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QUEBREI O MEU 
COFRINHO! VEJA 

NO QUE DEU!
COZINHAR: UM 
ATO DE AMOR!

LAR DOCE LARGERAÇÕES

A mesa de nossos lares tem um propósito, afinal, ela não é apenas 
um lugar onde as pessoas se reúnem para degustar uma refeição, 
é também um lugar onde os corações se derramam, propósitos 

são descobertos e os sonhos são compartilhados. A mesa é lugar de 
comunhão! Por isso, não espere por momentos especiais para preparar 
uma boa refeição ou decorá-la, gere também boas lembranças em dias 
comuns, alinhados sempre com os sentimentos de Deus. O Senhor nos 
chamou para um relacionamento, e convida você e sua família para se 
sentarem à mesa com Ele. Ah! Não se esqueça que o mais importante não 
é o que se tem, e sim quem você  é. 
Sua família é um sonho realizado de Deus, portanto, faça o seu melhor 
por ela.
Veja abaixo, sugestões de receitas para esse final de ano. Faça com todo 
amor e desfrute desse momento com a sua família e amigos!
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LOMBO ASSADO AO 
MOLHO DE MARACUJÁ

Para o lombo assado:
1kg de lombo
4 dentes de alho amassados com 
um pouco de sal
3 colheres de molho shoyu 
2 colheres de mostarda escura
1 colher de chá de chimichurri
3 galhos de salsa
Suco de 1 limão 

Para o molho de maracujá: 
2 saquinhos de suco concentrado 
de maracujá ou o suco sem água 
coado de dois maracujás 
2 colheres de salsa picadinha
Sal e pimenta a gosto
1/2 cebola cortada em cubos bem 
pequenos
1 colher de manteiga sem sal
1 fio de azeite 

Modo de preparo:
Regar o lombo com o suco de limão. 
Fazer uma mistura de todos os 
temperos e passar por todo lombo. 
Coloque os galhos de salsa por 
cima, tampe e deixe marinando de 
um dia para o outro. Assar em uma 
forma coberta com papel alumínio. 
Depois tire o papel alumínio e 
deixe dourar. Cuidado para não 
ficar muito tempo no forno, para 
que não fique seco demais.

Molho de maracujá: 
Em uma panela, refogue a cebola 
na manteiga e no fio de azeite, 

acrescente o suco de maracujá, 
salsa, sal e pimenta a gosto. Deixe 
apurar por 5 minutos. Regar o 
lombo depois de assado.

Sugestão:
Servir arroz com castanhas do Pará 
e damasco. 
Salada de repolho com morango e 
maionese.

Quer ver mais uma sugestão de re-
ceita para esse final de ano? 
Acesse revistarenascer.com, 
ou escaneie o QR code dessa 
matéria, e confira também: 
Salmão ao molho de maracujá.
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COLUNA:

Final de ano chegou e muitas 
crianças e até famílias es-
peram por esse grande mo-
mento: quebrar o famoso 

cofrinho! É certo que para algumas 
pessoas existe uma enorme difi-
culdade de poupar, mas um hábito 
antigo, e geralmente destinado para 
crianças, pode fazer com que você 
poupe o necessário durante um ano 
para conseguir comprar aquele pro-
duto que tanto deseja, ou dar uma 
folga nas contas de final de ano.
É certo que os cofrinhos nunca 
saem de moda. Se você já teve 
algum na infância, com certeza 
conhece a alegria de quebrá-lo 
ao abri-lo quando ele ficou cheio. 
Guardar dinheiro, mesmo que seja 
algumas moedinhas, pode te ensi-
nar sobre como a educação finan-
ceira é importante. 
Pensando nisso, a Revista Renascer 
trouxe depoimentos de três crianças 
que foram ensinadas e incentivadas 
pelos seus pais sobre a devida im-
portância do dinheiro e de como 
poupá-lo desde cedo. Confira! 

Isaque Cunha Lino - 9 anos 
“Aprendi com meu pai que preciso 
guardar dinheiro. Ganhamos um 
cofrinho que era a cabeça do Ho-
mem-Aranha. Toda moedinha que 
estava no carro, eu pedia para o 
meu pai e colocava no cofrinho. No 
final do último ano foi muito legal, 
pois quebrei o meu cofrinho e vi 
que juntamos muito dinheiro. Deu 
até para comprar um vídeo game”.

José David Cunha Lino - 11 anos 
“Aprendi que devo economizar. 
Meu pai ensinou a não gastar di-
nheiro com qualquer coisa, só com 
aquilo que realmente eu gosto. No 
dia das crianças, quando juntei um 
certo dinheiro, vi que ainda não 
consegui comprar o presente que 
eu queria, então resolvi esperar 
mais um pouco, juntar mais e com-
prar o que eu queria no natal! Va-
leu a pena economizar e esperar”. 

COLUNA:

Estêvão Carreiro de Sousa 
Ribeiro - 12 anos 
Aprendi com meu pai que quando 
eu junto dinheiro, primeiro preciso 
devolver 10% em gratidão a Deus. 
Pego também 20% e guardo para 
realização de um grande sonho. O 
restante só gasto com aquilo que eu 
gosto e o legal é que sempre sobra 
um pouquinho”.

A educação financeira direciona-
da para as crianças é muito mais 
do que o ato de guardar dinheiro, 
ela pode também ensinar conceitos 
básicos, como responsabilidade e 
paciência. 
A prática de juntar moedas em um 
cofrinho para comprar algo deseja-
do, agrega valor ao ato da compra, 
pois os descontos são bem mais 
convidativos, além de significar 
uma ação planejada pela própria 
criança.
Cabe então aos pais decidirem o 
momento e a forma certa de inse-
rirem no mundo infantil esse meca-
nismo de poupar. Com uma prática 

Por Flávia Nascimento
Cassimiro do Amaral

Esposa, mãe e culinarista.
@fourcakesecia @fncamaral

lúdica, o estímulo à educação fi-
nanceira pode auxiliar na formação 
da personalidade da criança, aju-
dando inclusive a evitar problemas 
futuros com as dívidas.
O bom e velho cofrinho é ainda a 
maneira mais simples de economi-
zar. 



