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APEGO OU 
DESAPEGO?

LAR DOCE LAR

Acredite: nossas 
posses falam 
sobre nós. 
Tudo aquilo 

que nos cerca, conta a 
história de toda uma vida, 
seja uma roupa, uma 
poltrona, um lindo vaso 
e até uma caneta. Objetos 
nos dão a sensação de 
pertencimento, de que 
fazemos parte de algo.
Mas, podemos começar 
a ter problemas quando 
estes pertences se 
acumulam por não 
sabermos tomar decisões 
sobre o que fazer com 
eles, mesmo quando já 
não fazem mais sentido 
para nós. Tememos o 
julgamento do outro, 
pensamos que “um dia 
poderemos precisar” e 
assim, nossa casa vai se 
tornando um depósito, 
fugindo da imagem 
saudável de um lar.
À medida que os anos 
passam, nossos interesses 
mudam, nosso corpo, 
maturidade e coisas que 
tínhamos há 10 anos atrás 
podem não fazer mais 
parte de quem somos hoje. 
Por isso, é tão importante 
analisarmos o nosso 
coração e entender qual 
o real motivo de não nos 
desapegarmos do que não 
usamos. Não faz sentido 
manter a casa lotada de 
coisas e você, na maior 
parte do tempo, utilizar 
apenas 30% do que 
possui, guardado. Deixar 
ir nossos excessos nos dá 
uma vida mais leve, uma 

casa mais funcional, armários mais 
úteis e ainda podemos abençoar 
pessoas com as coisas que doamos.
Existe uma frase da escritora Devi 
Titus que eu levo para a vida: “Se 
você usa o que tem, Deus nunca 
deixará faltar o que você precisa”. 
“Será que alguém consegue 
ficar um centímetro mais alto 
preocupado diante do espelho? 
Todo esse tempo e dinheiro gasto 
com moda, pensam que faz muita 
diferença? Em vez de correr 
atrás da moda, caminhem pelos 
campos e observem as flores 
silvestres. Elas não se enfeitam e 
nem compram, mas vocês já viram 
formas e cores mais belas? Os dez 
homens e mulheres da lista dos 
mais bem vestidos iriam parecer 
maltrapilhos comparados às flores. 
Se Deus dá tanta atenção às flores 
do campo – e muitas delas nem são 
vistas -, não acha que Ele irá cuidar 
de vocês, ter prazer em vocês e 
dar o melhor por vocês? Quero 
convencê-los a relaxar, a não se 
preocuparem tanto em adquirir. 
Em vez disso, prefiram dar, 
correspondendo assim, ao cuidado 
de Deus. Quem não conhece a 
Deus e não sabe como ele trabalha 
é que se prende a essas coisas, mas 
vocês conhecem a Deus e sabem 
como ele trabalha. Orientem a sua 
vida de acordo com a realidade, 
a iniciativa e a provisão de Deus. 
Não se preocupem com as perdas, 
e descobrirão que todas as suas 
necessidades serão satisfeitas.” 
(Mateus 6:27-33) (Bíblia A 
Mensagem).
Então, nesse início de 2021, deixe 
ir. Desapegue-se daquilo que já não 
é mais usado, do que não mais se 
identifica. Deus sabe exatamente 
do que você precisa.
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2021 chegou e com ele surgem no-
vas expectativas, metas e sonhos!
É certo que 2020 foi um ano de 
muitos desafios e totalmente atípi-
co. Um ano em que todas as coisas 
fugiram totalmente do controle e 
da perspectiva do homem. Vimos 
o quanto dependemos de Deus e 
vivenciamos o cuidado d’Ele em 
todas as coisas!
É incrível o quanto a crise propor-
cionou para as pessoas um aviva-
mento e um fortalecimento de sua 
fé! As pessoas estão mais sensí-
veis, emotivas e mais próximas de 
Deus, e isso é fantástico! 
Por esse motivo, a Revista Renas-
cer fez uma enquete para saber o 
que as pessoas esperam desse novo 
ano. Confira as respostas:

“Espero que seja um ano de reco-
meços, esperança e propósitos”.

“Espero a volta de Jesus!”

“Eu espero viver o propósito de 
Deus 100%, juntamente com a mi-
nha família e comunidade. Peço a 
Deus sabedoria para isso”.

“Espero ver o manifestar de Deus 
no meio de seu povo, trazendo 

um avivamento; que pessoas 
possam ser alcançadas pelo 

testemunho da “igreja”, 
lembrando que nós 

somos a “igreja”.

 “Eu espero um 
tempo novo de 
cura!”

“Eu espero que 
seja um ano de 
renovo. Renovo 
da esperança e da 
nossa forma de 

ENTREVISTA:

lidar com o "novo normal", que 
ainda vai nos acompanhar por um 
tempo. 2020 foi um ano de muitas 
reflexões sobre a vida, pois fomos 
privados de viver como vivíamos 
antes, e acredito que aprendemos a 
dar mais valor ao que parecia tão 
banal, mas na verdade era essen-
cial. Essas privações e provações 
parecem podas, em que perdemos 
uma parte de nós mesmos no pro-
cesso. Porém, as podas são neces-
sárias para crescermos e amadure-
cermos, principalmente na fé. Que 
em 2021 possamos desfrutar desse 
crescimento, observando os novos 
ramos que irão crescer e nos adap-
tando à nova realidade, nunca dei-
xando a esperança morrer”.

“Espero um ano de muitas oportu-
nidades, de crescimento nos negó-
cios e no conhecer mais a Cristo”.

“2020 foi um ano de muito apren-
dizado. 2021 será resultado de tu-
do aquilo que aprendi em 2020”. 

“Espero a volta de Jesus! Espero 
vida e saúde!”

“Que em 2021 possamos evoluir 
na caminhada espiritual e dedicar 
tempo ao que é de fato mais impor-
tante”.

“Eu espero que 2021 seja um ano 
repleto de benção para todos nós! 
A paz que excede todo entendi-
mento esteja em cada lar, em cada 
coração e família. Que tenhamos 
muita saúde, sabedoria e prospe-
ridade!” 

“Realmente o que espero de 2021 é 
mais empatia, mais amor ao próxi-
mo e cumprimento do mandamento 
de Jesus: amar o próximo como a ti 

Por Bárbara Volnei
Consultora em organização 

residencial e empresarial.
Ajuda mulheres ocupadas a terem 
uma rotina mais leve e produtiva.
Site: www.barbaravolnei.com.br

Instagram: @barbaravolnei

mesmo. Espero mais paz e unidade 
entre as pessoas”.
“Paz e harmonia”.

