








Como 
estão suas 

raízes?
Algum tempo atrás, eu estava no 

centro da cidade, e juntamente 
com um empresário, olhávamos 

para as raízes de uma árvore (provavelmente 
mais velha que nós), e notamos os estragos 
que estas raízes faziam nas calçadas e na ci-
clovia (longe de mim, fazer apologia ao corte 
indiscriminado das árvores que embelezam 
as ruas de nossa cidade). 

E nesse momento, analisando os estragos 
causados por aquelas raízes que saiam na su-
perfície, podendo inclusive causar queda aos 
pedestres e ciclistas, começamos a comparar 
com as raízes da vida espiritual que, quando 
são muito superficiais, somente de aparência, 
podem inclusive levar outras pessoas à que-
da (na fé). Na carta à igreja de Corinto vemos 
o alerta do apóstolo Paulo: “Não vos torneis 
causa de tropeço, nem para judeus, nem 
para gentios, nem tampouco para a igreja de 
Deus”.  (1Co.10:32 – ARA)

Uma das funções das raízes, além de fixar 
a planta no solo, é absorver materiais nutriti-
vos para a planta, como sais minerais, substra-

tos e água (cienciasresumos.com.br); assim o 
cristão deve firmar suas raízes em Jesus, fon-
te de água viva (cf. Jo.7:37-39), e Nele buscar 
suprir suas necessidades através da oração e 
leitura bíblica. 

O apóstolo Paulo recomenda, quando es-
creve aos Colossenses: “Aprofundem Nele 
[Jesus] suas raízes e sobre Ele edifiquem sua 
vida. Então sua fé se fortalecerá na verdade 
que lhes foi ensinada, e vocês transbordarão 
de gratidão” (Cl.2:7 – NVT).

Já no livro de Jeremias, cap. 17, vers. 7 e 8, 
encontramos a seguinte descrição: “Bendito 
o homem que confia no Senhor e cuja espe-
rança é o Senhor. Porque ele é como árvore 
plantada junto às águas, que estende suas 
raízes para o ribeiro e não receia quando vem 
o calor, mas a sua folha fica verde; e no ano de 
sequidão, não se perturba, nem deixa de dar 
fruto” (ARA).

Ainda observando aquela árvore na calça-
da, vimos a sua grandeza, e cogitamos sobre 
os estragos que causaria, se um forte vento 
a derrubasse. Assim, também na vida cristã, 

aqueles que não têm suas raízes firmadas nas 
bases da fé, podem ser facilmente influencia-
dos por ‘ventos de doutrinas’, conforme alerta 
o escritor da carta aos Efésios: “O propósito é 
que não sejamos mais como crianças, levados 
de um lado para o outro pelas ondas, nem jo-
gados pra cá e pra lá por todo vento de dou-
trinas e pela astúcia e esperteza de homens 
que induzem ao erro” (Ef.4:14- NVI).

Muitas vezes, podemos ter ‘aparência’ 
de grandes cristãos (grandes árvores), mas 
se nossas raízes não estão firmadas junto ao 
ribeiro das águas vivas de Jesus, podemos 
além de ser tropeço aos irmãos (raízes na cal-
çada), ser facilmente levados por ventos que 
podem causar a queda... e então, o estrago, 
certamente, será muito grande. 

Então, firmemos nossas raízes na fé em 
Cristo, não ficando na superficialidade da 
aparência, pois se estamos em pé é pela fir-
meza de nossas raízes... mas atenção: “Por-
tanto, aquele que pensa que está de pé é me-
lhor ter cuidado para não cair” (1Co.10:12 
– NTLH).  Abraço, com raízes em Cristo!























Estávamos só nós dois. Eu estava 
prestes a pronunciar palavras de-
cisivas sobre nós. Caminhávamos 

à beira de um braço do mar. Ouvíamos o 
som do vento e das águas agitadas. Ao lon-
go da caminhada, minha mente ensaiava o 
discurso. Qual seria o melhor tom de voz? 
Como começo a frase? Vou logo ao ponto 
ou faço suspense? 

Hoje me pergunto: como o coração 
humano consegue aguentar batidas tão 
fortes? 

A verdade é que naquele dia estáva-
mos decidindo nossa história. 

Subimos num trapiche sobre a água 
e ficamos frente a frente. Respirei fundo e 
perguntei a minha namorada: - “Você quer 
casar comigo?” Ela suspirou calmamente e 
sorrindo respondeu que sim. 

Passamos mais alguns minutos ali, con-
firmando nosso amor com olhares e beijos. 

Depois que saímos daquele trapiche, 
começamos a planejar o casamento que já 

estava decidido em nossos corações. 
Ainda não estávamos casados, não ha-

víamos confirmado a promessa diante do 
altar do Senhor, mas já havíamos dado a 
nossa palavra. Meu pai sempre me alerta-
va para não brincar com o coração de uma 
moça. Eu estava ciente de que havia aberto 
o coração dela e preenchido com sonhos. 
Hoje, temos três filhas meninas que imagi-
nam um futuro “príncipe encantado”; eu sei 
bem o tamanho do sonho que coloquei na 
alma da minha jovem namorada. 

Se aquele trapiche falasse, ele seria 
uma testemunha das nossas palavras e 
beijos. 

Há poucos dias, completamos 16 anos 
de casados; não nos esquecemos do trapi-
che. Seguimos vivendo o sonho daquele 
dia. Tivemos momentos de alegria, choro, 
opiniões diferentes e reconciliações, mas 
em momento algum abandonamos nossa 
promessa.