O SEGRE-
DO DA 
ELEGÂN-
CIA

PARA ELAS
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COLUNA:

M uitas pessoas acreditam 
que a elegância está 
ligada ao alto poder 

aquisitivo, a ter acesso a grifes 
famosas e peças de luxo. Nada 
mais distante da verdade. 
Certamente você já viu pessoas 
vestidas de forma espalhafatosa 
com muitas marcas famosas. 
Isso porque a elegância não tem 
relação com grifes, ela começa 
no coração. Afinal, “o Senhor 
não vê como o homem: o homem 
vê a aparência, mas o Senhor vê 
o coração". (1 Samuel 16:7).
Em sua primeira carta, Pedro 
revela onde está a verdadeira 
beleza feminina: “beleza 
demonstrada num espírito dócil 
e tranquilo, o que é de grande 
valor para Deus”. (1 Pedro 3:3-
4). Ou seja, uma mulher com 
roupas caras e um coração longe 
de Deus, jamais será elegante. 
No entanto, quando temos 
compreensão de que somos 
filhas amadas de Deus e que em 
nosso corpo habita o Espírito 
Santo, passamos a ser zelosas 
com este templo. 

EN
TRE
VISTA
Sem dúvida alguma, esse ano 

de 2020 foi um ano atípico, 
mas que gerou um grande 
aprendizado para todos. O 

vírus descoberto em 2019 foi algo 
inesperado e muitas pessoas tive-
ram que se adaptar. Mas afinal, em 
um momento de crise é possível 
aprender uma nova lição de vida e 
criar novas oportunidades?
Pensando nisso, a Revista Renas-
cer entrevistou pessoas comuns, de 
diferentes idades e profissões para 
saber o seguinte:
• Se a pandemia acabasse 

hoje e tudo voltasse a ser 
como era antes, o que 
você diria que aprendeu 
com esse processo?

• Você seria uma pessoa 
melhor depois de tudo?

Confira as respostas:

“O ser humano é muito frágil. Bas-
tou um vírus invisível para vencer 
as grandes potências mundiais e 
deixá-las, juntamente com a sua 
população, totalmente vulneráveis 
e arrasados. Precisamos, cada vez 
mais, depender de Deus. Com tudo 
isso, tivemos muitos aprendizados, 
que podem ser tirados para o nos-
so aprimoramento e crescimento”. 
(Pastor, 36 anos).

“Constantemente eu tenho recon-
ceitualizado as minhas opiniões e 

ações, com pandemia ou sem. Mas, 
este cenário me fez refletir ainda 
mais, sobre a pequenez do homem 
e sua insignificância. A medicina, 
por exemplo, está vencida e perdi-
da. Todo o conhecimento e tecnolo-
gia acumulados não foram capazes 
de evitar mortes, dores e prejuízos 
incalculáveis. Portanto, reforcei 
em mim a total dependência de 
Deus. Ele é quem está no controle 
de tudo”. (Oficial da Polícia Mili-
tar do Estado de Goiás, presbítero, 
51 anos).

“Aprendi que sou mais forte do que 
imaginava, que posso e devo me 
perdoar. Sem sombra de dúvida, 
aprendemos muito com tudo isso”. 
(Musicista, professora, 39 anos).

“Aprendi a valorizar mais os re-
cursos que Deus tem nos propor-
cionado e a confiar mais n’Ele, 
inclusive, gastando mais tempo na 
presença do Senhor”. (Empreende-
dor, 45 anos).

“Aprendi a dar mais valor nos mo-
mentos em família, e ver que sou 
privilegiada por poder cuidar do 
meu lar. Com certeza, aprendi a 
ser uma pessoa melhor”. (Tecnólo-
ga em Estética e Imagem Pessoal, 
28 anos).

“Uma das lições que aprendi com 
tudo isso é ser menos dependente 
do sistema, pois descobri que es-
tamos muito presos ao sistema do 

mundo. Precisamos gerar meios 
para viver, mesmo que o sistema 
venha a falhar! Há muito tempo, 
vivo como Paulo orientou o povo 
da cidade de Corinto, sem apego. 
Busco viver como se cada dia  fosse 
o meu último, mas acredito também 
que hoje, precisamos ser melhores 
do que fomos ontem”. (Pastor e 
professor, 51 anos).

“Três coisas aprendi nesse proces-
so: a confiar mais em Deus; a de-
pender mais d’Ele e a contemplar 
a Sua Grandeza e Soberania em 
tudo, pois nada foge do Seu contro-
le”. (Gestora, 36 anos).

É perceptível o quanto a crise pode 
proporcionar para as pessoas um 
avivamento e fortalecimento de 
sua fé! O fato é que as pessoas es-
tão mais sensíveis, emotivas e mais 
próximas de Deus, e isso é fantásti-
co! Neste ano, aprendemos a valo-
rizar aquilo que realmente importa: 
Deus e as pessoas que amamos. 
Que o Natal deste ano seja come-
morado neste espírito de gratidão 
e que venha 2021 com muitas ale-
grias e grandes novidades! 
Feliz Natal e um próspero Ano No-
vo! 

Por Marina Lopes

EM 2020, O QUE VOCÊ 
APRENDEU COM A COVID-19?

Você já foi à uma joalheria? 
As peças são guardadas em 
expositores com chave e à noite 
vão para o cofre. Se algo de valor 
material é tratado assim, por que 
mulheres de grande valor para 
Deus agem como se estivessem 
em promoção? A Bíblia diz em 
Provérbios 31 que o valor da 
mulher virtuosa excede ao de 
finas jóias. Portanto, precisamos 
nos valorizar fazendo escolhas 
sábias e sensatas. 
Mas, como fazer isso na prática? 
Paulo orientou: “(...)recomendo 
que as mulheres se vistam com 
decência, modéstia e discrição, 
não com tranças; nem com ouro 
ou pérolas, nem com roupas 
muito caras, mas que se vistam 
de boas obras, como convém a 
mulheres que professam servir 
ao Senhor”. (1 Timóteo 2:9).
A Bíblia não está proibindo o 
uso de tranças ou um colar de 
pérolas, mas dando um tripé útil 
até para os dias de hoje.  
A roupa da mulher elegante 
deve ser decente. Isso quer dizer 
que não pode levar nenhum 

Por Janaína Depiné da Luz
Consultora de etiqueta,
jornalista e evangelista

@elegantesempre

homem a ser tentado. Portanto, 
não pode ter fendas, decotes ou 
transparências. Também deve 
ser modesta, ou seja, simples e 
adequada a condição financeira 
da pessoa. Por fim, deve ser 
discreta para não chamar a 
atenção, nem gerar escândalo. 
Afinal, a mulher elegante se 
destaca pelo caráter e não pela 
roupa.
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TESTEMUNHO:TESTEMUNHO:

GRATIDÃO A 
DEUS PELO 
PROCESSO

TESTEMUNHO
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Por Arthur Antônio
Membro da Igreja Batista Renascer – Sede.