“Espero a cura da Covid-19”.

“Espero um ano de cumprimento 
das promessas de Deus na minha 
vida. Espero construir a minha fa-
mília e viver o destino de Deus pa-
ra mim”.

“Na minha idade, falar sobre es-
perar algo de bom neste mundo é 
muito difícil! Mas, se eu olhar para 
a causa de Cristo, que é pregar o 
Evangelho, eu espero que Deus nos 
conceda poder para pregar com 
ousadia e intrepidez a Sua Pala-
vra. Que eu possa aproveitar todo 
tempo que ainda me resta, para al-
cançar o máximo de almas que eu 
puder!”

“Que no ano de 2021 estejamos 
mais ligadinhos com o nosso Pai 
do Céu, sorrindo diante do futuro, 
esperando Ele e dando o controle 
de nossas vidas para Ele”.

Pelas respostas obtidas nessa en-
trevista, é perceptível o quanto as 
pessoas estão desejosas por dias 
melhores, por mais amor entre as 
pessoas, pela proximidade com o 
nosso Deus e também pela volta de 
Cristo!
Este será o ano da Restauração, o 
ano em que veremos as promessas 
de Deus se cumprirem em nossas 
vidas! Restaure a sua fé e vamos lá, 
viver o futuro, que é agora!
 “... os restaurará, os confirmará, 
lhes dará forças e os porá sobre 
firmes alicerces”. 
(1 Pedro 5:10)
A Revista Renascer lhe deseja um 
feliz 2021!

EN
TRE
VISTA
Por Marina Lopes
O QUE VOCÊ ESPERA PARA 2021?



VOCÊ CONHECE 
ABIGAIL?

PARA ELAS
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Por Joyce Smerecki
Teóloga, empresária, mãe, esposa e 

serva do Deus Altíssimo. 
Contatos: joycesmerecki@hotmail.com 

Instagram: @joysmereck

Você conhece a história de 
Abigail na Bíblia? Nes-
se início de 2021, quero 
convidar você mulher a 

refletir sobre a história dessa mu-
lher inspiradora. Vamos lá?
“Quando o Senhor tiver feito a meu 
senhor todo o bem que prometeu e 
te tiver nomeado líder sobre Israel, 
meu senhor, não terá no coração o 
peso de ter derramado sangue des-
necessariamente, nem de ter feito 
justiça com as tuas próprias mãos. 
E, quando o Senhor tiver abençoa-
do a ti, lembra-te de tua serva".
(1 Samuel 25: 30-31).
Essas foram as palavras que Abi-
gail falou ao encontrar Davi em um 
momento crucial de sua vida. Abi-
gail era inteligente, formosa e mui-
to sábia. Ela era esposa de Nabal, 
um homem rico, morador da região 
da fronteira de Judá.  
Quando Davi e seus homens se re-
fugiavam no deserto de Maom, pe-
la perseguição de Saul, prestaram 
serviço de segurança sobre as terras 
e rebanhos dos moradores locais. 
Nabal foi um dos homens que foi 
beneficiado por eles, porém quando 
Davi mandou seus homens falarem 
com ele sobre a possibilidade de 
contribuir com o que pudesse, ele 
foi rude e se negou a ajudá-los. Pior 
do que isso, Nabal desprezou e hu-
milhou Davi.
Ao saber de tal ofensa, Davi se 
apressou na companhia de qua-
trocentos homens rumo a casa de 
Nabal para se vingar, quando se 
encontra com uma comitiva pelo 
caminho. Na frente dela, estavam 
os servos de Abigail. Ela vinha lo-
go atrás e ao se deparar com Davi, 
se rende ao chão para saudá-lo com 
toda delicadeza.
A mulher se humilha e toma para si 
toda a culpa e insensatez cometida 

por seu marido. Ela lembra Davi 
que ele seria ungido rei de Israel, 
pois essa era a promessa de Deus 
e todo o povo sabia e se alegrava. 
Totalmente guiada pelo Espírito 
Santo, ela lembra o futuro rei, que 
a vingança pertence ao Senhor, e 
que este, não deveria se defender 
com as próprias mãos derramando 
sangue inocente.
Amadas, nunca procurem vingar-
-se, mas deixem com Deus a ira, 
pois assim está escrito: "Minha é a 
vingança; eu retribuirei", diz o Se-
nhor em Romanos 12:19.
Abigail então, ofereceu comida de 
boa qualidade para todos aqueles 
homens e teve resposta favorável, 
salvando toda a sua casa, família e 
bens da destruição iminente. Pela 
sua graça e sabedoria, ela ainda fez 
brilhar os olhos de Davi, que disse: 
"Bendito seja o Senhor, o Deus de 
Israel, que hoje a enviou ao meu 
encontro. Seja você abençoada 
pelo seu bom senso e por evitar 
que eu hoje derrame sangue e me 
vingue com minhas próprias mãos. 
De outro modo, juro pelo nome do 
Senhor, o Deus de Israel, que evi-
tou que eu fizesse mal a você, que, 
se você não tivesse vindo depressa 
encontrar-me, nem um só do sexo 
masculino pertencente a Nabal te-
ria sido deixado vivo ao romper do 
dia". (1 Samuel 25: 32 a 34).
Abigail reconheceu a liderança que 
ele já exercia, mas não temeu ao  
lembrar um homem de batalhas que 
seu papel não era cometer injusti-
ça, mas sim ser sábio e obediente 
ao Senhor.
O que podemos aprender com Abi-
gail? Que uma mulher totalmente 
posicionada em Deus defende a 
sua casa, independente do marido 
que tenha e das lutas que enfrenta. 
Abigail apresentou-se diante do rei 

