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Personalidade é o conjunto de características de
uma pessoa. Nesse sentido, precisam ser consideradas as
dimensões: física, emocional, psicológica, racional e espiritual.
Os especialistas afirmam que os
principais aspectos da personalidade são estabelecidos até os seis
anos de vida. Claro, durante o curso
da vida é possível modificar e melhorar o nosso ser, nossa personalidade.
Assim sendo, é preciso dedicar
muita atenção às crianças, desde o
momento da sua concepção. Tratar
com carinho, respeito, responsabilidade e muito amor o feto, o bebê
na barriga e a criança pós barriga da
mamãe. É nesse instante que os traços fundamentais da personalidade

são estabelecidos! Estas marcas irão
permanecer, como regra geral, válidas pela vida toda.
A Personalidade Cristã se desenvolve na criança pelo bom trabalho
feito em sua dimensão Espiritual.
Ana, mãe de Samuel, orou pelo menino, ainda antes de concebê-lo. Ela
o levou ao templo, desde sua mais
tenra infância. Ana fez com que seu
filho morasse na casa de Deus. Ana
fez de Samuel um mensageiro da
Palavra de Deus, desde sua infância.
Mergulhar, efetivamente, na Palavra a mente, o coração a vida da
gente e a vida dos filhos: eis o segredo de formação de uma personalidade saudável, rica, sólida, amável,
responsável e eterna! O Espírito
Santo é o responsável último pela
formação da Personalidade Cristã!

O QUE SÃO OS
DIREITOS HUMANOS?

O

s direitos humanos são direitos inerentes a todos os
seres humanos, independentemente de raça, sexo,
nacionalidade, etnia, idioma, religião ou
qualquer outra condição.
Os direitos humanos incluem o direito à vida e à liberdade, à liberdade
de opinião e de expressão, o direito ao
trabalho e à educação, entre muitos outros. Todos merecem estes direitos, sem
discriminação.
Desse modo, vejam que di-

reitos humanos não protegem apenas
“bandidos”, como popularmente ouvimos, mas todos os seres humanos, sem
qualquer distinção.
Um exemplo facilmente perceptível no nosso cotidiano é o
direito à vida, do qual decorre o
direito à saúde. Assim, se hoje temos direito a tratamento médicohospitalar, como, por exemplo, remédios, exames, consultas e internamento, tudo gratuitamente, pelo SUS
(Sistema Único de Saúde), é porque temos uma proteção eficaz dos direitos
humanos.
As normas de direitos humanos nos garantem um mínimo
para a nossa sobrevivência.
O que seria dos seres humanos sem o direito à saúde?
Como milhões de brasileiros teriam vida se não
tivessem acesso a tratamento médico?
O Direito Internacional dos Direitos Humanos estabelece as
obrigações dos governos de agirem de
determinadas maneiras ou de se absterem de certos atos, a fim de promover e
proteger os direitos humanos e as liberdades de grupos ou indivíduos. Neste
caso, os governos devem agir de certo
modo, como, por exemplo, concedendo
acesso ao tratamento de saúde; sendo
que, por outro lado, devem se abster de
praticar determinados atos (não podem
praticar certas condutas), tais como,
proibir a reunião de pessoas e a sua manifestação política (direitos políticos).
Desde o estabelecimento das Organizações da Nações Unidas (ONU), em
1945, em meio ao forte lembrete sobre
os horrores da Segunda Guerra Mundial,
a população mundial manifestou o desejo de ter algumas garantias, tais como
o direito de não ser preso sem qualquer
flagrante ou ato judicial motivado (direito à liberdade); de não ser morto (direito
à vida); de ter um tratamento humaniza-