Você tem um trapiche como teste-

munha? Lembra quando tudo começou? 
Quão longe estão daquele “lugar”? 

Não, os trapiches não falam, mas Deus 
fala. Ele pode até usar este breve texto para 
lembrar a muitos das promessas feitas no 
passado. Volte aonde tudo começou, torne 
vivo os sonhos da promessa. 

Foi naquele 
trapiche perto 

da praia
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Donde vens e para onde vais? 
(Gn 16:8)

Essa pergunta foi feita pelo anjo do Senhor a Ha-
gar, serva de Sara e Abrão, quando fugia da ten-
da deles. Ela sabia de onde vinha, mas não sabia 

para onde ir. Ela estava deixando um lar onde se temia e 
adorava ao único e verdadeiro Deus, sem saber o que lhe 
reservava o incerto futuro. Foi aconselhada a regressar, se 
humilhar e permanecer.

 Essa pergunta o Senhor quer que você, caro leitor, se 
faça constantemente. Você vem de onde? De uma vida 
sem Deus? De um lar cristão, onde os valores espirituais, 
morais e éticos eram respeitados e vividos? Ou você vem 
de um lar onde chamava de pai a quem não era seu pai 
verdadeiro e de mãe, quem não era sua mãe de fato? Ou 
você vem da rua ou de um orfanato sem nunca ter conhe-
cido um lar, uma família? O que você quer na sua vida e 
aonde quer chegar? Você vem de um casamento harmo-
nioso e feliz, mas que se deteriorou, porque em sua opi-
nião sua sogra se intrometeu demais? Você vem de um 
emprego excelente, vantajoso, com ótimas perspectivas 
de crescimento, mas em sua opinião injustamente o (a) 
despediram? Você vem de um passado brilhante e está 
diante de um futuro escuro?

Reflita comigo: Hagar tinha uma vida regalada. Isso 
a levou a menosprezar sua patroa, nivelando-se com ela. 
Quando foi advertida, fugiu. O orgulho sempre precede 
a queda. O anjo do Senhor a aconselhou a retornar e hu-
milhar-se. Quem cai necessita levantar-se. Com muita tris-
teza, vemos hoje os princípios e valores morais, éticos e 

espirituais que os pais tentaram incutir em seus filhos 
sendo abandonados e adolescentes e jovens jogan-

do-se num futuro incerto, sem limites, nem rumo e muito 
menos, destino. Por outro lado, pela graça e misericórdia 
de Deus, muitos que não conheceram seus pais e foram 
adotados, criados na rua ou num orfanato, tornam-se pes-
soas de bem, porque abraçam valores e princípios bíblicos 
para sua vida. Quantos perdem cargos e empregos precio-
sos por motivo da sua arrogância, da sua desonestidade, 
da sua falta de humildade ou falta do senso de responsa-
bilidade... não culpe sua sogra pelo seu casamento fracas-
sado; se você não mudar sua postura diante do seu marido 
ou da sua esposa, aceitando e amando sua família como 
sua, poderás descasar e casar dezenas de vezes e nunca 
serás feliz. O melhor caminho sempre será o recomendado 
pelo anjo a Hagar e também trilhado pelo filho pródigo 
em Lucas 15: “Volte... arrependa-se... humilhe-se... recon-
cilia-te”. O melhor de tudo é sempre retornar ou voltar-se a 
Deus, seu Criador e Sustentador de todas as coisas!

Quero lembrar que se, no caminho de onde viemos e 
no qual estamos caminhando, a PALAVRA DE DEUS for 
“lâmpada para os nossos pés e luz para nossos caminhos” 
(Salmo 119:105), certamente seremos mais que vence-
dores. Assim como o caminho que Hagar estava indo, 
afastando-se da casa de Abrão, a levaria à destruição, o ca-
minho do abandono dos princípios e dos valores cristãos 
bíblicos levará você para o inferno, a destruição, que fica 
no fim de uma vida sem Deus.

Você, caro leitor, tem certeza, do destino da sua vida? 
Sabes para onde está indo? Há uma regra no trânsito que 
diz: “Na dúvida, não ultrapasse!” Qualquer dúvida, pare, 
retorne e informe-se! O Pai te aguarda de braços abertos!18
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Nesta edição, vamos falar sobre o que 
é, do que se trata e quais são as medi-
das previstas na Lei Maria da Penha.

A Lei 11.340, de 07 de agosto de 2006, 
conhecida popularmente por Lei Maria da 
Penha, foi assim denominada em homena-
gem à Maria da Penha Maia Fernandes, que 
sofreu violência doméstica na década de 80. 
Em 1983, seu esposo tentou matá-la com um 
tiro de espingarda. Apesar de ter escapado 
da morte, ele a deixou paraplégica. Quando, 
finalmente, voltou à casa, sofreu nova tentati-
va de assassinato. Quando criou coragem para 
denunciar seu agressor, Maria da Penha se de-

parou com uma situação que muitas mulheres 
enfrentavam neste caso: falta de lei específica 
e ineficiência da Justiça brasileira.

O caso de Maria da Penha só foi solucio-
nado em 2002, quando o Brasil foi condenado 
por omissão e negligência pela Corte Inte-
ramericana de Direitos Humanos. Desta ma-
neira, o Brasil teve que se comprometer em 
reformular suas leis e políticas em relação à 
violência doméstica.