e defendeu o seu lar. Ela não se vi-
timizou, não perdeu tempo e nem 
o controle das emoções, pelo con-
trário, foi pacificadora. Essas atitu-
des são as marcas de uma mulher 
temente a Deus, que tem um rela-
cionamento com o Espírito Santo.
Quando Abigail saiu da presença 
do rei, ela retornou para o seu lar, 
encontrou o marido bebendo e fes-
tejando, mas não ousou contar na-
da, afinal o momento não era ade-
quado. Talvez se o fizesse, poderia 
causar muitas mortes. Incendiar o 
coração de um homem embriaga-
do, com certeza, não era uma opção 
para Abigail. Ela escolheu falar na 
hora certa e se calou no momento 
conveniente. Na manhã seguinte, 
quando Nabal já não estava mais 
alcoolizado, ela lhe contou tudo. 
Ele temeu muito, sofreu um ataque 
e ficou paralisado como uma pedra. 
Dez dias depois, o Senhor feriu Na-
bal e ele morreu.
Quantas mulheres, assim como 
Abigail conhecem o dilema de esta-
rem em um casamento difícil e de-
safiador? Com certeza ela suplicou, 
chorou e orou pela mudança do seu 
marido. A conduta reprovável dele 
não alterava a essência dela. Abi-
gail era constante e linear, não se 
permitiu adoecer, nem ficar amar-
ga. Não desistiu de ser ela mesma, 
e nem ficou presa nas dores, no so-
nho do casamento perfeito. Ela não 
desistiu de Deus, pelo contrário, o 
Senhor era a força e a sabedoria do 
seu lar e seus servos a amavam.
Quando Davi soube da morte de 
Nabal, enviou seus homens para 
pedi-la em casamento. Seus servos 
foram e disseram a Abigail: "Davi 
nos mandou buscá-la para que seja 
sua mulher". E ela disse: "Aqui está 
a sua serva, pronta para servi-los e 
lavar os pés dos servos de meu se-

nhor". Assim, Abigail montou num 
jumento e, acompanhada por suas 
cinco servas, foi com os mensagei-
ros de Davi. (1 Samuel 25:40-42).
Abigail era rica, mas tinha um co-
ração de serva. A arrogância não 
fazia parte do adorno de seus ca-
belos. A humildade era o cinto dos 
seus vestidos e sua beleza exterior 
era uma combinação esplêndida da 
sua identidade em Deus.
Quem era ela? Uma combatente, 
uma mulher que suportou todas 
as dificuldades de conviver com 
alguém que estava longe dela e 
que, diariamente, tentava ferir o 
seu coração e roubar a esperança 
de um futuro. A confiança e a 
resiliência eram as marcas de 
alguém que crescia em estatura 
e graça diante de Deus, ao ponto 
de atrair o favor de Deus, que é 
especialista em reescrever histórias 
e restaurar vidas!
Mulher, o meu desejo é que em 
2021 você possa ter o coração e a 
identidade restaurada de Abigail!
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Por Grazielly di Francescantonio 
Empresária e Micropigmentadora

@grazy_di_francescantonio
@existeumproposito

www.existeumproposito.com.br

Nesse novo ano que acaba de co-
meçar, quero trazer a você, caro 
leitor da Revista Renascer, uma 
reflexão sobre a importância de 

restaurar os seus sonhos! Primeiramente, 
gostaria de dizer que verdadeiramente 
Deus fala por meio dos nossos sonhos. 
Sim, todos nós temos sonhos e quero te 
encorajar, através do meu testemunho de 
vida, a resgatá-los   em 2021. Está pre-
parado? 
Eu sempre tive sonhos muito reais, e ao 
longo dos anos, vivi experiências sobre-
naturais com Deus através de sonhos. 
Lembro-me das minhas conversas com 
o Senhor, quando tinha entre sete  e oito  
anos. Ficava impressionada com o rea-
lismo de alguns deles, e dizia para Deus 
que quando eu chegasse no céu, iria pedir 
para Ele me explicar sobre as razões e os 
significados dos meus sonhos. 

Não é por acaso que a história de 
José, o filho de Jacó que se tornou 
governador do Egito, sempre foi 
uma das minhas histórias bíblicas 
favoritas. Eu poderia contar alguns 
sonhos que foram de fato revela-
ções do céu na minha vida, mas pa-
ra isso, precisaria de mais páginas. 
Então, neste testemunho, quero te 
contar sobre aqueles que temos ain-
da acordados, aqueles que o próprio 
Deus planta em nossos corações.
Há 14 anos atrás, quando nasceu 
Gianni, meu primeiro filho,  orei 
ao Senhor e disse que precisava 
de uma profissão que pudesse tra-
balhar com o horário marcado e 
com agendamentos para encaixar 
na rotina de folga do meu esposo. 
Foi quando iniciei o curso de mi-
cropigmentação em sobrancelhas. 
Nessa época, morávamos na Ingla-
terra e aproveitei para fazer os me-
lhores cursos nessa área. Por três 
anos, investi muito tempo, dinheiro 
e esforço.
Quando todos os recursos naturais 
disponíveis se esgotaram, inclusi-
ve financeiros, eu ainda me sentia 
insegura e não gostava dos resulta-
dos do meu trabalho, ainda  que as 
clientes gostassem, sabia que ainda 
precisava melhorar muito.
Certo dia, em uma madrugada, eu 
não conseguia dormir com  tanta 
ansiedade, pois tinha uma cliente 
agendada para o final de semana 
seguinte. Me lembro como se es-
tivesse vivendo aquele momento 
agora. Nesse tempo, eu já tinha o 
meu segundo filho, o Pietro, que 
estava com cinco meses de idade. 
Deixei as crianças dormindo no 
quarto, desci as escadas e me dirigi 
à  sala para fazer uma oração muito 
difícil.
Às 03:00 da manhã, com a Bíblia 
fechada em minhas mãos, falei 
com o Senhor: “Pai: me perdoe 
por ter escolhido a profissão er-
rada, eu não tenho a menor habi-
lidade com desenhos. Não consi-
go realizar desenhos bonitos nas 
sobrancelhas das minhas clientes. 
Vou abrir mão dessa profissão, mas 
preciso de uma palavra Sua para 
eu conversar com meu esposo, pois 
eu alimentei no coração dele a ex-
pectativa de ser uma profissional 
de sucesso. Ele investiu nos cursos, 
recursos que não tínhamos dispo-
níveis, mas ele se esforçou para me 
apoiar neste sonho e agora vejo 
que não nasci para isso, não tenho 
este talento com as mãos”.
Assim, orei com os olhos fechados 
e a Bíblia nas mãos. Pedi a Deus 
que quando eu abrisse a Bíblia, 

