situação, e ele 
orientou que gravássemos um ví-
deo do próprio celular da enfermei-
ra, liberando perdão para a minha 
mãe biológica. Assim eu fiz. 
Depois disso, pela graça de Deus, 
fui para o quarto, onde  fiquei por 
mais cinco dias. Ao total, foram 14 
dias de luta, onde aprendi a perdoar, 
coisa que antes eu nunca iria conse-
guir fazer. O Senhor me curou da 
Covid-19, me tirou da UTI e trouxe 
alívio e paz para o meu coração.
Depois que saí do hospital, fui até 
ela para conversarmos pessoalmen-
te. Senti um refrigério muito grande 
no meu coração e na minha alma. O 
incrível é que agora não sinto mais 
raiva. Entendi que ela fez tudo por 

TESTEMUNHO:

Separei algumas dicas práticas que 
te ajudarão a manter a organização 
em suas finanças: 

1- Tenha sonhos e metas defini-
dos;
2- Anote todos os seus gastos;
3- Saiba realmente o que ganha;
4- Gaste sempre menos do que 
ganha;
5- Renegocie dívidas;
6- Corte gastos desnecessários;
7- Poupe pelo menos 10% do 
que ganha;
8- Acompanhe todo processo;
9- Acredite que é possível; e
10-  Agradeça sempre!

“Não se gerencia o que não se me-
de, não se mede o que não se defi-
ne, não se define o que não se en-
tende, e não há sucesso no que não 
se gerencia”. (William Edwards 
Deming).
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amor, pois me deu a oportunidade 
de ser bem criado e amado. Ela me 
explicou que não tinha condições 
de me criar, e que fez tudo isso pe-
lo meu bem. 
Agradeço a Deus pela minha vi-
da, pois acredito que fui curado da 
Covid-19 por causa desse perdão. 
A partir dessa provação, creio que 
serei melhor para Deus e também 
para as pessoas a minha volta.
Obrigado Senhor! Sei que sou fa-
lho, mas te honrarei como se deve. 



Foto: Paulo Rogê

UMA VIDA DE 
FÉ COMO
A DE JÓ
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PALAVRA PASTORAL:

Pastor João Queiroz 
Pastor Presidente da Igreja Batista 

Renascer.

A fé é um elemento 
indispensável para quem 
deseja viver para Deus, 

pois ela torna o cristão mais 
forte, capacitando-o a suportar 
as adversidades e equipando-o 
para viver uma vida de acordo 
com propósito do Senhor. Ao ler 
a Palavra de Deus, a nossa fé é 
fortalecida e começamos a viver o 
sobrenatural de Deus. Veja o que 
diz a Bíblia:
“Porque vivemos por fé, e não pelo 
que vemos”. (2 Coríntios 5:7).
Na palavra que trago aos leitores 
da Revista Renascer, convido 
a examinarmos o livro de Jó, 
capítulos 1 e 2. Sugiro que leia 
esses capítulos antes de continuar 
essa leitura. Para análise, quero 
enfatizar o trecho que diz: “em 
tudo isso, Jó não pecou e não 
culpou a Deus de coisa alguma”. 
A ideia é analisar as crises que Jó 
estava enfrentando, assim como 
o seu comportamento diante das 
dificuldades e trazer alguns pontos 
de reflexão sobre a sua vida que 
podem ser fortalecidos, para que 
assim você desfrute de uma vida 
plena em Cristo.
No livro de Jó, capítulo 1, vemos 

que Jó perdeu todos os seus bens 
e todos os seus filhos. No segundo 
capítulo, a sua saúde é perdida. 
Ao lermos esses capítulos, parece 
uma incoerência que diante de tal 
tragédia, Jó não tenha pecado ou 
culpado a Deus por coisa alguma, 
como relata a Bíblia, ou seja, 
mesmo passando por momentos de 
crises e dores, ele não reclamou de 
nada e nem tão pouco blasfemou 
contra Deus. 
Geralmente, somos especialistas 
em culpar alguém pelas nossas 
mazelas, erros, decisões 
equivocadas e até mesmo por coisas 
que o próprio Deus permite que 
passemos. Muitas pessoas deixam 
de exercer a sua fé, principalmente 
em tempos de crise e dissabores. 
O fato é que o Senhor, muitas 
vezes, permite que passamos por 
problemas e dificuldades para 
que assim, possamos crescer e 
prosperar. 
O que fez Jó não culpar a Deus, 
foi a fé que ele nutria no Senhor, 
e foi ela que sustentou a Jó durante 
todo aquele período de crise que 
ele viveu. De acordo com Hebreus, 
capítulo 11, a fé é a certeza daquilo 
que esperamos e a prova das 