A Lei cria mecanismos para coibir a vio-
lência doméstica e familiar contra a mulher, 
tais como:

1) define a violência doméstica e fami-
liar contra a mulher;

2) estabelece as formas da 
violência doméstica contra a 

mulher como física, psicoló-
gica, sexual, patrimonial e 

moral;

3) criminaliza a violên-
cia doméstica e familiar 
contra a mulher;

4) impede que o juiz 
aplique penas pecuniárias 

(pagamento de cestas básicas).

O artigo 5º da Lei 11.340 prescreve que 
“configura violência doméstica e familiar 
contra a mulher qualquer ação ou omissão 
baseada no gênero que lhe cause morte, le-
são, sofrimento físico, sexual ou psicológico 
e dano moral ou patrimonial”. Em outras pa-
lavras, violência doméstica para a lei não é 
só a agressão física à mulher, mas também 
qualquer atitude que lhe cause dano moral, 
patrimonial (quebra de seus pertences) e até 
mesmo a omissão (deixar de agir quando a lei 
determina fazer algo).

Infelizmente, é comum em briga familiar a 
destruição de bens da mulher (celular, pratos e 
outros objetos), jogando-o ao chão, quebran-
do ou danificando, e isso configura violência 
contra a mulher, isto porque, como mencio-
nado acima, configura violência doméstica 
qualquer atitude que causa dano patrimonial 
à mulher.

O próprio artigo 7º da Lei descreve as for-
mas de violência doméstica e familiar:

Art. 7º São formas de violência do-
méstica e familiar contra a mulher, entre outras:

I - a violência física, entendida como 
qualquer conduta que ofenda sua integridade ou 
saúde corporal; É o exemplo mais vivenciado em 
nosso cotidiano.

II - a violência psicológica, entendida 
como qualquer conduta que lhe cause dano emo-
cional 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, mani-
pulação, isolamento, vigilância constante, perse-
guição 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; Veja, portanto, que a vio-
lência psicológica, como, por exemplo, a exposi-
ção ao ridículo, o constrangimento, humilhação, 
chantagem, insulto e até a vigilância constante e 
a perseguição implica na Lei Maria da Penha. 

III - a violência sexual, entendida 
como qualquer conduta que a constranja a pre-
senciar, a manter ou a participar de relação sexual 
não desejada, mediante intimidação, ameaça, 
coação ou uso da força; que a induza a comercia-
lizar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua sexua-
lidade, 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 direi-
tos sexuais e reprodutivos; A título de ilustração, 
a violência sexual pode ocorrer quando o marido 
constrange a sua esposa a manter relação sexual, 
o que se denomina estupro marital. Neste caso, 
inclusive, deve ser aplicada a Lei Maria da Penha, 
uma vez que se a mulher não deseja manter rela-
ção sexual com o seu esposo naquele momento, 
este não pode obrigá-la. 

IV - a violência patrimonial, entendi-
da como qualquer conduta que configure reten-
ção, subtração, destruição parcial ou total de seus 
objetos, instrumentos de trabalho, documentos 
pessoais, bens, valores e direitos ou recursos eco-
nômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas 
necessidades; Assim, observa-se que a retenção, a 
destruição parcial ou total de objetos (quebra de 
objeto), destruição ou retenção de documentos 
pessoais, dinheiro ou até instrumentos de traba-
lho, configura violência contra mulher. 

LEI MARIA DA PENHA: 
você conhece?



V - a violência moral, entendida como 
qualquer conduta que configure calúnia, difamação 
ou injúria.

Ocorrendo qualquer ato que configure violação à Lei 
Maria da Penha, a vítima ou terceiros poderão acionar a 
polícia para que o agressor seja penalizado, inclusive, a 
lei prevê que “verificada a existência de risco atual ou imi-
nente à vida ou à integridade física da mulher em situa-
ção de violência doméstica e familiar, ou de seus depen-
dentes, o agressor será imediatamente afastado do lar, 
domicílio ou local de convivência com a ofendida”. Neste 
caso, a determinação do afastamento do agressor pode-
rá ser determinada, inclusive, pelo delegado de polícia, 
quando o Município não for sede de comarca, como, por 
exemplo, Quatro Pontes-PR, Mercedes-PR, Pato Braga-
do-PR, Entre Rios do Oeste-PR e Nova Santa Rosa-PR, ou, 
ainda, por policial, quando o Município não for sede de 
comarca e não houver delegado disponível no momento 
da denúncia (art. 12-C da Lei 11.340/2006).

Para configuração da violência doméstica e familiar 
não se exige a coabitação entre autor e vítima, sendo 
possível que a agressão cometida por ex-namorado 
configure violência doméstica contra a mulher (STJ, HC 
182.411/RS), bem como a aplicação da Lei Maria da Pe-
nha para violência praticada por irmão contra irmã, ain-
da que eles nem mais morem sob o mesmo teto (STJ, HC 
184.990-RS).

Algumas situações inusitadas chegaram ao Superior 
Tribunal de Justiça, em Brasília-DF. Em uma ocasião, o 

empregador cometeu assédio sexual contra 
a empregada doméstica e o referido Tribunal 
entendeu que no caso aplica a Lei Maria da 
Penha (HC 500.314/PE). Em outro caso, o STJ 
entendeu possível aplicar a Lei Maria da Penha 
nas relações entre mãe e filha (HC 277.561-AL), 
ou seja, o Tribunal entendeu ser possível punir 
a mãe por agressões contra a filha.