uma palavra de consolo fosse re-
velada para o meu esposo. Sempre 
orávamos juntos pelo meu sonho, e 
agora eu teria que dizer a ele que 
tudo tinha morrido.  Abri a Bíblia, 
coloquei o dedo indicador na pági-
na, abri os meus olhos e comecei 
a ler o versículo que mudaria toda 
a minha história. Para a minha sur-
presa, essa leitura restaurou o meu 
sonho! Dizia assim:
“E Eu o enchi com o meu Espírito. 
Eu lhe dei inteligência, competên-
cia e habilidade para fazer todo 
tipo de trabalho artístico; para fa-
zer desenhos feitos com as mãos”. 
(Êxodo 31:3-4).
Uau! Que Palavra! Posso viver 
toda a eternidade, mas jamais me 
esquecerei daquele dia. Fui tomada 
por um espírito de ousadia e come-
cei a declarar que se o desenho era 
um dom do Espírito Santo, eu o to-
mava como posse e que receberia 
aquela unção sobre mim.
Declarei ao Senhor que todas as 
pessoas que viessem até mim, sa-
beriam de onde veio toda a exce-
lência e beleza dos trabalhos que 
eu iria realizar. Fiz declarações ali, 
naquela madrugada, e vejo elas se 
cumprirem em minha vida até hoje. 
Glória a Deus por isso! Assim, é a 
minha aliança com Jesus! Onde eu 
colocar a planta dos meus pés, to-
dos saberão quem Ele é.
E foi assim, na vontade plena do 
Senhor que as coisas aconteceram 
em minha vida. Há oito anos sou 
uma das fundadoras e sócias da 
rede de licenciamento de micropig-
mentação Expressão do Olhar, com 
17 unidades nos Estados de Goiás, 
Tocantins e Brasília. Hoje atendo 
minhas clientes em um estúdio  pe-
queno, porém muito acolhedor no 
Edifício Órion Business, na cidade 
de Goiânia.
Atualmente, tenho mais de 7 mil 
atendimentos realizados com todo 
amor e gratidão ao meu amado Je-
sus. Sou consciente de que todas as 
vezes que toquei no rosto de uma 
mulher, foram as próprias mãos do 
Senhor que realizaram a obra de 
arte.
Ali, no meu estúdio, o Senhor se 
manifesta em forma de amor. Na-
quele local de trabalho, sou os ou-
vidos, as palavras, o toque, a ora-
ção e a doce presença do Espírito 
Santo, gerada muitas vezes, através 
da atenção que as mulheres buscam 
em casa ou nos amigos e infeliz-
mente não encontram. 
Através da restauração de um so-
nho, muitas vidas estão sendo mi-
nistradas e podem ouvir sobre um 

Pai que nos ama de forma incon-
dicional.  Por isso, quero te dizer 
que o Senhor é ilimitado, pois Ele é 
a fonte inesgotável de amor e cria-
tividade. 
Mas, você pensa que acabou por 
aqui? Não! Ele tem mais! Recente-
mente, mais precisamente no dia 01 
de novembro de 2020, abri os olhos 
pela manhã no domingo e comecei 
a conversar com Ele. Agradeci por 
aquela noite de descanso, e com o 
coração cheio de gratidão, eu disse: 
“Nossa paizinho, agora que perce-
bi! Hoje é o primeiro dia do meu 
mês de aniversário e quero te pedir 
um presente: quero uma nova ideia 
de um negócio próspero, com o 
propósito de espalhar o Teu Reino 
aqui na terra”.  
Ao dizer essas palavras, Deus co-
meçou a ministrar um novo sonho 
em meu coração, um novo pro-
jeto nasceu ali, naquele domingo 
de manhã. Em duas horas já tinha 
escrito mais de dez páginas de um 
novo modelo de negócio, onde o 
Reino estará em primeiro lugar. 
E assim, eu declaro que em muito 
breve, a “Existe um propósito” es-
tará de portas abertas, para a Glória 
de Deus!
Meu desejo para você que está len-
do esse testemunho é que em 2021, 
o Senhor restaure todos os seus so-
nhos, e que você prospere com pro-
pósito celestial aqui nessa Terra!
Amém?
Um 2021 cheio de sonhos restau-
rados! 
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mesmo migrando para outras áreas. 
Contemplamos homens e mulheres 
imparáveis.
No início, tudo foi muito assusta-
dor e imprevisível, ainda mais com 
os noticiários negativos a respeito 
da situação jamais enfrentada por 
essa geração. A princípio não ha-
via solução e  nem sabíamos como 
enfrentar. A igreja se levantou com 
uma atitude imparável e com men-
sagens de fé, esperança e encoraja-
mento ao povo. Depois de alguns 
meses de enfrentamento da pande-
mia, aprendemos com a graça de 
Deus, a continuar nossa caminha-
da, clamando a Deus por sabedoria 
e discernimento.
 O ano novo chegou e temos pro-
messas de Deus!
 A certeza que temos é que o nosso 
Deus é bom o tempo todo, que tudo 
está no Seu controle e que somos 
totalmente dependentes d’Ele.
Em Salmos 126:4 o salmista clama 
a Deus por restauração. “Restaura 
Senhor a nossa sorte, como as tor-
rentes do Neguebe.” Hoje podemos 
fazer o mesmo clamor a Deus, para 
que este ano, 2021, seja de restau-
ração em todas as áreas de nossas 
vidas, principalmente na vida espi-
ritual.
Se fizermos um estudo do Salmos 
126, podemos perceber a plenitude 
do texto. 
O que Deus pode restaurar? Veja-
mos:
1) Deus pode restaurar a nossa ale-
gria (versos 1-2); 
2) Deus pode restaurar a nossa con-
fiança n’Ele (versos 3);

Mais um ano se encerra e especial-
mente este que se passou, irá  entrar 
na história da humanidade. 
Muitas famílias perderam entes 
queridos em decorrência do Co-
vid-19, empresas fecharam as 
portas, muitos ficaram desempre-
gados, economia enfraquecida, 
projetos paralisados e pessoas que 
abandonaram a sua fé. Para mui-
tos, o ano de 2020 foi considerado 
como perdido. Muitos não viam a 
hora do ano acabar e começar um 
novo ano. Talvez, na história, nun-
ca houve tantas pessoas desejando 
que um  ano se findasse.
Quero dizer a você leitor, que o 
ano de 2020 não foi um ano perdi-
do, mas um ano de “PROCESSO”. 
Toda a humanidade teve que se re-
inventar para continuar. Essa rein-
venção  nos prova que Deus dotou 
o homem da capacidade de perse-
verança e criatividade. Aqueles que 
confiaram no Senhor e depositaram 
a sua esperança n’Ele, encontraram 
forças para continuar. 
Podemos acompanhar em todos 
os setores da economia, pessoas 
usando a criatividade para dar con-
tinuidade aos seus negócios, ou 

3) Deus pode restaurar as nossas 
finanças e bens (versos 4);
4) Deus pode restaurar o que ficou 
improdutivo e nos dar uma abun-
dância de frutos (versos 5-6). 
Mas, o que podemos levar do ano 
que passou? Certamente muito 
aprendizado!
Que possamos olhar pela lente do 
retrovisor o ano de 2020 e sermos 
gratos, pelo cuidado de Deus que 
recebemos, podendo dizer: “Até 
aqui o Senhor nos ajudou! Amém!” 
Neste ano novo, encorajo você lei-
tor, a continuar depositando toda a 
sua confiança em Deus e esperar o 
derramar d’Ele, assim como acon-
tece no deserto de Neguebe, quan-
do desce rios dos montes em deter-
minado momento, trazendo vida ao 
deserto. Por onde esse rio passa, 
tudo se transforma. 
Dessa maneira, declaro que assim 
será em sua vida neste ano de 2021. 
Que o rio de Deus encha a sua casa 
de esperança, alegria, paz, vida e 
abundância.
Feliz ano da restauração!
Feliz Ano Novo!