do (proibição de tratamento degradante ou da
tortura), entre outros.
A ONU tem por um de seus objetivos fundamentais promover e encorajar o respeito
aos direitos humanos para todos.
Justamente com base no respeito à integridade, seja ela física ou psíquica, como
uma manifestação dos direitos humanos, os
governos firmaram acordo para combater e
reprimir qualquer violência contra a mulher,
é assim que surgiu a Lei Maria da Penha (Lei
13.340/2006).
A Lei Maria da Penha considera violência
contra mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão,
sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano
moral ou patrimonial (art. 5º) e expressa que
são formas de violência doméstica e familiar
contra a mulher, entre outras:
I - a violência física, entendida como
qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal;
II - a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause
dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar
ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça,
constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem,
violação de sua intimidade, ridicularização,
exploração e limitação do direito de ir e vir
ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação;
III - a violência sexual, entendida como
qualquer conduta que a constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação
sexual não desejada, mediante intimidação,
ameaça, coação ou uso da força; que a induza a comercializar ou a utilizar, de qualquer
modo, a sua sexualidade, que a impeça de
usar qualquer método contraceptivo ou
que a force ao matrimônio, à gravidez, ao
aborto ou à prostituição, mediante coação,
chantagem, suborno ou manipulação; ou
que limite ou anule o exercício de seus di-

IV - a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que
configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos,
instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou
recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades;
V - a violência moral, entendida
como qualquer conduta que configure
calúnia, difamação ou injúria.
Vejam que os direitos humanos, que
são normas internacionais, refletem nas
leis que regem uma nação, não se restringindo apenas às pessoas acusadas de
praticarem crimes, mas a todos os seres
humanos.
Os direitos humanos estão expressos
em tratados (acordo entre os países), no
direito internacional consuetudinário (costumes), conjuntos de princípios e outras
modalidades do Direito. A legislação de direitos humanos obriga os países a agir de
uma determinada maneira e proíbe de se
envolverem em atividades específicas.
A nível nacional, cada país é responsável por garantir os direitos humanos dentro de seu território. Mas na fiscalização

destes direitos atuam também instituições de direitos humanos, organizações
profissionais, instituições acadêmicas,
grupos religiosos, organizações não governamentais, entre outros.
Quando há violação aos direitos humanos e o país é omisso, ou seja, não
toma providências, a pessoa prejudicada

pode levar o caso à Comissão de Direitos
Humanos, que poderá submeter o caso à
Corte Interamericana de Direitos Humanos, que, em julgamento, poderá condenar o país violador dos direitos humanos.
Portanto, direitos humanos não se
resumem apenas para uma classe de
pessoas, mas a todos!

“Quanto for
possível, não deixe
de fazer o bem a
quem dele precisa”
Provérbios 3:27
30
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azer o bem sem olhar a quem: eis uma importante prática do cristão! Deus nos deu como
um importante mandamento amar ao próximo
como a si mesmo: “Ame o Senhor, o seu Deus
de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu
entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este:
ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes”. Marcos 12:30,31.
No ano de 2004, a Organização Mundial de Saúde instituiu o dia 14 de junho como o Dia Mundial do Doador de
Sangue. O objetivo é homenagear e agradecer a todos os
doadores que ajudam a salvar vidas diariamente.
Para comemorar essa data, a Revista Paz traz essa linda
reportagem, contando um pouco do trabalho desenvolvido por queridos amigos do Lions Clube Marechal Cândido
Rondon, por meio da Associação Sangue Bom.
E o que Deus pensa sobre isso? O pastor Thiago Rodrigo Smaniotto destaca a importância de se fazer o bem ao
próximo, sendo a doação de sangue um verdadeiro ato
de amor.
Confira essa reportagem e seja edificado:

Sangue Bom
A Associação Sangue Bom surgiu da
necessidade que o empresário Wilmar
Guttges teve em conseguir 12 doadores para seu pai, no ano de 2012. Diante
dessa carência, levou a ideia para o Lions
Clube de Marechal Cândido Rondon
(entidade que faz parte há 22 anos), de
fundar uma associação para cadastrar
e encaminhar doadores para coleta de
sangue. “Levei para o Clube a ideia para
que pudéssemos nos envolver nessa
questão e tentar resolver esse problema
da falta de doadores de sangue quando
uma família necessita. Imediatamente,
foi aceito! Todos aprovaram! A partir de
então, iniciamos os trabalhos para a fundação de uma associação”, explica.
O Lions Clube apoiou a iniciativa e a
Associação recebeu o nome de Sangue
Bom, tendo sua diretoria empossada no
ano de 2014. No entanto, os trâmites da
documentação para que a Associação
pudesse atuar ficaram prontos em 2016.
No ano de 2017, a prefeitura de Marechal
Cândido Rondon cedeu o espaço junto
ao canteiro central da Avenida Maripá,
antiga banca de revistas, que passou a
ser a Sede da Associação, que entrou em
funcionamento para atendimento ao
público no dia 04 de abril de 2017. “Temos o apoio incondicional da prefeitura
de Marechal Cândido Rondon, através
da Secretaria de Saúde, que sempre está à
disposição para ajudar nas nossas necessidades. Isso é muito importante”, enfatiza o
presidente da Associação.