Por fim, além do agressor sofrer as conse-
quências da lei penal (inclusive podendo ser 
preso), ele poderá ser condenado a pagar in-
denização à vítima por danos morais. O valor 
dos danos morais será arbitrado pelo juiz, ou 
seja, não há um valor pré-estabelecido, mas 
o juiz considerará, entre outras, a gravidade 
do fato.
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Um em cada nove cristãos no 
mundo vive em uma área ou 
cultura em que o cristianismo 
é ilegal, proibido ou punido“Irmão Mehdi é natural do Marrocos. Ele professava 

o islamismo, religião oficial do país. Mas, como o 
Senhor é soberano e alcança quem Ele quer, da 

forma e local que preferir, Mehdi foi transformado 
de maneira sobrenatural! 

Você ama a Deus de ver-
dade? Proclama a Sua 
Palavra livremente? Vai 
aos cultos e celebra-

ções em alguma Igreja da sua cida-
de? Participa de alguma “célula” ou 
“pequeno grupo” com irmãos que 
compartilham da mesma fé que a 
sua? Conversa com seus amigos e 
familiares sobre o que o Senhor tem 
feito em sua vida? Lê a Bíblia, livros 
cristãos e a própria Revista Paz?

Se você faz ou entende que 
pode fazer isso tudo livremente, 
sem punições, percebe que é al-
guém privilegiado?  

Um em cada nove cristãos no 
mundo vive em uma área ou cul-
tura em que o cristianismo é ilegal, 
proibido ou punido, de acordo com 
o relatório sobre a perseguição glo-
bal, publicado neste ano de 2019, 
pela Missão Portas Abertas. Isso 
representa um aumento de 14% 
em relação ao ano anterior. Nos úl-
timos 27 anos, a organização tem 
publicado a Lista Mundial de Perse-
guição, um indicador global de pa-
íses onde os direitos humanos e re-
ligiosos estão sendo violados, e os 
países mais vulneráveis à agitação 
social e à desestabilização. Duran-
te o período reportado pela Lista 
Mundial de Perseguição 2019, nos 
50 principais países, um total de 

1.266 igrejas ou edifícios cristãos 
foram atacados; 2.635 cristãos fo-
ram detidos sem julgamento, sen-
tenciados e presos; e 4.136 cristãos 
foram mortos por razões relaciona-
das à fé. Em média, são 11 cristãos 
mortos todos os dias por sua fé.

Você tem ideia do que isso re-
presenta? E teria coragem de se-
guir a Jesus e defender a sua fé se 
vivesse em meio a uma realidade 
dessas?

O nosso entrevistado desta edi-
ção é um exemplo de uma situação 
semelhante: Irmão Medhi é um ex-
muçulmano que conheceu Jesus e 
teve a sua vida totalmente transfor-
mada... em todos os sentidos!

Tivemos a alegria de conhecê-
lo e fazer uma entrevista durante a 
Conferência Impacto 2019, realiza-
da em Marechal Cândido Rondon, 
pela JUMAP (Junta de Mocidade e 
Adolescentes da Convenção Batis-
ta Pioneira). Agradecemos o apoio 
e esforço de diversos irmãos para 
que pudéssemos realizar esse tra-
balho, em especial à Karine e ao 
Thiago. E ao próprio Mehdi, que 
nos atendeu de maneira muito es-
pecial, com atenção, simplicidade e 
simpatia. 

Confira essa reportagem e seja 
também transformado pela Palavra 
Viva! 
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O início da transformação...
Irmão Mehdi é natural do Marrocos. Ele 

professava o islamismo, religião oficial do 
país. Lá, inclusive, é proibido ter bíblias e 
acesso livre à Palavra de Deus. Mas, como 
o Senhor é soberano e alcança quem Ele 
quer, da forma e local que preferir, Mehdi 
foi tocado de maneira sobrenatural! 

Ele nasceu na família real, uma das 
mais religiosas do seu país. Seu pai ainda é 
um dos líderes mais influentes daquela na-
ção, tendo, inclusive, ajudado a criar as Leis 
(uma delas determina que se um muçul-
mano falar de Deus para outro muçulma-
no será preso pelo período de cinco anos).

Mehdi teve acesso à educação nos 
melhores centros de ensino. E quando foi 
fazer o seu Trabalho de Conclusão de Cur-
so (TCC) em Teologia do Islamismo, dentro 
de uma universidade, em sua cidade natal, 
Rabbat, que é a capital do Marrocos, rece-
beu uma Bíblia, a fim de fazer comparações 
com o Alcorão. As universidades islâmicas 
são os únicos órgãos autorizados a terem 
Bíblias em seu acervo literário, justamente 
para que os estudantes possam elaborar 
trabalhos criticando as escrituras cristãs.

Seu professor indicou o Livro de Lucas 
e o Alcorão, com a meta de fazer dez pon-
tos entre o cristianismo e o islamismo. E foi 
aí que Deus iniciou a Sua obra: enquanto 
o objetivo era criticar a Bíblia, literalmente 
“falar mal” do Evangelho, o que aconte-
ceu foi exatamente o contrário! O Espíri-
to Santo se revelou na Palavra! “Comecei 
a ler um versículo e Deus falava comigo 
de outra forma toda vez que relia... dian-
te dessa situação, fui perguntar esclareci-
mentos ao meu pai, mas ele sempre dizia 
que o procurasse outra hora. Tinha um 
amigo na sala com meu pai, que me fez 
uma advertência: ‘cuidado que esse livro 

fez lavagem cerebral em muita gente’! O 
tempo passou e esse amigo hoje é o meu 
pastor. Nosso Deus é soberano. O nosso 
Deus não é lógico! Às vezes, Ele faz coisas 
que a gente não consegue imaginar: quem 
imaginaria um muçulmano, filho da maior 
autoridade religiosa do país, não na rua, 
não na Europa, não na igreja, mas dentro 
de uma universidade do islamismo, sendo 
impactado pela Bíblia?”, destaca. 

