














Estamos vivendo tempos bastante complexos e confusos. Mas 
existe provisão para você! Tudo mudou e vai continuar mu-
dando, a única coisa que não vai mudar é a Palavra de Deus 

e a dinâmica do Espírito. Por isto, ela sempre será nossa referência e a 
nossa âncora. 

Deus é estável! Imutável! Antes do “Haja luz”, Ele já era e continuará 
sendo o Alfa e Ômega, princípio e fim. É fato que, nos últimos tempos, 
muitas coisas vêm sendo abaladas, chacoalhadas e remexidas. Mas, 
grandes terremotos trazem grandes mudanças e grandes oportunida-
des. Abrace as oportunidades!  

A insegurança é na verdade uma falsa segurança que foi desmasca-
rada.  Muitas pessoas buscam conforto no lugar errado. Conforto em 
viver “do meu jeito”, conforto em “continuar como sempre foi”, confor-
to pensando que o importante é “fazer a minha vontade”. Mas o Evan-
gelho de Jesus sempre foi desconfortável para a cultura da terra. 

Se eu entender tudo que acontece na minha vida cristã, então eu 
tenho uma vida cristã inferior.  O mistério faz parte da fé. Um dos privi-
légios da fé é poder continuar mesmo sem “entender” tudo. 

Deus ama nos dar entendimento e revelação, mas Ele também 
quer moldar nossa fé por meio daquilo que não se explica. Se tudo 
pudesse ser explicado, não se chamaria fé.  Quanto mais você conhece 
de Deus, mais misterioso fica, porque Ele é eterno e Seus caminhos 
são insondáveis! 

Deus permite circunstâncias para muitas vezes provar a nossa fé. 
Muitas vezes, parece que essas circunstâncias contrariam nosso en-
tendimento e revelação a respeito de Deus: a Bíblia não diz isso? Então 
por que está acontecendo aquilo?  Ele te livra das circunstâncias às 
vezes, e às vezes te livra apesar das circunstâncias. 

Esse mistério gera questionamentos, às vezes, muitos questiona-
mentos. Mas nenhum destes questionamentos tem o poder ou auto-
ridade de roubar a nossa fé! A não ser que você dê autoridade a eles.

Você só pode chegar ao seu destino, se abraçar o que Deus te diz, 
mesmo que você tenha a dor de uma experiência contraditória! 

É parte do processo, isso gera força em nós, gera confiança, gera 
esperança. Deus não está interessado em coisas instantâneas, mas 
em gerar caráter, gerar mudança genuína!

Estabilidade em 
meio às incertezas

“Senhor, com o teu favor, deste-me firmeza e 
estabilidade; mas, quando escondeste a tua face, 

fiquei aterrorizado”  Salmo 30: 7
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A IMPORTÂNCIA DAS 
COMEMORAÇÕES 

Anime-se e aproveite para absorver as boas energias.
Foque no positivo e tenha em mente que a celebração também é uma forma 

de demonstrar gratidão a Deus. Tudo passa e isso também vai passar. 

A alegria presente nas comemorações,
assim como os prazeres da vida, são dádivas que 
recebemos. Não valorizar isto é não estar aberto 

para as bênçãos de abundância de Deus

Embora existam muitas pessoas que não 
gostam de celebrar, festejar e/ou come-
morar datas específicas como aniversário 

por exemplo, quero aqui escrever sobre o que está 
por trás deste comportamento. Celebrar é quase 
sinônimo de festa, até porque existem mil manei-
ras de festejar uma data e mesmo à distância, po-
demos fazer isso. 

A energia da “festa” é uma energia de 
expansão. O convívio com outras pes-
soas é o significado da troca com o ex-
terno e o desejo de se relacionar e de 
se expandir socialmente. Somos se-
res sociais, isto não pode ser negado. 
Quando estamos em contato com mais 
pessoas, de forma presencial ou vir-
tual, com foco no positivo, a troca de 
experiências energéticas nos pro-
porciona uma vida mais alegre, 
leve e criativa.