O primeiro grupo de doadores encaminhado pela Associação Sangue
Bom: o início de um trabalho que vem salvando muitas vidas!

Desde então, a Associação realiza periodicamente o cadastro de doadores de
sangue, que são encaminhados para coleta no município de Toledo, através de parceria com a Secretaria de Saúde do município, que disponibiliza o transporte para
levar os doadores até a cidade vizinha.
“Atualmente, a Associação Sangue Bom já
tem o Certificado de Utilidade Pública Municipal e está sendo pleiteado para nível
estadual. A ideia é futuramente trazer uma
unidade coletora para Marechal Cândido
Rondon, que poderá atender os rondonenses e também os doadores de municípios vizinhos”, explica Wilmar.

“

A ideia é futuramente
trazer uma unidade
coletora para Marechal
Cândido Rondon, que
poderá atender os
rondonenses e também
os doadores de
municípios vizinhos
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Gratidão
Cerca de 650 pessoas já doaram
sangue pela Associação Sangue Bom,
beneficiando 32 famílias, nestes pouco
mais de dois anos de atuação. “Já são
cerca de 3.500 cadastros de doadores.
É uma grande conquista para nós, do
Lions Clube, pois todo trabalho desenvolvido para beneficiar a comunidade e
ajudar o próximo, é sempre uma bênção. Os desafios para que a Associação Sangue Bom realmente saísse do
papel foram grandes e hoje, vendo ela
funcionar com tantas pessoas já beneficiadas, é muito gratificante e prazeroso. O apoio de todos os companheiros
do Lions me motivou a persistir neste
projeto. Todos os casos de pessoas que
precisam repor sangue são importantes; só quem precisa sabe como toda
ajuda é muito bem-vinda. Ficamos
muito felizes em poder ajudar e somos
muito gratos por cada doador, que deixa o trabalho e a família e disponibiliza
esse tempo para ir doar do seu sangue.
Essa é a motivação que precisamos
constantemente”, finaliza.

Alguns dos grupos de doadores: cada gota importa!

Cadastros
Pessoas interessadas em se cadastrar como voluntárias podem se
dirigir até a sede da Associação Sangue Bom, localizada no canteiro
central da Avenida Maripá, no centro de Marechal Cândido Rondon.
O expediente é de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 12h e das 13h30
às 17h. Contato pode ser feito pelo telefone (45) 2031-1310.
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Idealizador e presidente da Associação Sangue Bom, Wilmar
Güttges, durante solenidade de recebimento de título de
Cidadão Honorário de Marechal Cândido Rondon, no dia 29
de novembro de 2018: um importante reconhecimento da
sociedade rondonense. “Ficamos muito felizes em poder
ajudar e somos muito gratos por cada doador”

Requisitos básicos para doação de sangue
» Estar em boas condições de saúde.
» Ter entre 16 e 69 anos, desde que a primeira doação
tenha sido feita até 60 anos (menores de 18 anos, precisam de
autorização).
» Pesar no mínimo 50kg.
» Estar descansado (ter dormido pelo menos 6 horas nas
últimas 24 horas).

Impedimentos temporários
» Resfriado: aguardar 7 dias após desaparecimento dos sintomas.
» Gravidez.
» 90 dias após parto normal e 180 dias após cesariana.
» Amamentação (se o parto ocorreu há menos de 12 meses).
» Ingestão de bebida alcoólica nas 12 horas que antecedem a doação.
» Tatuagem / maquiagem definitiva nos últimos 12 meses.