Ele conta que sua fé começou a au-
mentar ainda mais quando fez uma entre-
vista com um pastor em Londres, na Ingla-
terra, para o TCC. Sentiu firmeza em suas 
palavras e nas suas atitudes como homem 
de Deus; foi aí que a fé começou a cres-
cer cada vez mais na sua vida. E cada dia, 
a cada leitura da Bíblia, Deus foi falando 
mais com ele. “Após a minha conversão, 
fiquei cerca de um ano no Marrocos sem 
falar absolutamente nada a respeito com 
a minha família. A sensação de estar viven-
do sozinho dentro de uma comunidade 
que pensa totalmente diferente de você 
é desesperadora, causa medo! Só Cris-

to para nos dar graça para suportar uma 
realidade dessas. Quando conheci esse 
pastor de Londres, ele me deu o contato 
de uma igreja subterrânea em Marrocos e 
neste um ano calado, frequentava cultos 
escondidos, todas as sextas-feiras. No Mar-
rocos, o Cristianismo é proibido por Lei, 
não é reconhecido pelo governo, sendo 
que o marroquino que se declara crente 
em Jesus pode ter sua vida ceifada! Você 
falar de Jesus pode custar a sua vida lá”, 
destaca.

Mehdi explica que existem missioná-
rios de outros países entrando com pla-
taformas de trabalhos sociais e outras ati-
vidades, para conseguir visto e continuar 
no país. “São enviados para evangelizar, 
mas de forma escondida. Lembro de ami-
gos que se reuniam nos fundos de um lava 
jato, para fazer cultos de 45 minutos e não 
chamar a atenção. No Marrocos, o islamis-
mo faz parte da Constituição Federal: um 
líder religioso de mesquita, por exemplo, é 
sustentado pelo governo. Qualquer outra 
religião é proibida”, relata. 

Mehdi: “No Marrocos, 
o Cristianismo é 

proibido por Lei, não 
é reconhecido pelo 
governo, sendo que 
o marroquino que se 

declara crente em Jesus 
pode ter sua vida ceifada! 
Você falar de Jesus pode 

custar a sua vida lá”
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Mehdi se converteu aos 20 anos e está 
há sete no Brasil, tempo em que não vê sua 
família. “Tive o privilégio de encontrar mi-
nha mãe, no ano passado, em algum lugar 
do mundo. Foi um tempo muito precioso. Pago 
um alto preço por seguir a Jesus: perdi minha 

família, meus amigos... mas, nunca vou me 
arrepender disso! O Evangelho muda radical-
mente o seu modo de pensar e de viver! É um 
privilegio enorme viver para Jesus! Quando 
me converti, entendi, automaticamente, que 
sou um missionário nato. A partir do momento 

que o Senhor salvou a minha vida, logo após a 
minha conversão, entendi literalmente qual o 
meu papel nessa Terra: pregar, falar Dele, com 
meu povo, com outros povos... e Ele tem cui-
dado de mim durante todo esse tempo”, 
enfatiza. 

Um alto preço...

Mehdi: “Quando me converti, entendi, automaticamente, 
que sou um missionário nato. A partir do momento que o 

Senhor salvou a minha vida, logo após a minha conversão, 
entendi literalmente qual o meu papel nessa Terra: pregar, 

falar Dele, com meu povo, com outros povos”

Diante da situação, Mehdi foi expulso do país, 
considerado traidor da pátria e da religião pelo go-
verno marroquino, não podendo voltar pra lá devi-
do à perseguição religiosa e séria ameaça de morte. 
Ele veio ao Brasil para pedir asilo religioso, tendo 
inclusive, dois anos de escolta da Polícia Federal. 
Mas, por que o Brasil? Irmão Mehdi explica que não 
ficou na Europa porque o pastor que era amigo do 
seu pai começou a ser perseguido lá e grande parte 
da sua família vive em países daquela localidade. 
“Inclusive, tenho tios embaixadores do Marrocos 
na Europa. Então, meu pastor e eu decidimos pro-
curar asilo em um lugar longe, onde não houvesse 
nenhum familiar. Oramos muito e veio o Brasil! Foi 
a primeira vez que ouvi a palavra Brasil na minha 
vida: 48h antes de vir pra cá! O pastor entrou em 
contato com um colega pastor daqui e deu certo 
para vir. Atualmente, sou vice-presidente da Missão 
Evangélica Árabe do Brasil”, destaca.

ASILO NO BRASIL

Mehdi conta que sempre teve muito 
respeito pelos seus pais e seguia seus ca-
minhos. “Sempre respeitei muito o meu pai. 
Nunca levantei a voz contra ele... fui aquele 
menino que passava do perfume do pai para 
se parecer com ele. O nosso relacionamento 
era muito precioso, mas chegou o momento 
de confrontá-lo. Todo ano, é realizada a festa 
do cordeiro: o muçulmano compra um cor-

deiro para sacrificar, comemorando a histó-
ria de Abrão e Isaac... como primogênito, era 
normal que meu pai pedisse para que eu sa-
crificasse o animal: tinha que colocar o cor-
deiro na direção de Meca e matar. Naquele 
dia, tive coragem de olhar em seus olhos e 
dizer: ‘pai, o senhor não está entendendo o 
que está acontecendo comigo! Não preci-
so mais sacrificar cordeiro algum, porque o 

Meu cordeiro já foi sacrificado e crucificado 
há 620 anos antes do islamismo... e Ele se 
chama Jesus Cristo de Nazaré!’ Meu pai, que 
é diabético, entrou em crise e caiu no chão! 
Minha mãe, começou a chorar e dizia: ‘por 
que você está fazendo isso?’ Minhas irmãs 
ficaram paralisadas, encostadas na parede 
e não entendendo absolutamente nada... 
como até hoje não entendem”, relata. 