RESTAURA A 
NOSSA SORTE 
SENHOR! (Salmos 126:4)

Por J. F.  Magalhães
Casado com Ronívia Domingues Araújo

Magalhães, pai de duas filhas: Rober-
tha Lyssa F. Araújo e Ana Gabriella 
F. Araújo. Empresário da educação, 

professor, docente universitário,
especialista em perfil comportamen-

tal, Leader Coach, Life coach e
Presbítero da Igreja Batista Renascer.
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UM SORRISO 
PARA 2021 É PRECISO OLHAR 

PARA FRENTE!

SAÚDE E BEM ESTAR

FUTURANDO

12
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Por Dra. Clívia Gomes Louredo 
Queiroz

Especialista em Ortodontia
CRO 10108

Por Thiago Tiradentes Araújo
 Formado em Música pela UFG; 

Pastor do Ministério de Louvor da 
Igreja Batista Renascer.

Finalmente o ano novo chegou! 
Deixamos para trás um 2020 que 
foi um tanto quanto turbulento. 
Estamos vendo a chegada de 2021 
com o coração cheio de expectati-
vas e a mente ansiosa por todas as 
coisas novas que este ano trará, afi-
nal, depois de um ano tão atípico, 
nada melhor que novos ares para 
refrescar a mente e aliviar o cora-
ção. 
Realmente, o ano que se passou 
não foi dos melhores. Vimos nos-
sas vidas se transformarem da noite 
para o dia. De forma súbita, a nossa 
rotina foi mudada, os nossos rela-
cionamentos foram afetados e toda 
a percepção de vida em comunida-
de foi abruptamente transformada. 
Isolados, muitos viram o seu ne-
gócio ruir, seus planos e projetos 
falharem e para muitos, todo o pro-
pósito estabelecido para o ano não 
foi sequer minimamente cumprido. 
Como Jó, vimos nossas vidas vira-
rem “de cabeça para baixo” de uma 
hora para outra.
Mas assim como Jó, precisamos 
olhar para frente e contemplar o 
futuro!
Jó, enquanto vivia o mais doloro-
so sofrimento, tendo perdido tudo, 
raspando suas feridas com cacos e 
sendo fortemente condenado por 
seus amigos, ainda assim, foi capaz 
de reconhecer: “Quanto a mim, sei 
que meu Redentor vive e que um 
dia, por fim, ele se levantará sobre 
a terra”. (Jó 19:25). 
Ele manteve-se capaz de olhar pa-
ra frente e vislumbrar o que esta-
va por vir, mesmo que tudo ao seu 
redor fosse o mais completo caos, 
ainda assim, ele contemplou um 
futuro de redenção em que os seus 
problemas não existiriam mais.
O ano que se passou foi difícil, não 
há como negar, mas nada como 
uma virada de ano para nos dar um 
fôlego novo, encher nosso coração 
de vigor e forças para seguir. 
É tempo de olharmos para fren-
te, como afirma o Apóstolo 
Paulo aos Filipenses: é 
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Sorrir é um ato espontâneo do ser 
humano que acontece em inúmeras 
situações, como  chegar em um lo-
cal especial, ao encontrar pessoas 
queridas e também em momentos 
felizes. Mas será que o nosso sor-
riso vai além  e está funcionando 
realmente como o nosso "cartão de 
visitas"? Acredito que sim! Precisa-
mos entender que o poder do nosso 
sorriso é maior do que somente sua 
espontaneidade referente a algum 
momento de alegria, nossos dentes 
são uma das primeiras coisas que 
as pessoas reparam em nosso rosto.

No entanto, se sentir confortável 
e seguro para sorrir, está direta-
mente ligado à higiene bucal. Os 

cuidados são diários e envolvem 
a boca toda.  Assim, para manter os 
dentes em dia é necessário manter 
uma rotina básica, veja algumas 
dicas:
Fazer a escovação correta, isto é, 
aquela bem direcionada por um 
dentista por, no mínimo  três vezes 
ao dia;
Usar o fio dental por pelo menos 01 
vez ao dia;
Completar a limpeza com um en-
xaguante bucal;
Ir ao dentista pelo menos uma vez 
por ano para saber como está a sua 
saúde bucal.
Investir na saúde bucal preventi-
va é investir em si mesmo, na sua 
carreira, no seu bem-estar, na sua 
saúde e também nas relações pes-
soais. Por isso, quero te incentivar 
a manter os cuidados em casa e a 
procurar ajuda profissional para 
melhorar aquilo que você deseja ou 
ainda, devolver um sorriso bonito e 
uma boca saudável a você. 
Deixo aqui alguns pontos para aju-
dá-los a perder o receio de buscar 
uma ajuda profissional:
1. O primeiro passo é decidir se 
você quer mesmo perder o  medo 
que porventura tenha de dentistas, 
com o objetivo de  cuidar melhor 
da saúde dos seus dentes.
2. Converse com amigos e familia-
res sobre a indicação de um bom 
dentista. É preciso buscar um pro-
fissional  que lhe dê segurança na 
condução de seu tratamento. Vale 
a pena consultar-se sempre com 