@arthurestevesmarques

Graça e paz irmãos e irmãs 
em Cristo Jesus! É com 
muita gratidão em meu 
coração que compartilho 

com os leitores da Revista Renas-
cer o meu testemunho de vida! 
“O Senhor é bondoso com todos 
e cuida com carinho de todas as 
suas criaturas”. (Salmos 145:9). 
Essa simples constatação por si só 
já é um enorme motivo para ser-
mos gratos a Deus. Se depois de 
tudo que passou em sua vida, você 
soubesse que estaria no lugar onde 
está, se soubesse que teria ao seu 
lado pessoas que atualmente estão 
com você e soubesse ainda que es-
taria vivo, será mesmo que durante 
o processo agiria diferente? Certa-
mente não, pois continuaria sendo 
uma pessoa morta espiritualmente. 
Entenda: estamos mortos espiri-
tualmente quando nos afastamos 
do Altíssimo. 
Particularmente, por 17 anos, em 
virtude da minha ignorância, eu 
estive longe da presença de Deus 
e vivia como uma folha ao vento, 
andando de um lado para o outro. 
Sentia uma angústia muito forte, 
tinha a sensação de que as fases 
da minha vida demoravam muito 
e que algo estava sempre faltando. 
Fui tentado a fazer as coisas certas 
do jeito errado. Por exemplo, sem-
pre fui muito passivo diante das 
circunstâncias, sempre com a in-
tenção de evitar maiores conflitos, 
pois em quase todas as vezes que 
as presenciava no âmbito familiar e 
relacional, a maioria delas acabava 
em brigas.
Como consequência disso, cheguei 
a ter a falsa impressão de que es-
tava vivendo em uma época equi-
vocada, como se fosse alguém 
com costumes e atitudes típicos 
de décadas passadas e que foi te-
letransportado para o século XXI. 
De modo geral, ao longo da minha 
vida sempre procurei fazer as coi-
sas certas com a própria força do 
meu braço, e do meu jeito, ao invés 
de procurar a Deus e consultá-lo no 
meu secreto. 
Hoje em dia é até fácil eu dizer pa-
ra mim mesmo que as coisas que o 
Criador tem para nos entregar não 
são realizadas na força do nosso 
braço. Aprendi isso lendo Deutero-
nômio 8:18 – “Antes te lembrarás 
do Senhor teu Deus, que Ele é o 
que te dá força para adquirires ri-
queza; para confirmar a sua alian-
ça, que jurou a teus pais, como se 
vê neste dia”.
Mas esse não era o meu entendi-
mento. Nasci em um berço católico 

não praticante e cresci tendo a Bí-
blia como um amuleto tão sagrado, 
que era intocável, notadamente de-
pois de ser aberta no Salmos 91. Na 
infância fui abusado sexualmente. 
Antes do meu nascimento fui re-
jeitado pela minha avó paterna, e 
então, tive que lidar com a rejeição 
desde muito cedo, contudo eu lida-
va de maneira inapropriada, guar-
dando-a em mim. 
Por falta de instrução, eu e minha 
família chegamos a frequentar cen-
tros umbandistas e kardecistas, co-
mo forma de complementar as mis-
sas católicas. Desde pequeno, tinha 
o meu pai como meu amigo e o ad-
mirava pela pessoa que ele se mos-
trava ser: sábia, perspicaz, amoro-
sa, etc. Quando ele decidiu seguir o 
espiritismo e virou médium, fiquei 
admirado com aquilo, porém, era 
apenas uma falsa impressão de que 
ele estava mais próximo de Deus. 
Em pouco tempo, acabei me envol-
vendo com o espiritismo e me tor-
nando um médium.
Alguns anos se passaram e o con-
sumo de pornografia, que me 
acompanhou desde a puberdade, 
me servia de “consolo” e “alívio” 
para os meus momentos de tristeza 
e solidão, principalmente quando o 
assunto era vida amorosa. Nos ápi-
ces dos meus momentos de tristeza 
e opressão interna (com as autoco-
branças e acusações), cheguei a me 
automutilar, me batendo com um 
cinto em minhas costas. Era a for-
ma de me punir. 
Por três vezes tentei cortar os meus 
pulsos e braços com uma faca, pois 
a angústia era tão grande que eu ti-
ve a sensação que em minhas veias, 
em vez de sangue, corria fogo. Por 
três vezes tentei me cortar, com o 
intuito de aliviar a minha dor. No 
entanto, todas essas tentativas fo-
ram frustradas, pois a faca estava 
cega.
Hoje em dia vejo com mais clare-
za que Deus sempre me amou e li-
vrou-me da morte física por diver-
sas vezes, ainda que estivesse espi-
ritualmente morto. De acordo com 
a própria explicação do pastor João 
Queiroz, eu fui um dos zumbis do 
nosso século. Mas, mesmo assim, 
o todo Poderoso prosperou a minha 
família, protegeu-a de acidentes, a 
curou de enfermidades e livrou de 
deformidades e de maldições. 
Quem me trouxe para a Igreja Ba-
tista Renascer foi a minha última 
ex-namorada, no dia 8 de março do 
ano de 2019. Nesse dia, senti um 
toque em meu interior que nunca 
havia sentido antes, uma paz que 