O momento da Verdade!



Um recado especial...
Ele deixa uma mensagem especial para a 

Revista Paz e seus leitores: “Que Deus dê muita 
paz, graça sobre graça! Espero que a Revista Paz 
continue fazendo a diferença nesta cidade e fora 
dela... chegando em vários lugares! Que Jesus 
seja glorificado através de cada edição e seus 
leitores sejam abençoados! Jesus é tudo: Ele é o 
meu pastor... penso sempre: Jesus nunca me fal-
tará! Jesus: pois com Ele, somos completos! Ele é 
a razão da esperança e deve significar tudo em 
nossas vidas”, finaliza. 
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“Minha 
intenção é 
abençoar 
a igreja 
brasileira, 
demonstrando 
o poder 
transformador 
do Evangelho, 
assim como 
encorajar 
os irmãos a 
valorizar a 
liberdade de 
pregar e viver 
o Evangelho de 
Jesus em seu 
país e entre os 
muçulmanos”.

Mehdi

Até mesmo o seu nome tem uma rela-
ção forte com seu testemunho. Segundo 
Mehdi, o nome árabe significa “Aquele que 
estava na escuridão e viu a luz”. “Minha in-
tenção é abençoar a igreja brasileira, de-

monstrando o poder transformador do 
Evangelho, assim como encorajar os irmãos 
a valorizar a liberdade de pregar e viver o 
Evangelho de Jesus em seu país e entre os 
muçulmanos. Se Deus pega um muçul-

mano e faz dele uma nova criatura, por 
que não pode usar você que já o conhece 
para falar Dele a outras pessoas que este-
jam na mesma situação? A soberania do 
Senhor é imensa e não tem como dimen-
sionar a Sua grandeza”, destaca.

Perguntado se imagina como estaria a 
sua vida caso não conhecesse a Jesus, ele 
disse que sempre reflete: “Se Jesus não 
viesse salvar nossas vidas e nos chamar 
pela graça Dele, o que seria de nós? Nenhu-
ma pessoa teria a certeza da Salvação! Sem 
Cristo, a vida não tem sentido”, acredita. 

A Grandeza do Senhor...
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Independente das circunstâncias, ele continua sendo pai. Cresci 
sem pai, um privilégio que não tive como muitos; tenho uma 
mãe que foi mãe e pai ao mesmo tempo, devo muito a ela e sou 

grato a Deus pela vida dela. Ao longo da vida, sempre aprendi atra-
vés da Bíblia, a sempre honrar os dois: pai e mãe, afinal minha mãe 
não me concebeu sozinha. “Honra a teu pai e a tua mãe, para que se 
prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá”. Êxodo 
20:12. “Porque Deus ordenou, dizendo: Honra a teu pai e a tua mãe; e: 
quem maldisser ao pai ou à mãe, certamente morrerá”. Mateus 15:4.  
“Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com 
promessa; para que te vá bem, e vivas muito tempo sobre a terra”. 
Efésios 6:2,3. 

Hoje, estou com 49 anos; com 47, conheci meu pai e tive a alegria 
de expressar para ele o que a Bíblia e a vida me ensinaram: o resulta-
do foi maravilho, pois fui bem recebido, respeitado e honrado pelo 
meu próprio pai, o qual não conhecia. Obedecer a Deus e Sua Palavra 
traz resultados benéficos para a vida de um homem, então tome ou 
prossiga com essas atitudes:

1 - Dê valor ao seu pai e você faz isso quando é grato a Deus por 
ele e leva em conta a sua orientação, porque o pai que é pai se 

preocupa com os filhos.

2- Aceite a autoridade dele, ainda mais você que é jovem. O pai 
sempre tem e terá algo para nos ensinar. E se ele te ensinou 

algo ruim, tome isso como exemplo e não faça o mesmo, continue 
respeitando e honrando seu pai.

3- Tenha respeito por ele, isso muitas vezes tem a ver como 
você age e como você fala com seu pai. Não podemos usar 

da liberdade que temos hoje para a libertinagem e fazer desmerecer 
aqueles que merecem nosso respeito.

4- E por último, cuide bem de seu pai, ele pode precisar de aju-
da ou estar precisando; a melhor forma de horar e demonstrar 

amor e respeito é dando o seu melhor por ele. 

Neste mês tão especial em que celebramos a grandeza de todos 
os pais, busque de uma ou de outra forma, honrar seu pai, seja o 
exemplo hoje para que no presente e no futuro, você seja lembrado 
como um exemplo de filho. Pai sempre será pai, presente ou ausente. 

Pai continua 
sendo pai





Você sabe o que é um termômetro, né? É um instrumento inventa-
do por Galileu no século XVI, muito conhecido e usado por todos, 
que serve para registrar a temperatura de um determinado ambien-

te. Apesar de ele viver descendo e subindo, conforme as alterações, ele nada 
pode fazer para alterar a atmosfera do ambiente, ao contrário disso, ele mes-
mo é alterado pelas variações.  

E quanto ao termostato? Você sabe o que é? É uma ferramenta mais com-
plexa, que ao ser ligada a um sistema de ar condicionado, tem a extraordiná-
ria habilidade de não apenas medir, mas trabalhar para alterar a atmosfera ao 
seu redor. 