coisas que não vemos. No mesmo 
capítulo, lemos que sem fé é 
impossível agradar a Deus. 
A prova de que temos fé é quando 
desenvolvemos uma rotina de 
oração, justamente por sabermos 
que por meio dela, a nossa crença 
em Deus é evidenciada, ou seja, 
pela fé nós chamamos a existência 
aquilo que não existe, como se já 
fosse real. A verdade é que Deus 
quer nos levar a esse nível de fé, 
onde vemos o impossível já sendo 
realizado. 
Ainda no livro de Jó, lemos que 
ele disse as seguintes palavras 
para a sua esposa: “Eu sei que o 
meu Redentor vive e que no fim se 
levantará sobre a terra. E, depois 
que o meu corpo estiver destruído e 
sem carne, verei a Deus. Eu o verei 
com os meus próprios olhos; eu 
mesmo, e não outro!”. 
Após perder seus filhos e tudo o 
que tinha, a própria mulher de Jó o 
questionou sobre a permanência da 
sua fé em Deus. Ela não entendia 
como ele poderia permanecer 
íntegro. Veja só, o Diabo tem 
certeza que só servimos a Deus 
por interesse e não acredita em 
nossa fidelidade ao Senhor, mas Jó 

provou que o inimigo estava errado 
em relação a ele. 
Outro ponto interessante na vida 
de Jó relatado na Bíblia é o fato 
dele ter ficado completamente 
na miséria, e é exatamente essa a 
vontade do inimigo para nós, pois 
a pobreza tira a nossa dignidade e a 
possibilidade de sonhar. 
A integridade de Jó fez Satanás 
questionar a Deus, dizendo que 
caso lhes fosse tirado seus bens, 
a sua fé não permaneceria. Jó nos 
ensina que não podemos amar 
as coisas deste mundo mais do 
que amamos ao nosso Criador. 
Precisamos aprender que a bênção 
da fidelidade irá abençoar pessoas 
e assim, nós prosperaremos com a 
nossa fé no Senhor.
Por fim, o texto de Jó nos relata que 
nada adianta acumularmos posses 
se não estivermos saudáveis. 
Nós, como cristãos, possuímos 
uma grande vantagem, que é a de 
servirmos a um Deus que continua 
operando milagres inimagináveis, 
nos guardando e nos livrando,  
inclusive de toda doença.
Assim, aprendemos que Jó 
permaneceu amando a Deus e 
mantendo a fé na bondade do 

Senhor, mesmo estando destituído 
de todos os seus bens, família e 
saúde. Através de Jó, ficou provado 
que é possível alguém amar a Deus 
tão somente pela Pessoa que Deus 
é.
Depois disso, o Senhor restituiu 
a Jó em dobro, tudo o que antes 
possuía. Devolveu-lhe a saúde, os 
bens e também a família, dando-
lhe sete filhos e três filhas, de modo 
que seu último estado foi ainda 
mais abençoado do que o primeiro. 
Jó teve longevidade, vivendo mais 
cento e quarenta anos e desse 
modo, ele viu a sua descendência 
até a quarta geração. 
O resultado final: Jó foi aprovado, 
o Senhor exaltado e Satanás 
envergonhado.
Meu desejo, é que nesses dias de 
incertezas e dificuldades, o Senhor 
veja em nós aquilo que via em Jó: 
integridade, retidão, fé, amor e 
temor a Deus. 
Amém?
Deus te abençoe, em nome de 
Jesus!
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Nessa edição de novem-
bro, mês em que teremos 
eleições para vereadores 
e prefeitos em nossas 