transcendeu o meu entendimento.
Em meio ao relacionamento contur-
bado, acabei lendo Marcos 15: 1-11 
e Marcos 15:15-23, cujos versícu-
los relatam, no primeiro momento, 
que Jesus repreende os fariseus e 
que, no segundo momento, Ele en-
sina aos discípulos sobre a origem 
de coisas que desagradam a Deus. 
A partir daí, comecei o meu proces-
so de cura, onde o próprio Senhor 
foi me constrangendo e moldando 
o meu caráter. Ele mostrou o Seu 
amor por mim e eliminou de vez 
aquela angústia e vazio que sentia. 
Gratidão pelo processo! Fui apren-
der a viver em fé seis meses após 
o batismo nas águas. Com Sua 
bondade e misericórdia, Deus co-
locou pessoas em minha vida para 
me acolher, como os pastores João 
Queiroz, Alair, Pablo, Morse, Gi-
griola, Ralfe, Weder Anselmo, Hé-
lio Maravilha, Jhonathas Queiroz, 
Rogério Queiroz e Hamilton. Além 
dos presbíteros Lucas Crispin, Da-
lilia Garcia, Frederico Lino, Pedro 
Thiago, Rildo e também pessoas 
como o Felipe Tavares, Júnior, 
Gilmar, Samuel, Pedro, Roxany, 
Kézia, Amanda e muitas outras, 
todas servas do Senhor e que têm 
cuidado de mim com muito zelo e 
carinho. 
Termino esse ano de 2020 grato ao 
todo Poderoso por quem Ele é, e 
por ter colocado essas pessoas em 
minha vida. 
Grato a Deus pelo meu processo de 
cura, pela Sua misericórdia e gra-
ça derramadas sobre a minha vida! 
Acredite: Ele ainda transforma vi-
das!
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Com alegria, vejo os enfeites 
natalinos nas ruas da nossa 
cidade. Isso significa que o 

ano já está terminando e que esse, 
em especial, não vai deixar sauda-
de. Que ano foi esse? Foi um ano 
atípico e com muitas surpresas. Um 
ano de reflexões, de pensar mais na 
vida e ter a sensação de que cada 
dia é para ser bem vivido. 
Em 2020, usei pouco a minha agen-
da, a “prisão” domiciliar, comum 
para muitos corruptos e bandidos, 
foi decretada para quase todos, 
muitos estabelecimentos foram 
fechados, com toques de recolher, 
obrigação de uso de máscara, etc. A 
tristeza e as perdas de entes queri-
dos, amigos, vizinhos e conhecidos 
passou a ser uma realidade para to-
dos. Quem não perdeu alguém que 
amava ou conhecia? Um vírus nos 
mostrou o quanto somos frágeis. 
Nesse final de ano a pergunta de 
muitos é: “valeu a pena viver esse 
ano de 2020? ” Me permita respon-
der: claro que sim! Sempre vale a 
pena viver e resistir às intempéries 
e sobressaltos da vida. Temos em 
nós o Espírito Santo, e por isso te 
convido a se alegrar!
Você já parou para pensar que não 
existe nada melhor do que viver 
com Cristo? “...portanto não vos 
entristeçais; porque a alegria do 
Senhor é a vossa força”.

(Neemias 8:10).
O apóstolo Paulo 
aprendeu essa lição 
de vida. Mesmo sen-
do açoitado, náufrago, escorraça-
do, preso, mordido por uma víbora, 
algemado com a cabeça sob a espa-
da de Roma, mesmo sabendo que 
os seus dias estavam contados, ele 
escreveu em uma carta aos filipen-
ses dizendo: “Alegrai-vos sempre 
no Senhor; outra vez digo: alegrai-
-vos”. (Filipenses 4:4). Paulo colo-
ca no texto a palavra “alegrai-vos”, 
que é um verbo no imperativo e se 
traduz em uma ordenança. Dessa 
forma, ele determina que nós, se-
guidores e servos do Senhor, seja-
mos alegres, desfrutando sempre 
de uma alegria que vêm de dentro, 
da nossa alma!
O que Paulo quis dizer aos leito-
res de sua carta, é que pela graça 
maravilhosa de Deus, precisamos 
celebrar o nome d’Ele o dia intei-
ro e em todos os dias! Precisamos 
nos alegrar com Jesus e deixar bem 
claro a todos que estamos do lado 
de Cristo.
Aprendi um segredo que trago co-
migo: não existe tribulação, sofri-
mento ou angústia para os que es-
tão em Cristo não possam suportar, 
pois a nossa alegria está firmada 
em Cristo. No entanto, precisamos 
estar atentos, pois existem ladrões 

desta alegria em nosso 
dia-a-dia e devemos 
combatê-los com to-
das as nossas forças, 
sabendo que Deus é o 
nosso refúgio! 

Os ladrões da nossa alegria fi-
cam à espreita, como um ani-
mal peçonhento, pronto para 
dar o bote. Muitas vezes, eles 
aparecem através de pessoas 
portadoras de amarguras, mur-
murações e tristeza e que nos 
causam grandes decepções. 
Muitas não são felizes e não 
suportam os que se alegram 
no Senhor. Para essas pessoas 
existe somente uma vacina: 
o perdão, o grande antídoto. 
Sem o perdão, não teremos 
saúde física, mental e espiri-
tual. Sem o perdão não pode-
mos adorar a Deus e a nossa 
alegria é roubada. Sem o per-
dão, ficamos prisioneiros de 
nossas mágoas. Ao contrário, 
quando aprendemos a perdoar, so-
mos libertos e curados, pois o per-
dão é a expressão do amor de Deus.
Por isso, mesmo em tempos difí-
ceis, não podemos deixar que rou-
bem a nossa alegria. Paulo já sabia 
e entendia isso, pois buscava a ale-
gria em Deus. Infelizmente, muitas 
pessoas imaginam que a alegria 
está no dinheiro, já ouvi muitos 
com esse pensamento. Ah! Triste 
ilusão! Já parou para pensar quan-
tos ricos cometem suicídio, ficam 
deprimidos e se isolam? Dinheiro 
não é a fonte  da nossa alegria.
Outro ladrão da nossa alegria é a 
ansiedade. Muitas vezes, as nos-
sas energias são sugadas por ela. 

É TEMPO DE 
SE ALE-
GRAR!

Por Ubirajara Condeixa 
Graduado em História e Teologia. 

Pós-graduado em Missiologia e Ar-
queologia. Missionário com os índios 
Guajajara no Maranhão por 5 anos. 