o mesmo profissional (ou com al-
guém indicado por ele). Dessa for-
ma, você poderá estabelecer uma 
relação de mais proximidade e fa-
miliaridade com seu dentista. Acre-
dite: estes pontos tendem a reduzir 
o medo ou a ansiedade sobre deter-
minado tratamento.
3. Leve um amigo com você. As 
primeiras consultas podem ser fei-
tas com alguém que você confie e 
que te ajude a se distrair na sala de 
espera, tirando a ansiedade e tra-
zendo mais alívio.
4. Deixe a primeira consulta para 
conversar. Confesse seus medos 
e inseguranças. Isso ajuda até o 
profissional a lidar com a situação 
e oferecer um tratamento diferen-
ciado. 
5. Tire todas as dúvidas. Não tenha 
medo de perguntar. Você não preci-
sa entender do assunto e seu den-
tista está lá para isso. Peça que ele 
explique sobre todos os tratamen-
tos e tempo de duração. Nesse sen-
tido, não deixe de esclarecer todas 
as dúvidas que possuir durante uma 
consulta ou tratamento, afinal de 
contas, você corre o risco de estar 
sofrendo de ansiedade em relação 
a algum procedimento que pode 
ter mudado com o tempo ou ser 
indolor. Afinal, a ciência da saúde 
vem evoluindo consideravelmente 
nos últimos anos. Além disso, uma 
boa e franca conversa com seu den-
tista, por si só, já pode diminuir o 
medo de um tratamento, dando-lhe 
confiança para continuar. Muitos 
procedimentos na odontologia 
mudaram. Hoje em dia, existem 
desde técnicas menos invasivas na 
condução de um tratamento, até 
aparelhos ortodônticos indolores e 
confortáveis.
6. Ao sentar na cadeira do consul-
tório, pratique um exercício de res-
piração para acalmar seus nervos. 
Fechar os olhos também ajuda.
7. O problema é o barulho do mo-
torzinho? Leve seu aparelho eletrô-
nico com suas músicas preferidas 
para ouvir durante a consulta.
Acredite: um belo sorriso é sinôni-
mo de confiança. É o sinal de quem 
se valoriza e acredita em si mesmo! 
Por isso, sorrir é o primeiro passo 
para ser e se sentir bem-sucedido! 
Portanto, nesse ano de 2021, cuide 
do seu “cartão de visitas” e sinta a 
confiança e a valorização que você 
merece!
Sorria para o novo ano que se 
inicia!

tempo de dei-
xarmos as coisas 
que ficaram para 
trás e olharmos para o 
que está adiante de nós, a 
fim de recebermos o prêmio 
celestial para o qual Deus nos 
chama em Cristo Jesus.
Não importa onde você esteja, quer 
seja no trabalho, em casa, na esco-
la, faculdade ou em meio aos seus 
familiares, aproveite este novo ano 
para fazer a diferença. 
Nunca a sociedade precisou tanto 
de pessoas que sejam “sal e luz”, 
e nós devemos ser agentes da mu-
dança, trazendo ao mundo a Gló-

ria do Senhor Jesus, através de 
nossas atitudes, da nossa força 

de trabalho e da nossa dis-
posição em sermos aqueles, 
cujos atos promovem um 

impacto extremamente positivo 
nesta terra.
Portanto, deixe para trás o que fi-
cou em 2020 e olhe para frente na 
certeza de que Deus tem preparado 
para nós um ano totalmente dife-
rente. 
É necessário agir e fazer com que 
2021 seja espetacular, pois cremos 
que de fato, estamos vivendo o ano 
da Restauração.
Feliz futuro! Feliz 2021!
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NÃO TIRE 
OS OLHOS 

DO SEU 
ALVO!
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Pastor João Queiroz 
Pastor Presidente da Igreja Batista 

Renascer.

“O que você decidir se fará, e a luz brilhará 
em seus caminhos”. (Jó 22:28).
Para a primeira edição deste novo ano, 
desejo falar com você, querido leitor, sobre 

alvos. Se você não tem um alvo em sua vida, 
com certeza se perderá no caminho. 
O ser humano depende dos seus sonhos e 
também das metas que possui ao longo da 
sua jornada de vida. Por isso eu te pergunto: 

quais são as suas metas, os seus alvos para 
2021? Veja o que nos orienta a Palavra de Deus:
“Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha 
alcançado, mas uma coisa faço: esquecendo-me 
das coisas que ficaram para trás e avançando 
para as que estão adiante, prossigo para o 
alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado 
celestial de Deus em Cristo Jesus”. 
(Filipenses 3:13-14).
Quem passa por várias viradas de ano sem 
entender que nada mudou em sua vida, com 

certeza alguma coisa está errada 
com essa pessoa. Claro que é fato 
que envelhecemos, mas precisamos 
verificar se há o amadurecimento 
na mesma medida. 
Nós precisamos crescer e criar 
“imagens” de novos alvos em nossa 
mente. Assim como no processo de 
construção de uma casa, é preciso 
colocar os planos no papel antes 
de serem colocados em ação, a fim 
de ser concebida a visibilidade e a 
realidade daquilo que é desejado, 
antes mesmo de vir a existir. A 
palavra é planejamento! Assim 
também deve ser conosco! 
Além de termos um alvo, 
precisamos de determinação para 
passarmos pelo processo necessário 
para chegarmos onde Deus quer que 
cheguemos. Você precisa visualizar 
isso em sua mente, e isso deve ser 
aplicado nas diversas áreas da vida, 
já que todas elas precisam de alvos 
e metas estabelecidas. 
Se perdermos a capacidade de 
vislumbrar os passos para o futuro, 
perderemos também a seiva da 
vida, ou seja, a razão para ela. 
Portanto, gostaria de trazer para os 
leitores da Revista Renascer alguns 
propósitos que visam ajudá-los a 
estabelecerem esses alvos. Leia-os 
e atente-se aos conselhos:
1)Tenha um propósito pelo o 
qual vale a pena você viver ou 
morrer: existem pessoas que 
sofrem ou até morrem por coisas 
e situações que não faz sentido. 
Por isso eu te pergunto: que preço 
estamos dispostos a pagar para 
sermos homens e mulheres de 
Deus de verdade? Como cristãos, 
precisamos ter conhecimento 
daquilo que realmente merece o 
preço o qual estamos dispostos a 
investir. Aqui, destaco a importância 
de construirmos uma vida de 
oração e jejum, bases bíblicas que 
nos direcionam para que vivamos 
de modo comprometido com os 
avanços que desejamos construir 
para o nosso futuro.
2)Conheça os seus pontos fracos: 
o inimigo conhece as suas áreas mais 
enfraquecidas e será justamente 