Lembre-se de momentos de 
sua vida em que você estava mais social, em conta-
to físico com mais pessoas, mesmo sendo em cará-
ter profissional, e o compare com momentos mais 
solitários. É fácil de perceber a diferença na sua 
energia. Claro que quando falo em estar em conta-
to com outras pessoas, falo em contatos positivos 
e de qualidade. Mas o mais importante é perceber 
a sua vibração.

A celebração de aniversário não foge muito dis-
so. É um ato de autoestima e autovalorização. A 
homenagem que se recebe de amigos e familiares é 
uma energia de positividade em nossas vidas. Não 
celebrar é estar contido, limitado. Não celebrar seu 
aniversário é não se valorizar.

Em tempos de pandemia, de incer-
tezas econômicas e políticas e dentre 

tantas outras adversidades, sabemos 
que os motivos para as comemora-
ções estão escassos, porém acredito 
que deveríamos cultivar o hábito de 
celebrar todas as coisas boas que 
nos acontecem diariamente por 
menores que sejam: a dádiva de 

acordar com saúde, uma xícara de 
café quentinho, um abraço aper-
tado do filho no final do dia, uma 
ligação inesperada ou até mesmo 
uma comemoração por vídeo do 
nosso aniversário. Pessoas que 

costumam fazer isso são mais felizes e irradiam 
uma vibração positiva... perceba isso!

Este ano comemoro meus 10 anos em Marechal 
Cândido Rondon, onde fiz minha morada, formei 
minha amada família, construí grandes e impor-
tantes amigos e cresci muito profissionalmente. 
Para tanto, tenho muito a comemorar e principal-
mente a agradecer. 

ras de festejar uma data e mesmo à distância, po-
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Continue a nadar, 
continue a nadar
- Hoje eu não deveria ter levan-

tado da cama. Desde o pri-
meiro passo (aquele em que 

o mindinho resolveu beijar o pé da cama) até 
o último (em que a cuia com erva caiu em 
cima do tapete peludo), nada saiu como pla-
nejado.

O despertador não tocou, a roupa amas-
sou, o telefone não parou, o relatório não 
rendeu, o gás acabou, o marido atrasou, o 
filho reclamou, o vizinho ofendeu...

Talvez nem aconteceu tudo isso, 
mas você esperava ansiosamente que 

algo acontecesse, e não aconteceu: o resul-
tado daquele exame não saiu, aquele di-
nheiro que deveria ter entrado na conta não 
entrou, ou então aquela encomenda que 
ainda não chegou, aquele telefonema que 
você não recebeu, aquela pessoa que não te 
procurou... 

Como já dizia uma amiga, tem dia que 
parece noite! 

E o que fazer, quando você preferia nem 
ter acordado? O que fazer quando a única 
vontade que você tem é de afundar a cabeça 
no travesseiro e acordar em outra realidade? 

Independente de como você acordou, o que 
aconteceu ou deixou de acontecer, qualquer que 
seja o teu sentimento com relação ao dia que 
você está vivendo, você não pode ignorar uma 
certeza: este dia também foi o Senhor quem fez. 
Sim, foi Ele quem fez. Nublado e cheio de proble-
mas. Chuvoso e carregado de decepções. 

E o mais impressionante é o que o salmista 
nos recomenda fazer: “Este é o dia que o Senhor 
fez; regozijemo-nos e alegremo-nos nele”. Sal-
mos 118:24. 

É isso mesmo, Senhor? Além de não reclamar, 
ainda tenho que agradecer? 

Sim, devemos agradecer, porque há uma 
promessa na Bíblia que nos garante que não 
vamos passar um dia, sequer, sozinhas. Em Ma-
teus 28:20, Jesus nos promete: “[...] eis que estou 
convosco todos os dias, até a consumação dos 
séculos”. 

Você se lembra da Dory, na animação “Pro-
curando Nemo”? Uma frase dela ficou famosa e 
talvez seja uma das maiores lições do filme: “Con-
tinue a nadar, continue a nadar”. 