Pastor e Capelão. 
E-mail: condeixabira@hotmail.com

A ansiedade não nos permite ser 
alegres, mesmo estando no Senhor. 
A murmuração também é outro 
elemento que nos rouba a alegria. 
Aqueles que vivem murmurando 
não têm tempo para se alegrar, pois 
a alegria vem de coisas simples, co-
mo um sorriso ou um abraço.
Assim, digo e afirmo: é tempo de se 
alegrar! Vamos nos alegrar nestes 
dias de pandemia, pois tudo passa, 
guerras, lutas, decepções, doenças, 
tudo têm um prazo de validade. A 
alegria está em Deus e na simplici-
dade da vida. 
Esse ano está chegando ao fim, não 
teremos saudade, mas precisamos 
estar fortes para que um dia sai-

bamos contar a história do ano de 
2020.  
Vamos olhar a vida na perspectiva 
de Deus!
Vamos celebrar, pois somos felizes 
com Cristo Jesus, o nosso Salva-
dor!
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Por Rúbia Batista 
Psicóloga com atuação na área 

clínica, pós-graduada em Terapia 
Cognitiva Comportamental e Gestão 

de Pessoas e Organizações. Atua como 
Coordenadora do Instituto

Renascer Saúde.
@psicologarubiabatista

Por Leonardo Gonçalves Hayne
Psicólogo Clínico Cognitivo 

comportamental, especialista em 
Neuropsicopedagogia e Gestão 

Estratégica de pessoas, diácono e 
professor do Ministério Infantil da 

Igreja Batista Renascer.

Associar gastos e compras 
a cada final de ano, pare-
ce ser uma ideia já bem 
social e culturalmente in-

crustada em nossas mentes, mesmo 
que isso traga logo a frente as con-
sequências negativas das preocupa-
ções com o endividamento e a falta 
de condições para honrar os com-
promissos financeiros assumidos. 
Começamos assim mais um ano, da 
forma como terminamos o outro, 
ou seja, cheio de coisas que muitas 
vezes não usamos e não precisa-
mos, e por outro lado, com os bol-
sos vazios. Por que então agimos 
assim em sociedade? Creio que a 
primeira coisa para entender este 
comportamento é compreender a 
diferença entre o consumo e o con-
sumismo. 
Desde os primórdios da civilização, 
o consumo está relacionado com a 
necessidade, à sobrevivência, ao 
indispensável para a manutenção 
da vida e o sentir-se bem. Precisa-
mos de alimento, de um lugar para 
morar e roupa para vestir. Por outro 
lado, o consumismo extrapola essa 
necessidade, fazendo com que a 
pessoa adquira algo que não preci-
sa ou não necessita, pelo menos de 
imediato, como alimentos e roupas 
em excesso, por exemplo.
A verdade é que vivemos em uma 
sociedade já caracterizada pelo hi-
perconsumismo, como constatou 
uma pesquisa do Serviço de Pro-
teção ao Crédito (SPC Brasil) e da 
Confederação Nacional de Dirigen-
tes Lojistas (CNDL), realizada em 
todas as capitais do país no ano de 
2018, apontando que apenas 31% 
dos entrevistados pratica o consu-
mo consciente, ou seja consomem 
somente o necessário.
Mas, porque nos comportamos as-
sim? Há fatores psicológicos bas-
tante fortes envolvidos nisso, e um 
deles é que em sociedade, temos a 
necessidade de pertencer, de nos 
identificarmos com o grupo no qual 
estamos inseridos, e uma maneira 
de fazer isso de forma evidente é 
consumindo, comprando o que to-
dos compram. 

Nisso, o mercado dita as regras: 
se todos compram determinado 
produto, também devo comprar, 
vinculando assim o sentimento de 
felicidade ao ato de comprar. Dessa 
forma, trocamos a nossa identidade 
de ser pelo ter, e pior, parecer que 
temos, pois, a roupa que vestimos, 
o carro e a casa que estão conosco, 
na verdade estão no poder de insti-
tuições financeiras que nos cobram 
longas parcelas para usarmos estes 
produtos. 
A questão é que o preço a se 
pagar por isso é muito grande, 
e não somente material, mas 
principalmente às custas de um 
adoecimento emocional, estresse, 
ansiedade, depressão por querer 
um status impossível de ser 
alcançado, podendo chegar a um 
comportamento patológico de 
compulsão, chamado nesse caso 
de oneomania, que é o impulso 
exacerbado, doentio, de comprar 
coisas sem que se necessite. 
Mas, a pergunta a ser respondida 
aqui é: podemos desfrutar da vida 
sem o consumismo? A resposta é 
sim! Tanto é que já existem movi-
mentos bastante engajados nessa 
proposta, o chamado minimalismo 
é um deles, que propõe não deixar 
de viver bem, mas consumir pouco 
e de forma consciente, resgatando 
valores e momentos prazerosos 
com a família, amigos e conosco 
mesmo. Apesar de ser um assunto 
bem amplo, gostaria de expor dois 
pontos para que você possa come-
çar esta mudança. 
1)Ao consumir, crie um hábito 
crítico de refletir:
Necessito ou apenas quero? Tenho 
condições de pagar? Se eu passar 
no cartão de crédito, terei como 
honrar este compromisso? Eu real-
mente usarei este produto? (Faça 
isso antes de sair de casa, pois de-
pendendo da resposta, você talvez 
nem tire o carro da garagem, o que 
já economiza o combustível).
Voltando aos fatores psicológicos, 
nunca faça compras sem antes se 
alimentar, ou não estiver se sentin-
do emocionalmente bem, princi-

COLUNA:

Pronto! Acabou 2020... Quem di-
ria que esse ano seria tão intenso? 
Com previsões animadoras e pers-
pectivas de crescimento para eco-
nomia e política, nem o mais sábio 
dos pesquisadores apostaria suas 
fichas e diria que esse ano seria co-
mo foi. Mas enfim, foi! Você e eu, 
chegamos até aqui, ao final dele e, 
com a graça de Deus, vivos! 
Para alguns, as perdas deixaram 
dores e lágrimas, para outros, o 
crescimento profissional e o desen-
volvimento de projetos antes guar-
dados, trouxeram sucesso e muito 
trabalho. Mas, seja como for, o 
fato é que recebemos muita carga 
mental. Até os mais otimistas ad-
mitiram sentir medo diante de tan-
tas incertezas. As notícias, quase 
sempre desanimadoras, nos apre-
sentaram um cenário de desalento 
e preocupações com o que ainda 
estava por vir. Ficar isolado? Voltar 
ao trabalho? Presencial ou Home 
Office? Ir à igreja, estar presente 
nos cultos? E as crianças, ficam ou 
não nas salinhas? Uaauuu, quantas 
incertezas!
E agora? Como se preparar para o 
que está por vir? O ano de 2021 já 
está às portas e, como sempre faze-
mos nas viradas de ano, precisamos 
planejar as ações para o próximo 
ano, estabelecer metas, manter ou 
criar novos sonhos. Enfim, a hora 
é essa! Quer um conselho? Aliás, 
uma atividade prática: onde estiver, 
feche seus olhos por um instante, 
se for possível. Observe os sons do 
ambiente, sinta com seus sentidos 
tudo que está ao seu redor. Per-
cebeu algum desequilíbrio? Algo 
indevido ou até improvável acon-
teceu? Acredito que sua resposta 
será não. 
Com isso, aprendi duas coisas: em-
bora com todas as circunstâncias 
adversas, Deus permanece no con-
trole de tudo. Todas as coisas estão 
debaixo da autoridade e domínio 
d’Ele. A segunda, é que você pode 
se surpreender ao usar sua mente a 
seu favor. Em poucos segundos de 
observação, você deve ter se dado 
conta que a paz é algo possível, 
mesmo com os barulhos do mundo. 
Sabe de uma coisa? Vamos para 
2021. Então, que venha e que traga 
tudo que tiver que vir. Afinal, te-
mos uma promessa: “Põe-te de pé! 
Levanta e resplandece, porquanto 
a tua Luz é chegada, e a Glória de 
Yahweh raia sobre ti.” (Isaías 60:1) 
(Tradução King James Atualizada 
KJA).
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palmente se estiver irritado. Nesses 
casos, a tendência é que você acabe 
comprando tudo que estiver à sua 
frente, na tentativa de satisfazer 
aquilo que está somente dentro de 
você. E apesar de cada vez mais 
utilizarmos o dinheiro virtual, ten-
te comprar em dinheiro, pois ver o 
dinheiro reforça a ideia de seu va-
lor e bloqueia o impulso de gastar 
a mais. Fazendo isso, você viverá 
menos sobre a pressão do endivida-
mento, e isso é maravilhoso!
2)Inicie uma mudança no am-
biente em que vive:
Organize as coisas por categorias 
de itens que você usa e necessita. 
Por exemplo: roupas, escritório, 
alimentos, material de limpeza. Ve-
rifique então o que você tem em sua 
casa que não está nesta lista e des-
carte, jogando fora ou doando para 
quem precisa. Creio que com essa 
atitude, com certeza você encon-
trará muita coisa em excesso. Com 
isso você ganhará mais espaço em 
sua casa e mais tempo que, ao con-
trário, você gastaria arrumando e 
organizando coisas desnecessárias. 
Assim, utilize o tempo ganho para 
momentos de bem-estar, lazer e a 
companhia daqueles que você ama.
Talvez seja difícil no início, mas 
quando começar e sentir os benefí-
cios da mudança, isso o motivará a 
continuar. Lembre-se que a mudan-
ça faz parte da vida, e mudar para 
melhor não tem preço! 
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Pastor João Queiroz 
Pastor Presidente da Igreja Batista 

Renascer.

Na última 
edição do 
ano da 

Revista Renascer, quero 
aproveitar o momento de 

reflexão para compartilhar 
uma palavra de ânimo e fé com 

os leitores. Como pastor, entendo 
que é tempo de nos alegrarmos em 
Deus e nos enchermos do Espírito 
Santo. Veja o que a Bíblia nos 
orienta: 
“Não se embriaguem com vinho, 
pois ele os levará ao descontrole. 
Em vez disso, sejam cheios do 
Espírito”. (Efésios 5:18).
 Uma das coisas que mais admiro 
na leitura da Bíblia Sagrada é 
quando começamos a entender 
e a descobrir coisas que antes 
não conseguíamos. Muitas vezes 
a Escritura nos traz exemplos 
metafóricos, com duplo sentido e 
não conseguimos compreender de 
fato a mensagem do Evangelho. 
No versículo citado de Efésios, 
confirmamos que de fato muitas 
pessoas vivem embriagadas, mas 
não com vinho, álcool ou algum 
tipo de bebida que embriaga 
o corpo, mas com coisas que 
arrebatam a alma e o espírito, que 
embebedam os sentimentos, as 
emoções, as ações e até mesmo 
a inteligência do ser humano. É 
esse tipo de vinho que Paulo nos 
descreve.
Com tudo isso, fico pensando: 
qual é a razão de muitas pessoas 
contarem mais derrotas do que 
vitórias? Qual o motivo de termos 
um país com mais de 60 mil 
homicídios/ano? Por que temos 
tantos divórcios, inclusive dentro 
das igrejas? Por que há um número 
enorme de pessoas com depressão 
profunda? Sabe por quê? 
Porque as pessoas estão fora 
de si, bêbadas, enganadas, 
desequilibradas e desorientadas.  
Interessante destacar que a bebida 
alcóolica rouba a lucidez, o 
equilíbrio, expõe à vergonha, tira 
os valores e princípios das pessoas 
que se envolvem com ela.
A verdade é que quando estamos 
embebedados com o espírito do 
engano e da mentira, também 
fazemos coisas que nunca 
deveríamos fazer e tomamos 
decisões equivocadas para a nossa 

vida, o que pode gerar um grande 
dano e atraso, impedindo 

inclusive de cumprirmos 
o nosso propósito nesta 

Terra.  
Mas, o que de fato te 

deixa embriagado? 