nelas que ele baterá repetidas 
vezes. Sabendo disso, precisamos 
conhecer tais fraquezas e ficarmos 
atentos a elas. Não chegaremos no 
nosso alvo de qualquer maneira. 
Existem pontos importantes que 
não podem ser descuidados, dessa 
forma, estaremos mais preparados.
3)Atente-se às prioridades: 
precisamos nos comprometer 
com as nossas responsabilidades. 
Além disso, não conseguiremos 
fazer todas as coisas que surgem 
ao longo de nossas vidas com 
excelência. Por isso, é necessário 
estabelecermos prioridades. Assim, 
saberemos como nos sobressair 
naquilo que Deus nos chamou 
para fazer. Quando percebemos 
essa realidade, viveremos de modo 
diferente.
4)É preciso aprender a dizer 
não: recebemos muitas negativas 
de Deus, e são justamente esses 
"nãos" que nos salvam ao longo da 
nossa vida diária, são eles que nos 
preservam. Desse modo, em nossa 
própria vida também precisamos 
aprender a dizermos "não" nos 
momentos necessários, e isso é 
benéfico para nós. 
5)Comprometa-se: não podemos 
levar uma vida de qualquer jeito. 
Existem conquistas de curto 
prazo e precisamos valorizá-las, 
assim como as de longo prazo. 
Por isso, precisamos aprender 
a nos comprometer com aquilo 
que o Senhor coloca em nossas 
mãos. Em cada etapa da vida, 
aprendemos aspectos importantes 
que nos levarão ao crescimento 
e amadurecimento. É necessário 
comprometermo-nos com as 
pequenas e grandes coisas, e em 
ambas, rendendo graças ao Senhor, 
pois sabemos que há um propósito 
em cada uma delas. Tudo o que 
nos é dado por Deus, é esperado 
que saibamos como cuidar e 
multiplicar, assim como nos é 
ensinado na parábola dos talentos 
encontrada nas Escrituras. 
6)Visão a longo prazo: desenvolva 
com excelência o que está em suas 
mãos, escolha uma nova atitude e 

tenha visão do futuro, pois dessa 
forma, você será acrescentado 
exatamente naquilo que precisa. 
Lembre-se: o seu alvo é o seu 
propósito maior, e certifica-se que 
seja um alvo que vale a pena de ser 
vivido e alcançado!
Irmãos, a minha mensagem para 
esse novo ano que se inicia é para 
que se cuidem e lembrem-se da 
esperança de que, em breve, iremos 
para um Reino de justiça. 
Agarrem-se à Palavra de Deus, 
pois vivemos não segundo o que o 
mundo nos impõe, mas de acordo 
com as verdades determinadas pelo 
Senhor.
Enquanto vivermos aqui nessa 
Terra, que possamos honrar 
ao nosso Deus com temor e 
excelência, firmes no cumprir do 
propósito determinado para cada 
um de nós. 
Vamos viver o ano da restauração! 
Amém?
Deus te abençoe!
Um Feliz Ano Novo para toda a 
Igreja Batista Renascer e também 
para os leitores da Revista 
Renascer!
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Por Sirlene G. Albanezi
 Missionária no Reino Unido.

Desenvolve um trabalho de 
levantar um exército de pessoas 

para orar especificamente por um 
avivamento no Reino Unido,

chamado: “Revival Prayer Army”. 
Para saber mais sobre 

avivamentos, acesse:
www.revivalprayerarmy.co.uk
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Como cristão, com certeza 
você já ouviu falar de aviva-
mento, certo? Mas afinal, o 

que é avivamento? Segundo o di-
cionário, o verbo “reviver” signifi-
ca trazer de volta a vida, despertar, 
sair do sono, agir, levantar, animar, 
renovar. Avivamento é o retorno da 
vida, animação, ressurreição, reno-
vação e restauração. 
O avivamento não é um movimen-
to e nem uma doutrina produzida 
por homens, pois é algo realizado 
apenas pelo Senhor. É claro que 
durante o avivamento há adora-
ção, muitos milagres e crescimento 
extraordinário da igreja, mas não 
podemos afirmar que essas coisas, 
separadamente, são de fato o avi-
vamento.
A verdade é que não há definição 
do que exatamente é o avivamen-
to. Em geral, podemos dizer que é 
Deus visitando o Seu povo de uma 
forma poderosa, ou seja, é o der-
ramar do Espírito Santo de Deus 
sobre a igreja, trazendo um poder 
sobrenatural para que as pessoas 
deixem as “quatro paredes” e cum-
pram o “Ide e pregai o Evangelho” 
a todos os perdidos. 
Você já viu alguém cheio do Espí-
rito Santo calado e feliz, sentado no 
banco da igreja? Não! Você nunca 
verá essa cena! O avivamento traz 
ousadia para falarmos do amor de 
Deus aos perdidos, assim como 
aconteceu em Atos 2, quando os 
apóstolos receberam o derrama-
mento no dia de Pentecostes. A Bí-
blia descreve que eles ficaram in-
cendiados e foram  pregar o Evan-
gelho aos gentios e judeus e, com 
isso, mais de três mil pessoas foram 
convertidas ao cristianismo em um 
único dia!  
O avivamento não vem somente 
para a  igreja estar cheia de poder, 
mas para alcançar os perdidos. Esse 
é o grande objetivo do avivamento: 
levantar a “grande comissão” para 
pregar o Evangelho a todas as pes-
soas, antes da volta de Jesus.
Você já reparou que Deus sempre 
começa algo usando uma pessoa? 
Ele nunca começa com multidões. 
Na história dos avivamentos pas-
sados, vemos como Deus usou jo-

vens e adolescentes para realizar 
grandes moveres, e sempre com 
pessoas simples, mas sedentas de 
Sua presença. 
Em 1904 no País de Gales, Deus 
usou Evan Roberts, de 26 anos, e 
seus amigos adolescentes para um 
grande avivamento que influenciou 
mais de trinta outros avivamentos 
ao redor do mundo, incluindo o de 
Rua Azuza, em Los Angeles e em 
1906 e 1907 na Coréia. 
Em 1859, em Ulster na Irlanda do 
Norte, Deus usou quatro jovens 
liderados por James McQuilkin 
e muitas crianças para trazer um 
poderoso avivamento em toda a Ir-
landa. Na ocasião, mais de 100.000 
pessoas foram salvas. 
Em 1949, nas Ilhas Hébridas, a no-
roeste da Escócia, Deus usou duas 
senhoras, conhecidas como irmãs 
Smith. Uma delas tinha 82 anos e 
a outra 84. Elas oraram pelo aviva-
mento de um lado da ilha e sete ou-
tros jovens do outro lado. Esse avi-
vamento foi liderado por Duncan 
Campbell e teve mais de 100.000 
pessoas salvas. 
Em 1739, um dos mais conhecidos 
avivalistas do mundo, John Wesley 
com  29 anos e George Whitefield, 
com  24, liderou o grande despertar 
da Inglaterra. 
Assim como esses, existem tantos 
outros avivamentos que já aconte-
ceram no mundo, e hoje, Deus quer 
nos usar como igreja, em nossa ge-
ração, para continuar fazendo his-
tória.
Mas, por que precisamos de um 
avivamento? Simples, por quatro 
motivos: para despertarmos; nos 
posicionarmos como igreja do Se-
nhor; para fazermos a diferença na 
sociedade; e para vivermos a pleni-
tude do Evangelho de Deus. Quan-
do o avivamento vier, muitos  virão 
o que está acontecendo entre o po-
vo de Deus e serão salvos, curados, 
libertos e restaurados, para assim, 
alcançar também outras pessoas. 
Portanto, o avivamento é  pessoal, e 
sempre acontece com pessoas des-
conhecidas para os grandes líderes. 
Muitas vezes, ele começa em pe-
quenos lugares e depois se espalha 
para cidades e regiões, até chegar a 