Não se deixe abater. Não pare de lutar. Se 
você simplesmente parar de pedalar uma bicicle-
ta em movimento, ela vai te derrubar. O segredo 
para não cair é continuar pedalando, na certeza 
de que há alguém segurando o banco pra você 
não cair. 

Aguente firme. Você não está sozinha. É só 
mais um dia, e ele vai passar. Continue a nadar, 
continue a nadar.





Quer começar 
a pedalar?

Se você está afim 
de começar a pe-
dalar, mas está 

confuso com relação a qual 
modalidade escolher e que 
equipamento comprar, pre-
paramos algumas dicas de 
bicicletas e modalidades 
para você escolher a bike 
certa para o seu pedal. 

São dicas bastante sim-
ples, mas acredito que podem ajudar a dar um norte para quem é iniciante.

Vamos falar basicamente da diferença entre as mountain bikes e as bicicletas de 
passeio, mas existem outras modalidades, como as speed e o bmx, dentre outras.

MOUNTAIN BIKE

No Brasil, é a modalidade mais difundida entre os ciclistas. Existem dezenas de 
milhares de praticantes desse esporte no país. Existem muitas competições, mui-
tas trilhas e inúmeros grupos de pedal e praticantes de cicloturismo. 

É um modelo de bicicleta que pode ser usado tanto por atletas, quanto para 
quem deseja somente fazer um exercício nas cidades ou em estradas rurais. O 
contato com a natureza, a diversidade de ambientes e locais por onde você pode 
passar com a sua bike, são apenas algumas das vantagens de se praticar esse ex-
celente esporte.

Para essa modalidade, as bikes mais usadas são as aro 29, mas também podem 
ser utilizadas bicicletas aro 26 ou 27,5 com quadro de alumínio ou fibra de carbo-
no, e com suspensão dianteira.

Em Marechal Cândido Rondon, existem diversos grupos de pedal, se você tem 
interesse, procure alguém que já pedala e faça parte de um grupo; é extremamen-
te fácil para os iniciantes se inserirem, os novatos são sempre bem-vindos. 

PASSEIO / RECREAÇÃO / TRABALHO

Essa modalidade também é muito utilizada em Rondon. É a modalidade esco-
lhida por pessoas que somente querem passear de bicicleta, ir ao supermercado, 
ou utilizam no dia a dia para o trabalho.

É um esporte extremamente saudável e prazeroso; você pode pedalar com 
a família, com crianças, normalmente são bicicletas mais baratas do que as 
mountain bikes, mas não são aconselháveis para pedaladas de longas distâncias. 

O fator mais importante para as bikes de passeio é o conforto. São bicicletas 
com guidão mais alto, com selim mais largo ou com molas, podem utilizar cesti-
nhas e até mesmo para-lamas.

Se você está querendo iniciar no pedal, pense onde mais irá utilizar bike, isso 
pode fazer a diferença na hora da compra. 

Lembre-se: para exercícios e pedaladas mais longas, o ideal é uma bike aro 29, 
com marchas e suspensão dianteira. Para passeios ou recreação, bicicletas com 
guidões mais altos e selins largos são mais aconselháveis.

Compre sempre sua bicicleta em lojas especializadas, onde os atendentes 
pedalam também: eles podem indicar o produto certo para cada cliente. 20
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Em tempos de atividade escolar remota e de mudança de rotina, os 
estudantes podem ter dificuldade para organizar seus estudos e 
dar conta de todos os conteúdos que precisam estudar e das ativi-

dades que necessitam entregar. Precisamos então compreender e aceitar 
que essa limitação está dada, por conta da pandemia que estamos vivendo 
e, na medida do possível, tentar criar uma meta viável, de acordo com as 
possibilidades e condições de cada pessoa. 

É importante que o estudante consiga fazer uma avaliação bem realis-
ta do quanto essa mudança teve ou não de impacto na sua vida. Isso não 
significa desanimar, “jogar a toalha” e considerar que não há nada a ser 
feito. Este pensamento não é benéfico e traz atitudes de apatia. Devemos 
considerar que, apesar das dificuldades, estamos tendo possibilidades de 
manter as atividades e devemos aproveitá-las da melhor forma possível. 