Você já pensou nisso? Será que é só 
a bebida? Não! Tem outras coisas, 
como por exemplo a ganância 
pelo dinheiro, pela fama, poder, 
vaidade, orgulho, soberba... tudo 
isso causa danos irreparáveis e 
deixam marcas.
Todos os dias precisamos lutar 
contra essas coisas do mundo. 
Lutar contra a razão, o orgulho 
pessoal, a soberba, os sofismas e 
enganos que vão acontecendo no 
decorrer da vida. A verdade é que 
se não vigiarmos, vamos acabar 
nos embriagando com tudo isso e 
perdendo o equilíbrio. E o que gera 
esse equilíbrio em nós? Somente o 
Espírito Santo de Deus! 
“Pois Deus não nos deu espírito de 
covardia, mas de poder, de amor e 
de equilíbrio”. (Provérbios 29:11).
Então, o que temos que fazer? 
Nos encher do Espírito Santo 
de Deus! É exatamente isso que 
Paulo está dizendo no versículo de 
Efésios: “Se encha d’Ele”. Cresça 
e floresça! Precisamos criar raízes 
em Deus, pois é isso que faz a 
diferença. A vida cristã é pontuada 
com coisas que permanecem, e não 
com coisas que perecem. Fora isso, 
não faz sentido. 
Para ser cheio do Espírito Santo 
o primeiro passo é ter uma vida 
de oração e depois aprender a 
buscar em Deus as estratégias para 
tomar as decisões certas. Nenhum 
homem é maior do que a sua vida 
de oração. Por isso, se encher 
do Espírito Santo é importante, 
porque só assim você ficará livre da 
bebedice do mundo, de toda tirania 
satânica e de toda prisão do diabo 
na sua mente. 
A regeneração que precisamos é 
produzida somente pelo Espírito 
Santo. Quando o Ele age na minha 
vida e na sua, esses três pilares são 
atingidos:
1)Pensamento;
2)Sentimento;
3)Vontade. 
Por isso, reflita comigo: como 
estão os seus pensamentos? Como 
você lida com os seus sentimentos? 
Você é quem manda em suas 
próprias vontades? Entenda: somos 
100% alma e por isso, se você 
não permitir que seus sentimentos 
sejam controlados pelo Espírito 
Santo, você terá grandes problemas 
e frustrações em sua vida. 
Então, repita comigo:
O meu pensamento precisa ser 
cativo ao trono de Deus. 
Deus trabalha o meu sentimento. 
Eu não vou chorar e murmurar por 
qualquer coisa. 

A minha vontade é do Senhor e 
controlada pelo Espírito Santo. 
A ação invisível do Espírito 
Santos, produz resultados visíveis 
em nossa vida, de tal forma, que a 
torna diferenciada.
“Mas o fruto do Espírito é 
amor, alegria, paz, paciência, 
amabilidade, bondade, fidelidade, 
mansidão e domínio próprio. 
Contra essas coisas não há lei”.
(Gálatas 5:22-23).
Portanto, termine esse ano 
entendendo de uma vez por 
todas que a sua vontade não 
é mais sua, e sim d’Ele. De 
agora em diante você só 
fará o que o Espírito Santo 
quer que você faça, pois 
se vivemos pelo Espírito, 
diz Paulo, andemos 
também pelo Espírito. 
Assim, se você permite 
que o Espírito Santo 
domine a sua vontade, 
seus sentimentos e 
desejos, com certeza 
você cumprirá 
o propósito de 
Deus para a sua 
vida de forma 
extraordinária! 
Se disponha e tenha 
uma vida restaurada!
Deus te abençoe, em 
nome de Jesus!
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Se existe algo que a Bíblia nos 
deixa muito claro é que, em 
algum momento, Jesus voltará 

e então será o fim do mundo como 
conhecemos. Apesar de não saber-
mos exatamente quando isso acon-
tecerá, pois conforme nos afirma o 
Evangelho segundo Mateus 24:36: 
“Quanto ao dia e a hora ninguém 
sabe, nem os anjos dos céus, nem o 
Filho, senão somente o Pai”, temos 
plena certeza de que acontecerá.
De acordo com o Apóstolo Pedro 
em sua segunda carta no capítulo 
3, versículo 10, “O dia do Senhor, 
porém, virá como ladrão. Os céus 
desaparecerão com um grande es-
trondo, os elementos serão desfei-
tos pelo calor, e a terra, e tudo o 
que nela há, será desnudada”.
Como podemos observar, nos tex-
tos citados, apesar de não sabermos 
o dia e a hora exatos da volta de 
Jesus e do fim do mundo, duas cer-
tezas nós temos: 1 - Jesus voltará; 
2 - Esse mundo como conhecemos 
terá um fim.
Frente a isso, apesar de não saber-
mos o dia e a hora da consumação 
de todas as coisas, a Bíblia nos 

apresenta uma infinidade de pro-
fecias que apontam para o fim dos 
tempos. É fato que não sabemos 
o momento exato em que Jesus 
voltará, mas por meio de todas as 
profecias bíblicas e dos sinais que 
ele mesmo relatou em seu sermão 
escatológico transcrito nos evange-
lhos sinópticos (Mateus 24, Marcos 
13 e Lucas 21), temos total capa-
cidade de sabermos se o fim está 
muito próximo.
Sabemos que desde o início da igre-
ja, sempre foi anunciada a volta de 
Jesus, pois é desejo do Senhor que 
todos vivamos, em todas as épocas, 
aguardando o retorno do nosso Re-
dentor. Essa é uma das razões pelas 
quais o Senhor não revelou o dia e 
a hora da volta de Cristo, pois as-
sim, todas as gerações viveriam em 
estado de alerta, buscando viver em 
santidade para encontrarem-se com 
Jesus.
Em razão dessa espera, o Apóstolo 
Pedro em 2 Pedro 3:3-4, nos aler-
tou de forma muito clara ao nos 
dizer que “nos últimos dias virão 
escarnecedores, andando segundo 
as suas próprias concupiscências, 

e dizendo: Onde está a promessa 
da sua vinda? Porque desde que 
os pais dormiram, todas as coisas 
permanecem como desde o princí-
pio da criação”.
Tais escarnecedores agiriam assim, 
alegando que a promessa da volta 
de Jesus e do fim dos tempos não 
aconteceria, pois não passava de 
uma falácia criada pelos cristãos.
O Apóstolo Pedro em 2 Pedro 3:9 
nos dá a resposta para tal indaga-
ção, dizendo: “O Senhor não se 
atrasa em cumprir a sua promessa, 
como julgam alguns. Pelo contrá-
rio, Ele é extremamente paciente 
para convosco e não quer que nin-
guém pereça, mas que todos che-
guem ao arrependimento”.
A volta de Jesus e o fim do mun-
do que conhecemos ainda não 
aconteceram, porque nosso Deus 
é misericordioso e tem nos dado a 
chance de nos voltarmos para Ele 
arrependidos dos nossos pecados. 
Cada dia que nasce é um dia a mais 
que a misericórdia do Senhor tem 
se renovado em nossas vidas, nos 
dando a oportunidade de nos acer-
tarmos e estarmos preparados para 