um país inteiro, como aconteceu no 
País de Gales em 1904. 
Por esse e outros motivos, 
precisamos falar sobre avivamento, 
para despertar em todos, um grande 
desejo pela presença do Senhor. 
Hoje é necessário que todos os 
cristãos orem, assim como orou o 
profeta Habacuque em 3:2b: “Aviva 
a tua obra, Senhor, ao longo dos 
anos”. Além disso, precisamos crer 
na promessa do profeta Joel, citada 
pelo Apóstolo Pedro em Atos 2:17-
18 “... e acontecerá nos últimos 
dias, diz o Senhor, que derramarei 
do meu Espírito sobre toda a carne: 
vossos filhos e filhas profetizarão, 
vossos jovens terão visões e os 
mais velhos sonharão; até mesmo 
sobre meus servos, derramarei 
do meu Espírito naqueles dias e 
profetizarei”. Por isso, acreditamos 
que estamos vivendo estes últimos 
dias e o avivamento já está quase 
chegando em nossa geração!
Diante de tudo que estamos viven-
do nestes últimos tempos, incluin-
do o ano de 2020 que se findou, 
a igreja em todo o mundo está se 
levantando e clamando por um avi-
vamento.
Interessante observar que o aviva-
mento sempre ocorre em tempos de 
muita crise, pois ele acontece justa-
mente para despertar a igreja e rea-
vivá-la. Assim, com tudo que está 
acontecendo no mundo na atuali-
dade, podemos afirmar que gran-
des moveres de Deus ao redor do 
mundo já estão acontecendo, e isso 
nos levará em breve, a um grande 
avivamento global.
Mas, o que fazer hoje, nesse ano de 
2021 para trazer o avivamento em 
nosso meio? 
Vamos iniciar esse novo ano oran-
do, pois nunca houve um aviva-
mento na história que não tenha 
sido precedido de muita oração de 
um povo sedento pela presença de 
Deus. 
Acredite: o avivamento só virá para 
um povo faminto e sedento da pre-
sença do Senhor, assim como abun-
dantes águas em uma terra seca.
Feliz Ano Novo, feliz avivamento! 

PRECISAMOS DE 
UM AVIVAMENTO?



Um dos maiores sonhos 
do ser humano sempre 
foi ser imune a doenças. 
Claro, é sonho no sen-

tido de vontade, necessidade até. 
Por que não? Qual o problema? Há 
quem diga que por trás disto está o 
desejo da imortalidade. A despeito 
das questões éticas, filosóficas, sa-
nitárias e tantas outras nuances que 
esta causa implica, vamos apenas 
confabular a respeito... 
A indústria cosmética lucra bilhões 
com a disponibilização de produtos 
para combater o envelhecimento, a 
ciência investe outros bilhões para 
descobrir vacinas contra as mais di-
versas pestilências e males que as-
solam a humanidade. Usar o filtro 
de um aplicativo de envelhecimen-
to é apenas diversão, uma projeção 
de algo que, na verdade, ninguém 
deseja. 
Ironicamente, quando crianças de-
sejamos crescer, quando adolescen-
tes não vemos a hora de atingirmos 
a maioridade, mas tão logo apare-
cem os primeiros sinais da cronolo-
gia implacável, começamos a pen-
sar numa forma de permanecermos 
jovens e, se pudéssemos, voltarmos 
no tempo pra ter mais cuidado com 
o sol, tomar mais água, começar-
mos mais cedo a nos preocupar.
Com o advento de uma pandemia 
marcada pelo trânsito e tráfego de 
um vírus que pode estar te espe-
rando no corrimão de uma escada 
rolante de um shopping, muitos se 
tornam quase paranóicos, com cer-
ta razão. Começamos a torcer pa-
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ra a ciência, orar pelos cientistas, 
aguardar ansiosos pela descoberta 
de uma vacina! Alguém precisa 
parar este inimigo invisível, como 
já conseguiram no passado com ou-
tros famigerados patógenos! Bem, 
aqui começa outra história.
São tantas opiniões a respeito do 
assunto, tantas teorias ditas conspi-
ratórias, tantos embates entre infor-
mações teoricamente fidedignas e 
falácias, que ficamos atabalhoados, 
quase oprimidos pela incerteza e 
contaminados pela desesperança! 
Particularmente, considero tolice 
digladiar com opiniões adversas, 
num tempo de dualidade e polari-
zação que mais confunde do que 
explica, mais divide do que une. 
Todavia, considero pertinente ob-
servar atentamente os movimentos, 
tanto do vírus quanto da ciência, 
sem perder a confiança de que, uma 
hora, venha de onde vier e seja co-
mo for, uma solução apareça. 
Deus é especialista em criar antído-
tos. O sangue de Jesus vertido na 
cruz nos livra da condenação eter-
na, a fé nos imuniza contra o deses-
pero, a certeza da eternidade com 
Ele nos protege da agonia da morte. 
Não quero subestimar o sofrimen-
to daqueles que, de alguma forma, 
foram afetados por esta pandemia, 
até porque, de certa forma, todos 
nós temos sido. Minha intenção é 
ressaltar que sempre existe uma va-
cina própria para cada mal. 
Jesus venceu até a morte e nos 
prometeu que também o faremos! 
Deus, em sua infinita misericórdia, 

tem nos sustentado, contra todos 
os maus presságios, contra todas 
as profecias do caos. Os profetas 
do mau agouro continuam fazen-
do suas vítimas, mas, aqueles que 
esperam no Senhor renovam as 
suas forças, são restaurados pela fé 
genuína que não se abate frente às 
incertezas. O provedor de milagres 
nunca esteve ausente de seu povo, 
não seria agora! 
Pra terminar, um ano novinho em 
folha chegou pra provar que a pro-
palada exterminação da humanida-
de não aconteceu. 
Por isso, deixe o Senhor vacinar o 
seu coração com a presença do Es-
pírito Santo em você. O resto virá 
por acréscimo. Feliz Ano Novo! 
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