Neste momento, portanto, é importante se organizar, manter uma ro-
tina e ritmo de estudo, desenvolver estratégias de estudo complementar, 
buscar apoio com os professores e pessoas que nos cercam e não deixar 
acumular atividades. Para aqueles que não estão em dia com os estudos, 
a sugestão é colocar foco no conteúdo atual em vez de tentar correr atrás 
do tempo perdido. 

Muitos precisarão lidar também com limitações da sua realidade, como 
dividir o espaço com as outras pessoas da casa, velocidade da internet dis-
ponível ou outras dificuldades da realidade familiar. Devemos, portanto, 
neste momento, identificar estes limites e tentar encontrar possibilidades 
diversas para uma saída mais saudável e menos geradora de ansiedade.

É importante também o estudante identificar as possíveis perdas que 
teve e tentar avançar a partir disso – mas, claro, considerando as limitações 
da quarentena e que as metas de estudo que tinha antes da crise talvez 
não possam continuar sendo a referência. Precisamos estar cientes de que 
o momento que vivemos fez com que precisássemos modificar nossa for-
ma de estudo, porém que também nos permitiu criar outras estratégias e 
desenvolver significativamente nossa autonomia.

Com planejamento, cuidado e senso de colaboração, será possível su-
perar a crise atual e garantir que o desenvolvimento dos estudantes conti-
nue ocorrendo significativamente.

Produtividade 
escolar em tempos 

de quarentena: 
como equilibrar 

efi ciência e 
limitações?

Na adversidade uns desistem, enquanto 
outros batem recordes. 

Ayrton Senna“ ” 

Prof. Ms. Adriana da Cunha

Coordenadora Pedagógica 
do Ensino Fundamental II 

e Ensino Médio
Colégio Evangélico Martin Luther





Como você chama seu marido?
Existem apelidos românticos 

e outros que são engraça-
dos, que só a esposa pode 

usar para descrever o marido. Já 
ouvi expressões muito bizarras que 
casais usam para chamar o cônjuge.  
Em Eclesiastes 2:3, encontramos 
uma forma um tanto diferente da 
mulher chamar o marido. Uma ex-
pressão carregada de uma simbolo-
gia que queremos ver hoje. 

“Como uma macieira entre as 
árvores da floresta é o meu amado 
entre os jovens”. Cânticos 2:3a

Já imaginou sua esposa chegan-
do em casa e lhe chamando de ma-
cieira? Imagine ela abrindo a porta 
e gritando: “Olá meu belo e maravi-
lhoso pé de maçã, você já está em 
casa?”

Não seria normal em nossa cul-
tura, mas se entendermos o profun-
do significado da expressão, nós 
homens iremos nos sentir honra-
dos com tal apelido. O que a mulher 

reconhece ao chamar o marido 
de macieira? 

1º O marido é o que existe de 
mais saudável

A maçã é uma das frutas mais 
saudáveis que existe. É por isso que 
outros países usam a expressão; “on 
apple a day keeps the doctor away”, 
“uma maçã por dia mantém o médi-
co longe”. Seus nutrientes têm efeitos 
extremamente positivos para a saú-
de. Quando a mulher do texto bíblico 
chama seu marido de macieira, ela re-
conhece que o marido é saúde. A pre-
sença dele faz bem. Ele é quem nutre o 
seu coração, sua alma, até mesmo suas 
necessidades físicas de carinho. 

2º O marido é o único alimento
O texto fala de uma macieira entre 

“árvores da floresta”. O que isso signi-
fica? Que existem muitas árvores, al-
tas, baixas, verdes ou até coloridas. A 
mulher do texto bíblico pode ter pen-
sado em um ipê roxo ou amarelo que 
deixam a floresta até bonita, mas é a 
macieira (marido) que irá alimentá-la. 
Só o marido deve ser visto como árvo-
re frutífera. 24