No que diz respeito à vida cristã e sua convivência neste mundo, você está 
mais para um termômetro ou para um termostato?

Ambientes podem ser tóxicos! Mas existem maneiras de desintoxicá-los. 
Deus quer criar ambientes saudáveis, ambientes onde reine uma atmosfera 
do Céu. A transformação desse ambiente precisa começar em cada um de nós, 
para depois poder ajudar outros. Assim como a orientação em uma aeronave 
é de que em caso de emergência primeiro a máscara de oxigênio deve ser 
colocada em si mesmo, para a partir daí poder auxiliar os outros. Que sejamos 
primeiro um termostato para nossa própria mente, quando pensamentos tóxi-
cos e mentirosos baterem a porta, que possam levar um sonoro não!! 

Muitas vezes, o ambiente de nossos relacionamentos sofre com o frio con-
gelante da apatia, distração e falta de amor. O congelamento emocional, às 
vezes, é tão forte em um casamento, por exemplo, que se pergunta para o 
marido e ele acha que está tudo bem, mas quando se pergunta para a esposa, 
esta já está a ponto de explodir. Crianças criadas e tratadas como verdadeiros 
desconhecidos dentro de suas próprias casas, enchendo-se de valores bem 
diferentes dos apresentados pela Palavra de Deus. 

Outras vezes, a alta temperatura das brigas e calúnias derrete o contenta-
mento e contamina a atmosfera assim como o enxofre de um vulcão.  O padrão 
é viver sufocado e sufocando em meio a reclamações e intrigas. 

Nós somos termostatos, cada um de nós. Se você chega em um lugar preo-
cupado, ansioso, inquieto, irado, isso é exalado de você e influencia a atmos-
fera daquele lugar. Sem intenção, acabamos enchendo a atmosfera do lugar 
com tudo isso. 

Mas o que aconteceria se vivêssemos de maneira intencional? Se tomásse-
mos consciência de quem realmente somos? Filhos de Deus, amados por Ele, 
com uma missão clara de implantar o Reino onde quer que estejamos? 

Se mantivermos isso em frente aos nossos olhos, e refletirmos isso em 
nossas palavras e atitudes, seremos transformadores de ambientes. Nem o frio 
terá o poder de congelar, nem o calor de queimar a paz de Deus, que excede 
todo entendimento em nossos corações! 

Termômetro ou 
termostato?

“E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio 
colheremos, se não desanimarmos”. Gálatas 6:9

terá o poder de congelar, nem o calor de queimar a paz de Deus, que excede 
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Por que 
possuir uma 
máquina de 

cartões?

Por

Assessor de Negócios – Meios de 
Pagamentos Eletrônicos e Tarifas na 
Sicredi Aliança PR/SP

Thiago 
Wilhelms Silva 

Em meio a tantos desafios que envol-
vem o dia a dia de um empresário, 
a busca por soluções e ferramentas 

que visam tornar os processos mais seguros 
e eficientes, se torna fundamental para o 
sucesso nos negócios. Controlar o estoque, 
planejar as vendas, fazer a gestão de pessoas, 
bem atender os clientes e manter um bom 
relacionamento com os fornecedores são al-
gumas das atividades que consomem grande 
parte do tempo disponível.

Além disso, é preciso ter um controle efi-
caz do fluxo de caixa a fim de honrar os com-
promissos e manter a saúde financeira da em-
presa. Para auxiliar neste processo, contamos 
com a tão falada “máquina de cartões”, uma 
ferramenta que garante um menor índice de 
inadimplência, se comparada com métodos 
tradicionais de controle e maior eficiência no 
processo de venda. 

Possuir uma máquina de cartões não 
apenas atrai benefícios para a empresa como 
também atende a necessidade dos clientes. 
Segundo dados da ABECS (Associação Bra-

sileira das Empresas de Cartões de Crédito 
e Serviços), o valor total de gastos dos bra-
sileiros na função crédito e débito somadas 
superaram os R$142 milhões no mês de mar-
ço de 2019, número 15% maior que o mes-
mo período do ano anterior, o qual somaram 
R$123,783 milhões. 

O cartão de crédito é acessível. Ele torna 
o ato de comprar mais seguro, prático e há 
quem diz, mais prazeroso. O estabelecimento 
aceitar pagamento no cartão de crédito tor-
nou-se um fator determinante no processo 
decisivo de compra, podendo influenciar na 
escolha do cliente, levando o mesmo a optar 
pela empresa que disponibiliza este serviço e 
rejeitar as que não possui. 

Diante de tantas opções disponíveis, dú-
vidas podem ocorrer no momento de esco-
lher qual a opção mais adequada à sua neces-
sidade. Portanto, a dica é: busque conhecer 
melhor o fornecedor, não feche o negócio 
sem antes conhecer todos os detalhes do 
produto, sejam eles dados técnicos (equipa-
mento, conectividade, funcionalidades) e/ou 

financeiros (custos, taxas, mensalidade).
O Sicredi, na intenção de realizar uma 

oferta completa ao associado, firmou uma 
parceria com a First Data, e desta, surgiu a 
nossa máquina de cartões, a qual leva agili-
dade e comodidade para pequenas, médias e 
grandes empresas. Os benefícios são notados 
pelas pessoas físicas que contam com uma 
opção de pagamento rápida e segura e pelas 
pessoas jurídicas, que têm mais controle, se-
gurança e organização nos recebimentos. A 
nossa máquina de cartões é completa, com 
diferentes opções na hora de pagar, além de 
ter sido desenvolvida para atender de um jei-
to próximo e ajudar no desenvolvimento do 
seu negócio.