» Estar alimentado (evitar alimentação gordurosa nas 4
horas que antecedem a doação).

» Situações nas quais há maior risco de adquirir doenças sexualmente
transmissíveis: aguardar 12 meses.

» Apresentar documento original com foto recente, que
permita a identificação do candidato.

» Qualquer procedimento endoscópico (endoscopia digestiva alta,
colonoscopia, rinoscopia etc): aguardar 6 meses.
» Extração dentária (verificar uso de medicação) ou tratamento de
canal (verificar medicação): por 7 dias.

Impedimentos definitivos
» Hepatite após os 11 anos de idade.
» Evidência clínica ou laboratorial das seguintes
doenças infecciosas transmissíveis pelo sangue:
Hepatites B e C, AIDS (vírus HIV), doenças associadas aos
vírus HTLV I e II e Doença de Chagas.
» Uso de drogas ilícitas injetáveis.
» Malária.
* Hepatite após o 11º aniversário: Recusa Definitiva;
Hepatite B ou C após ou antes dos 10 anos: Recusa
definitiva; Hepatite por Medicamento: apto após a cura e
avaliado clinicamente; Hepatite viral (A): após os 11 anos
de idade, se trouxer o exame do diagnóstico da doença,
será avaliado pelo médico da triagem.

» Cirurgia odontológica com anestesia geral: por 4 semanas.
» Acupuntura: se realizada com material descartável: 24 horas; se
realizada com laser ou sementes: apto; se realizada com material sem
condições de avaliação: aguardar 12 meses.
» Vacina contra gripe: por 48 horas.
» Herpes labial ou genital: apto após desaparecimento total das
lesões.
» Herpes Zoster: apto após 6 meses da cura (vírus Varicella Zoster).

Respeitar os intervalos para doação
» Homens - 60 dias (máximo de 04 doações nos últimos 12 meses).
» Mulheres - 90 dias (máximo de 03 doações nos últimos 12 meses).
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Vivendo o Amor
“Portanto, sejam imitadores de Deus, como
filhos amados e vivam em amor, como também
Cristo nos amou e se entregou por nós como
oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus”
Efésios 5:1-2.
Que tipo de amor imitamos? Com essa
pergunta, iniciamos a nossa entrevista com
o pastor Thiago Rodrigo Smaniotto, da Igreja
A Verdade que Liberta de Marechal Cândido
Rondon. Ele destaca que começamos a leitura
com a frase “sejam imitadores de Deus” e enfatiza que aqui, o verbo imitar é tradução do
grego μιμητης (mimetes) que significa “faça
como vocês viram”. A ideia é que devemos repetir o que temos visto em Deus, e a questão
aqui é da vivência do amor. Amar para Deus é
atitude!
Na sequência do texto, temos um exemplo
prático dessa imitação quando lemos: “Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo
amou a igreja e entregou-se a si mesmo por
ela” (Efésios 5:25). “Amar é uma ação e não um
sentimento! Deus tanto amou que deu Seu
Filho... nós somos imitadores de quem? Em
relação ao amor, a quem imitamos? Se imitarmos nossa sociedade, teremos um amor passageiro, condicionado àquilo que podem nos

dar em troca. Hedonismo = melhor receber do
que dar, o que eu vou ganhar com isso? Mas se
imitarmos a Deus, através do exemplo vivo de
Jesus Cristo, amaremos com uma qualidade de
amor diferenciada... haverá em nós um amor
DOADOR. Amor que vai além do egoísmo. E
assim também é com relação à doação de sangue: um ato de amor ao próximo”, ressalta.
O pastor Thiago diz que o amor é uma
decisão, não um sentimento. “Deus mandou
amar, se o amor fosse apenas sentimental
e espontâneo, Deus não precisaria ‘mandar’
que amássemos, já faríamos isso! Se você parou de sentir amor, você precisa voltar a agir
com amor... então, logo passará a sentir amor
novamente! Eu posso escolher amar! O amor
é assim: você não gosta do jeito que ‘fulano’
trata as pessoas e age, mas você decide tratá-lo bem. Posso decidir não responder da
maneira com que meus sentimentos me levariam. Posso perdoar mesmo quando não sinto
isso. Posso insistir quando tenho vontade de
desistir de um relacionamento. Posso ajudar
mesmo quando não sinto vontade de ajudar.
Posso estender a mão quando minha vontade
seria dar um ‘punho cerrado’. Eu decido amar!”,
enfatiza.