nos encontrarmos com Cristo. Mas, 
não se engane pensando que tal dia 
não chegará. Os escarnecedores já 
estão por todos os lados tentando 
gerar dúvidas em nossos corações. 
Não se deixe enganar! Esteja certo 
de uma coisa: Jesus está voltando!
Como dito no início, não sabemos 
o dia e a hora, mas temos como 
saber se o fim se aproxima através 
do que Jesus disse, e também por 
meio dos sinais que os profetas e 
apóstolos deixaram registrados nas 
Escrituras.
Ao analisarmos tais sinais, princi-
palmente os que foram profetiza-
dos por Jesus em seu sermão es-
catológico, podemos observar uma 
intensificação dos mesmos. A cada 
ano que passa temos tido mais ter-
remotos, maremotos, etc. A nature-
za  tem se tornado mais instável. O 
amor genuíno tem se esfriado as-
sustadoramente. O caráter humano, 
a cada geração tem se degradado 
mais. 
Diante disso tudo, quando olhamos 
ao nosso redor, notamos claramen-
te que temos caminhado a passos 
largos para o fim. Não afirmo ca-

tegoricamente, mas creio, com to-
das as minhas forças, com base em 
tudo que já estudei nas Escrituras 
e tenho visto em nossos tempos, 
que a nossa geração tem grandes 
chances de testemunhar a volta de 
Jesus e o fim do mundo como co-
nhecemos.
Ainda não é o fim do mundo, mas 
estamos muito próximos do fim, e 
por isso temos que nos preparar. A 
cada dia que passa, estamos mais 
próximos do grande dia do retorno 
do nosso Rei. Portanto, não perca 
tempo com coisas banais! Dedi-
que-se ao que importa! Arrependa-
-se dos seus pecados! Consagre a 
sua vida a Cristo! Dedique tempo 
orando, lendo a Bíblia, jejue perio-
dicamente e anuncie a todos quan-
tos puder, que Jesus está voltando!
“Eis que venho sem demora; guar-
da o que tens, para que ninguém 
tome a sua coroa”. (Apocalipse 
3:11). 

AINDA NÃO É O FIM DO MUNDO, 
MAS É QUASE...
“Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai 
e erguei a vossa cabeça; porque a vossa redenção se 
aproxima”. (Lucas 21:28).



O povoado onde morei até os 
sete anos de idade parecia 
uma pequena vila extraída 

de um filme da América medieval. 
Salpicada de árvores frondosas e 
recortada de caminhos de casca-
lho, tinha grama verde por todo la-
do, pontilhada de flores rasteiras e 
canteiros naturais de gabiroba, uma 
frutinha do cerrado que mais pare-
cia uma jabuticaba verde. Por falar 
em jabuticabas, elas estavam em 
toda parte até fora da estação certa, 
pois os regos d'água brotavam em 
pequenas fontes aqui e ali. 
Tinha a escola das minhas primei-
ras lições, a capela no centro do 
povoado, as vendas ao redor da 
clareira que servia de praça, alguns 
ranchinhos de palha permeando 
as casas feitas de adobe, em sua 
maioria. Ao lado da nossa casa se 
erguiam dois majestosos pés de ce-
dro, que compunham o cenário de 
nossas rodas de cantigas e brinca-
deiras de ciganos. 
Foi nesse ambiente que experimen-
tei os primeiros Natais da minha vi-
da. Meu pai nos levava a acreditar 
que papai Noel viria à noite e dei-
xaria presentes debaixo de nossas 
humildes camas. Não havia renas, 
chaminés ou trenós em nossa ima-
ginação, talvez um cavalo que voa-
va sem asas de madrugada para dis-
tribuir os presentes para as crianças 
que tivessem se comportado bem o 
ano inteiro.
 Antes de irmos para a cama, a exci-
tação era enorme. O clima de fanta-
sia e a sensação de que algo muito 
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especial iria acontecer naquela noi-
te nos estimulava a deixar na jane-
la uma xícara esmaltada com café 
para o velhinho e um punhado de 
capim para o seu cavalo. No outro 
dia, ainda muito cedo, olhar debai-
xo das camas era algo indescritível. 
Os mimos estavam lá, sempre brin-
quedos, além dos nossos sapatos 
recheados de balas, daquelas que 
vendiam no armazém, acondicio-
nadas em grandes latas que depois 
eram usadas para guardar farinha.  
Hoje, provavelmente para as crian-
ças, parte desse clima ainda resista 
ao tempo, mesmo na modernidade, 
mesmo as crianças sabendo que Pa-
pai Noel é um produto comercial. 
Hoje os presentes são sofisticados, 
o comércio fervilha, a muvuca é 
generalizada, os adultos comemo-
ram a seu modo, as crianças logo 
estão entediadas dos novos mimos. 
O que mudou? O espírito natalino 
envelheceu com a gente? 
Claro, nós crescemos, amadure-
cemos, adquirimos conhecimento, 
sabemos tudo sobre os muitos sig-
nificados do Natal e como cada pú-
blico o vive. Tenho que confessar: 
tenho muita saudade da minha ino-
cência, da minha pureza, da minha 
credulidade nas pessoas e em suas 
promessas, na certeza que eu tinha 
do presente da manhã seguinte, do 
quanto eu amei aquele cavalinho 
verde de plástico com rodinhas, 
daquela atmosfera tão contagiante!
 Eu entendo quando Jesus disse 
que quem não se tornar como uma 
criança não pode entrar no reino 

dos Céus. Talvez isto explique a 
urgente necessidade que temos de 
nos desarmar, de baixarmos a guar-
da contra as pessoas e abraçarmos 
a simplicidade, como diz Richard 
Foster em um de seus famosos li-
vros. 
O Natal pode ter se reconfigurado, 
porque a vida contemporânea lhe 
trouxe outros sons e tons. A festa 
pode ter perdido o verdadeiro sen-
tido que os cristãos conhecem bem, 
mas uma coisa jamais mudará: o 
sempre urgente chamado do Se-
nhor à singeleza de coração, que 
fará com que nossas expectativas 
não estejam na festa em si, mas na 
pessoa do eterno aniversariante! 
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