Possibilitar que o cliente compre em seu 
estabelecimento com cartão de crédito e 
débito significa acompanhar o mercado, as 
tendências e consequentemente, aumentar 
o faturamento. 

Venha até uma de nossas agências, co-
nheça os nossos modelos e escolha a máqui-
na ideal para o seu negócio.

também atende a necessidade dos clientes. 
Segundo dados da ABECS (Associação Bra-40









Querendo ou não, o mundo está cada vez mais di-
gital, com novos recursos tecnológicos, e a Inteli-
gência Artificial está tomando conta do dia a dia 

das pessoas e famílias. E isso é muito bom por um lado, pois 
agiliza processos, facilita em muito a vida e tem muitas ou-
tras vantagens. No entanto, como tudo na vida, precisamos 
ter alguns CUIDADOS e nos proteger dos riscos existentes no 
mundo digital. É preciso aprender a usar de maneira saudável 
e segura as ferramentas na internet, como celulares e mídias 
sociais.

A palavra de ordem para os responsáveis pelas famílias 
deve ser MONITORAMENTO. Monitorar significa acompanhar, 
estar de olho, vigiar, ver de perto o que acontece... e esta ta-
refa cabe aos pais na educação de seus filhos. Especialistas da 
área nos dão algumas dicas de como podemos agir. Veja algu-
mas delas:

– Cuidado para não perder alguns princípios e valores es-
senciais à vida, como o diálogo franco e constante. Tire tempo 
para DIALOGAR e olhar nos olhos de seus filhos. Isso passa a 
eles segurança. Sinta e saiba o que eles sentem e pensam.

– Entre no mundo virtual para conhecer, saber como como 
funciona, e desenvolva um olhar crítico sobre esta realidade.

– Não apenas proíba, mas ACOMPANHE o que seu filho 
está jogando ou vendo na internet. Se possível, jogue com ele 
ou demonstre interesse pelo que ele faz.

– Fique atento com quem seu filho interage nas redes so-
ciais. Muitas vezes, do outro lado da tela pode estar um gran-
de perigo e risco ao seu filho.

– Crie senhas, bloqueios e filtros nos aparelhos eletrônicos, 
além de atualizar o antivírus.

– Oriente as crianças e faça-as compreender o que não é 
bom nem saudável para elas. É importante que elas enten-
dam e aceitem o olhar crítico dos pais.

– Faça com que a criança sinta em você, pai, mãe ou res-
ponsável, uma pessoa PARCEIRA, pois isso traz confiança.

– Saiba colocar limites de horários. Não deixe a criança ficar 
o tempo que ela quiser, pois há riscos à saúde física e emocio-
nal da criança.

Fique atento sempre, assim seu filho e sua família estarão 
sempre seguros.

Educação 
para uma 

família segura 
na internet
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Ildemar Kanitz

Diretor do Colégio 
Evangélico Martin Luther



São sintomas físicos os quais a 
medicina não explica a origem 
e nem constituem um quadro 

clínico específico, mas seriam de origem 
emocional. A alteração no estado emo-
cional pode promover o aparecimento 
de doenças como: dor de cabeça, in-
clusive enxaqueca, resfriados frequen-
tes, asma, gastrite, dores no corpo sem 
causa aparente, problemas cardiorrespi-
ratórios, ganho de peso, acometimento 
da pele por processos alérgicos, entre 
outros. 

Por exemplo: Uma pessoa está andan-

do pela calçada quando 
começa a sentir falta de 
ar, ela tenta continuar 
sua caminhada, mas o 
coração dispara, sente 
uma forte urgência em ir 
ao banheiro e sua cabeça 
não consegue ter pen-
samentos claros sobre o 
que está acontecendo, 
ela só sabe que quer sair 
correndo dali e procurar 

um pronto socorro, pois está com uma 
forte taquicardia, mas os médicos não 
encontram nada que possa explicar tudo 
isso e muitas vezes, não identificam a falta 
de ar, pois percebem a pessoa respirando 
normalmente, apesar desta declarar que 
não consegue respirar.

Pode haver várias causas, uma delas 
por estresse ou ansiedade, e muitas ve-
zes esta ansiedade não é percebida. Em 
atendimento clínico, pude notar muitas 
pessoas que me diziam que não eram 
nada ansiosas, mas falavam isso com 
a voz ofegante e tão rápido, com tan-
tos elementos ao mesmo tempo e sem 

permitir que outra pessoa participe da 
conversa pois emendam um assunto no 
outro. 

As preocupações e motivos podem 
ser muito variadas, por exemplo: Falta 
de percepção de capacidade em resolver 
questões complicadas do dia a dia. Trau-
mas causados por situações anteriores de 
vida onde a pessoa se percebeu acuada e 
sem recursos. Quando não lidamos bem 
com nossas emoções: raiva, culpa, medo, 
estresse, ansiedade e ressentimento, que 
nos tomam diariamente. 

Quais são os sinais e como devo pro-
curar ajuda?

Depois de ir ao médico com os sinto-
mas e sair de lá sem que ele saiba o que a 
pessoa tem, devemos investigar a possi-
bilidade de estar somatizando e tratar as 
causas emocionais.

A somatização é a forma que o corpo 
utiliza para lidar com traumas emocio-
nais. Quando perceber isso, busque aju-
da, procure um profissional da área para 
lhe auxiliar a identificar esses traumas 
e lidar de uma forma adequada com o 
sofrimento.

Somatização 

e lidar de uma forma adequada com o 
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