Pastor Thiago Rodrigo Smaniotto:
“Se imitarmos a Deus, através
do exemplo vivo de Jesus Cristo,
amaremos com uma qualidade
de amor diferenciada... haverá
em nós um amor DOADOR. Amor
que vai além do egoísmo”

“Como também Cristo nos amou e se entregou por nós”
O pastor Thiago ressalta que estamos
diante de um verbo muito interessante:
παραδιδωμι (paradidomi) que literalmente
significa “entregar nas mãos de outro” ou ainda
“entregar alguém a custódia, para ser julgado,
condenado, punido, açoitado, atormentado,
entregue à morte.” Por que o apóstolo Paulo
utilizou um verbo que tem essa possibilidade
interpretativa? Ele está dizendo que amar
34 sempre é correr riscos. “Jesus Cristo, ao

nos amar, assumiu todos os riscos possíveis
do amor como não ser correspondido, ser
desprezado, ver sua expressão de amor ser ignorada. Amar, na prática, é aceitar (aceitar é
diferente de concordar com tudo – Deus ama
o mal? Ama o pecado? Não, mas certamente
ama aquele que comete o pecado. E quanto
a nós, devemos amar a pessoa reprovando
o que está errado na vida dela sem feri-la,
sem descartá-la e sem desqualificá-la); amar,

na prática, é perdoar (Deus te perdoa então
você deve perdoar! Ele decidiu te perdoar no
momento em que enviou Jesus. Você recebe
esse perdão quando O recebe, e continua recebendo quando se arrepende, porque pecamos quase todos os dias); e amar, na prática,
é doar-se ao próximo (inclusive na doação de
sangue, em que você se dispõe a se deslocar
até um hemocentro e doa de si para salvar vidas)”, finaliza.

A importância
das metodologias
ativas para a
transformação
da escola

M
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etodologias são diretrizes
que orientam os processos
Coordenadora Pedagógica
de ensino e aprendizagem,
do Ensino Fundamental II
sendo concretizados por meio de estrae Ensino Médio
tégias, abordagens e técnicas concreColégio Evangélico Martin Luther
tas, específicas e diferenciadas.
Neste sentido, as metodologias ativas constituem, portanto, alternativas
pedagógicas que colocam o foco de todo o processo de ensino e de aprendizagem no aprendiz, envolvendo-o na aprendizagem por descoberta, investigação
ou resolução de problemas.
Elas são pontos de partida para alcançar processos mais avançados de reflexão, de integração cognitiva, de generalização, de reelaboração de novas práticas. Metodologias ativas não é um tema novo, porém, destaca-se atualmente.
Estudos têm demonstrado cada vez mais que, cada pessoa, sendo criança ou
adulto, aprende de uma forma diferente, ativa, a partir do contexto em que se
encontra.
Desta forma, destaca-se a importância destas metodologias, pois elas buscam criar situações de aprendizagem nas quais os aprendizes pensam, realizam e
conceituam o que fazem, constroem conhecimentos sobre os conteúdos envolvidos nas diversas atividades, desenvolvem capacidade crítica, refletem sobre as
práticas que realizam, fornecem e recebem feedback, aprendem o processo de
interação, explorando atitudes e valores pessoais.
Metodologias ativas em contextos híbridos – que integram as tecnologias e
mídias digitais, realidade virtual e plataformas adaptativas – trazem mais mobilidade, possibilidade de personalização, de compartilhamento, de troca de experiências diferentes de aprendizagem, tanto dentro e fora da sala de aula, como
dentro e fora da escola. Permitem combinar e integrar de forma equilibrada: a
aprendizagem individual (na qual cada estudante percorre e escolhe seu caminho, ao menos parcialmente, e avança no seu ritmo, buscando maior autonomia,
ou seja, a personalização do processo); a aprendizagem em grupo (que acontece através de projetos, problemas, desafios, debates, instrução por pares e jogos)
e a tutoria (em que a ação docente é mais direta, problematizando, orientando,
ajudando na síntese e avaliando).
Não é suficiente planejar metodologias ativas de forma isolada. Elas fazem
sentido em um contexto de mudança estruturada e sistêmica. Assim, as metodologias ativas podem revelar o seu verdadeiro potencial, contribuindo para
redesenhar as formas de ensinar e de aprender, a organização da escola e dos
espaços, a avaliação e o currículo.
São muitos os benefícios que podem ser alcançados ao trazer as metodologias ativas para dentro da sala de aula, sendo o principal a transformação na
maneira de conceber o aprendizado, ou seja, alcança-se êxito ao proporcionar
que o aluno pense de maneira diferente e resolva problemas conectando ideias
que, em princípio, parecem desconectadas.
Adaptado do texto Metodologias Ativas para uma aprendizagem mais profunda, In BACICH & MORAN (Orgs). Metodologias ativas para uma educação inovadora. Porto Alegre: Penso, 2018.
“Se, a princípio, a ideia não é absurda, então não há esperança para ela.”
Albert Einstein