cidades, gostaria de trazer uma re-
flexão sobre quem de fato detém o 
reinado de justiça sobre nós. Veja o 
que relata a Palavra de Deus:
“Porque o Senhor é o nosso Juiz; 
o Senhor é o nosso legislador; o 
Senhor é o nosso rei, Ele nos salva-
rá”. (Isaías 33:22).
No versículo de Isaías em des-
taque, o profeta se refere a Deus 
como sendo o nosso Juiz, o nosso 
Legislador e Rei, ou seja, confere a 
Deus atributos que podem nos aju-
dar a entender quem Deus realmen-
te é, e essa compreensão contribui 
para a nossa aproximação daquele 
que é o Todo Poderoso.
Interessante destacar que em um 
determinado momento, num diá-
logo com a mulher samaritana re-
latado no capítulo 4 do Evangelho 
de João, Jesus chega a afirmar que 
os samaritanos adoravam o que não 
conheciam e que os judeus vene-
ravam o que lhes era conhecido. 
Tal afirmação nos leva a entender 
a importância de conhecer a Deus e 
aprender que Ele deve ser sempre o 
centro da nossa adoração.
Na Antiguidade, era comum ver 
monarcas (chefes ou soberanos de 
um Estado monárquico: rei, im-
perador, etc.), que detinham em si 
todo o poder terreno. Alguns até 
entendiam que esse poder ilimita-
do lhes era concedido pelo próprio 
Deus (ou deuses). 
À época, essas pessoas tinham o 
poder sobre a vida dos seus súditos, 
sobre suas propriedades e liberdade 
e, consequentemente, era comum 
ocorrer uma infinidade de cruel-
dades e de abusos em nome desse 
poder ilimitado.
Nesse panorama surgiu a concep-
ção de separação de poderes, sen-
do Aristóteles (384-322 a.C) um 
dos precursores. Em sua obra: “A 
Política”, esse filósofo já afirma-
va a necessidade de se estabelecer 
poderes com estrutura, atribuições 
e funções diferentes, quais sejam 
a deliberativa, executiva e jurisdi-
cional.
Posteriormente, já no século XVIII, 
tal concepção é aperfeiçoada por 
Montesquieu, que em sua obra: “O 
Espírito das Leis”, propõe a tripar-
tição dos poderes do Estado, atri-
buindo funções específicas a cada 
um dos poderes, sendo o Poder 
Executivo o responsável pela apli-
cação das leis, o Legislativo, pela 
elaboração das mesmas e o judiciá-

rio, que seria o órgão responsável 
por julgar os conflitos em confor-
midade com a Lei.
A teoria da repartição das funções 
do Estado, nasceu da premissa de 
que quem detém o poder, tende a 
abusar, contribuindo assim, com a 
origem de um governo cruel e des-
pótico. Daí a necessidade de cria-
ção de três órgãos distintos, cada 
um com a sua função específica 
e com a atribuição de equilibrar 
e impor limites à atuação destes, 
originando o que conhecemos hoje 
como “Sistema de Freios e Contra-
pesos”.
No Brasil, a separação de poderes 
está prevista na Constituição Fe-
deral, sendo elevada ao status de 
cláusula pétrea, ou seja, tal siste-
ma nunca será objeto de alteração, 
ainda que através de Proposta de 
Emenda à Constituição, houve a 
garantia de extrema importância 
para o Estado Democrático de Di-
reito. 
A função Legislativa é exercida, 
respectivamente, nos municípios 
através da Câmara de Vereadores, 
nos Estados, através de suas As-
sembleias Legislativas e na União, 
através do Congresso Nacional, 
composto pela Câmara dos De-
putados e Senado Federal, sendo 
aqueles, representantes do povo e 
estes representantes dos Estados 
Membros. 
Quanto à função Executiva, suas 
ações são realizadas pelos Prefeitos 
municipais, governadores de Esta-
do e pelo Presidente da República.
Por fim, o Poder Judiciário é com-
posto pelos tribunais e juízes dos 
Estados, pelas justiças especiali-
zadas, pelos tribunais superiores, 
tendo como órgão máximo o Su-
premo Tribunal Federal, que tem 
por atribuição ser o “Guardião da 
Constituição”.
Por todo o exposto, é de se concluir 
que Deus é o único que pode con-
centrar em si todo esse poder, pois 
a Ele pertence todo o reinado de 
justiça. O fato é que inúmeras são 
as passagens bíblicas que fazem 
referência a Deus como o Supremo 
Legislador
Em Deuteronômio 32:4 diz que: 
“...todos os seus caminhos são jus-
tos, que não há injustiça nele; justo 
e reto Ele é”.  Por isso, Deus é o 
grande Rei.
Em I Timóteo Ele é o: “... bendito 
e único soberano, o Rei dos Reis e 
Senhor dos Senhores”.
Vale destacar também, o amor do 
salmista pela Lei do Senhor: “Oh! 
Como eu amo a tua Lei! Nela me-

dito o dia inteiro. Os teus manda-
mentos tornam-me mais sábio que 
os meus adversários, pois eles são 
o meu guia constante. Sim, sou 
também mais sábio do que todos os 
meus mestres, porque estou sempre 
a pensar nos teus preceitos. Sou 
também mais sabedor do que os 
anciãos, porque obedeço e guardo 
os teus preceitos. Desviei os meus 
pés de todo o caminho mau, pois 
pretendo permanecer obediente à 
tua palavra. Não, eu não me des-
viei dos teus decretos, porque és tu 
quem me ensina.” (Salmos 119:97-
102).
Portanto, a nossa condição de seres 
humanos falíveis e limitados não 
nos permite, seja no plano indivi-
dual ou coletivo, levarmos uma 
vida, a qual podemos fazer tudo o 
que quisermos. Uma vida desre-
grada e sem limites, não importa se 
sejamos o rei ou o plebeu, nos le-
vará, inevitavelmente, a resultados 
catastróficos. 
Quanto aos poderes constituídos, 
levando-se em conta essa época 
de eleições, a nossa oração deve 
ser para que Deus nos dê sabedoria 
para escolher os nossos represen-
tantes e para que o vírus da corrup-
ção e do desvio de conduta, sejam 
aniquilados por completo da nossa 
nação. Que a justiça e a equidade, 
que são a base do trono de Deus, se 
tornem os pilares nos quais os três 
poderes estejam firmados.
Portanto, peça sabedoria a Deus na 
hora de votar e escolha bem os nos-
sos representantes.



Um dos quadros mais fa-
mosos da televisão brasi-
leira nos sábados à tarde 
era a recuperação de car-

ros muito avariados, quando são já 
inúteis e praticamente abandona-
dos por seus donos. Os marmanjos 
aficionados por automóveis se aco-
tovelam no sofá para não perderem 
um detalhe que seja do processo 
de restauração das “latas velhas”, 
quando lhes são devolvidas a esté-
tica apurada, a utilidade, o glamour 
e, de quebra, adicionados alguns 
mimos com novas funcionalidades. 
Seja um carro antigo, um mo-
numento ou uma obra de arte, o 
processo de restauração é sempre 
minucioso, na maioria das vezes 
lento, e exige acurada perícia por 
parte de seu restaurador. Os danos 
que ocorrem ao longo do tempo e 
as intempéries, exigem uma dedi-
cação enorme para que a peça se-
ja restaurada a seu estado original. 
Não se trata simplesmente de con-
sertar, substituir uma peça, mas um 
processo de recuperação total. 
Quando estamos doentes, restaurar 
a saúde é voltar ao vigor de an-
tes, ao estado anterior. Um artista 
gasta um tempo considerável para 
restituir à peça, todo o seu antigo 
esplendor, como se não houvera ne-
nhum dano. Com os olhos fitos nas 
fotos e descrição do original, um 
olho lá outro cá, o perito vai escul-
pindo, emassando, pintando, lim-
pando, despoluindo, lixando, até 
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garantir que a peça esteja idêntica 
à que o artista concebeu e criou. 
Mas, existem outros significados 
para a obra de restauração. 
A Bíblia traz uma alusão às torren-
tes de águas na região desértica do 
Neguebe, que fica ao sul de He-
bron, a sudoeste do Mar Morto. O 
Salmo 126, faz um clamor pela res-
tauração da sorte de Israel e men-
ciona exatamente essa região, que 
durante a estação chuvosa, faz com 
que verdadeiros riachos corram pe-
lo deserto, fertilizando tudo à sua 
volta. A este fato, chamamos bên-
ção restauradora e deve ser o moti-
vo do nosso clamor nestes dias. 
Neste mesmo Salmo é expresso o 
entusiasmo de uma nação, quando 
o Senhor lhe restaura a sorte, a pon-
to do povo ficar extasiado, como 
quem sonha, rindo à toa e cantando 
de alegria. Quem olha uma pessoa 
que teve sua vida restaurada, diz 
como o salmista: grandes coisas 
fez o senhor por esta pessoa, por 
isto ela está tão alegre! O mesmo 
se aplica a uma família, a um re-
lacionamento, à vida financeira e à 
saúde. 
Talvez estejamos precisando da 
ação restauradora do Espírito San-
to, quando nos é devolvida a ale-
gria da salvação, como dizia Davi, 
quando pedia que este Espírito não 
fosse retirado dele e que ele não 
fosse lançado fora da presença de 
Deus por causa do seu pecado. 
De outra forma, talvez estejamos 

necessitados da intervenção mira-
culosa de Deus em várias áreas de 
nossa vida, quando as intempéries 
da vida nos feriram, nos injuriaram, 
trazendo sobre nossa história uma 
camada de pó e fuligem. 
Neste caso, só a mão do Restau-
rador fiel, com Seu cuidado, mi-
sericórdia e amor, é capaz de nos 
restaurar. Quando isso acontecer, 
faremos uma selfie da alma, para 
todo mundo ver o antes e o depois, 
e se espantarem a nosso respeito, 
eles dirão: realmente, Deus existe e 
ama esta criatura!  
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