38

C

asamento traz consigo direitos e deveres. Tanto o marido quanto a mulher
devem algo a seu cônjuge. O ensino das
Escrituras é muito claro acerca disso: “O marido
pague a sua mulher o que lhe deve, e da mesma
maneira a mulher ao marido”. 1 Coríntios 7:3.
Embora o texto acima fale de algo pertencente
à vida sexual, é inegável que este conceito envolve um princípio existente no casamento como um
todo. Os que se casaram têm deveres dos quais foram incumbidos por Deus na relação matrimonial.
Na Nova Tradução na Linguagem de Hoje, este texto é apresentado assim: “O homem deve cumprir o
seu dever como marido, e a mulher também deve
cumprir o seu dever como esposa”. 1 Coríntios 7:3.
A palavra usada pelo apóstolo, no original grego, que foi traduzida como “o que lhe deve” (ou,
em outras versões, “o que lhe é devido”), de acordo
com o Léxico da Concordância de Strong, é “opheilo” e significa “dever; dever dinheiro; estar em débito com; aquilo que é devido; dívida”. Portanto, temos uma dívida a ser paga no casamento. Porém,
convido-o a colocar o foco na sua própria dívida,
e não na de seu cônjuge, uma vez que, em matéria de relacionamento, temos a inclinação natural
de sermos melhores credores do que pagadores.
Quase sempre que falo a casais sobre os deveres
dos cônjuges, percebo que eles sempre dão mais

atenção ao que vão cobrar do outro do que a aquilo que eles deveriam fazer… e o que vemos nestes
cônjuges é algo muito parecido com a parábola
que Jesus contou acerca do credor incompassivo:
na hora de cobrar a dívida de outros nunca usam
da mesma compreensão e misericórdia que querem que outros tenham com eles.
Como Jesus ensinou, temos a capacidade de
ver o cisco no olho do irmão e não reparar na
trave que está em nosso próprio olho (Lc 6:41);
vemos os “pequenos” defeitos dos outros e não
queremos enxergar os nossos próprios grandes
defeitos. O fato é que deveríamos focar primeiro
em nossa parte dos deveres, até porque assim seria bem mais fácil não somente cobrar, mas estimular o parceiro a também fazer sua parte. Quem
dera todo marido e esposa pensasse mais no que
ele deve ao seu cônjuge do que naquilo que lhe
é devido!
Nosso foco principal na relação conjugal jamais deveria ser os nossos direitos (que de fato
possuímos – e pelos quais tanto reclamamos) e
sim os nossos deveres! Precisamos viver em função de nossos cônjuges, não em função de nós
mesmos. O problema de muitos é que entram no
matrimônio atrás de um nível de realização que
desejam mais para si mesmos do que para o seu
companheiro de aliança.