3º O marido é a sombra perfeita
“Tenho prazer em sentar-me à sua som-

bra; o seu fruto é doce ao meu paladar”. 
Cânticos 2:3b

Você conhece o sentimento de alívio quan-
do encontramos uma sombra em meio a um 
dia de sol quente? Quando a mulher chama o 
marido de macieira, ela diz que é nele que ela 
encontra sombra fresca em meio a um dia de 
calor. O marido precisa ser a proteção, a som-
bra, o guarda sol que não deixa que a esposa 
seja queimada pelos raios do mal. Reconheço 
aqui a proteção espiritual que devemos ser 
para nossa amada. Um homem comprometi-
do com DEUS e sua igreja, que ora pela vida 
de sua esposa e cuida de suas necessidades, é 
como uma macieira que faz sombra e alimen-
ta. Tendo um pé de maçã destes em casa, a 
esposa nunca desejará sair de lá. 

Esposa, que tal chamar seu marido de ma-
cieira hoje? Se ele achar estranho, explique:

- Você é o que tem de mais saudável em 
minha vida. 

- É você quem alimenta o meu coração 
com amor. 

- Me sinto protegida quando estou 
contigo.









A pensão por morte foi um benefício bas-
tante alterado com a Reforma da Previ-
dência e, por essa razão, nesta edição 
vamos descrever os pressupostos para a 

concessão deste benefício, bem como o que foi objeto 
de alteração. 

A pensão por morte é um benefício previdenciá-
rio concedido aos dependentes dos segurados, assim 
consideradas as pessoas listadas no artigo 16 da Lei n. 
8.213/1991, devendo a condição de dependente ser afe-
rida no momento do óbito do segurado, e não em outro 
marco, pois é com o falecimento que nasce o direito.

Assim, a pensão por morte somente é concedida 
aos dependentes do segurado falecido, o que significa 
que, para ter direito ao benefício, o falecido necessita es-
tar gozando da qualidade de segurado na data do óbito. 
Em outras palavras, a pessoa que morreu deveria estar 

contribuindo com o INSS na data do óbito, ou, ainda, es-
tar usufruindo da condição de segurado na data de seu 
falecimento, o que se denomina período de graça.

Para saber se o falecido, que é denominado pelo 
INSS de instituidor do benefício, estava gozando da qua-
lidade de segurado no momento de seu óbito, é indis-
pensável saber se a pessoa falecida estava contribuindo 
com o INSS, seja por meio de carnê, seja por meio de 
MEI (inscrição de microempreendedor individual), seja 
por estar com contrato de trabalho assinado na car-
teira de trabalho, ou mesmo se estiver desempregado 
por pouco tempo (esse pouco tempo pode variar de 3 
meses a 36 meses, a depender do tipo de contribuição). 
Por exemplo, quem ingressa no serviço militar osten-
tando qualidade de segurado, terá o prazo de 3 meses 
de qualidade de segurado após o fim do vínculo militar. 
Na hipótese do falecido ter contribuído com carnê da 
Previdência Social, o chamado GPS, o contribuinte fica 

segurado por até 6 meses após a última contri-
buição. Porém, se o falecido contribuía porque 

possuía contrato de trabalho anotado em sua 
carteira de trabalho, pode permanecer segu-

rado por até 12 meses após a baixa do 
contrato na carteira, sendo que este 
prazo é estendido para 24 meses se 
ele possuir mais de 120 contribuições 

mensais (10 anos de carteira assinada), 
podendo alcançar 36 meses, caso se 
comprove que o segurado estava 

desempregado.
Todavia, se uma pessoa que 

trabalha por conta própria (pe-
dreiro, médico, advogado, etc) 

não contribui com a Previdência, 
nem está no período de graça re-

latado no parágrafo anterior, os seus dependentes não 
terão direito à pensão por morte, pois não será possível 
o recolhimento das contribuições em atraso e a inscrição 
após a morte do segurado.

A condição de dependente é dividida em 3 classes, 
conforme segue (art. 16 da Lei n. 8.213/1991):

• PRIMEIRA CLASSE:
a) o cônjuge, a companheira e o companheiro,  

ex-mulher e o ex-marido que recebam pensão alimentí-
cia ou ajuda financeira;

b) o filho menor de 21 anos, desde que não eman-
cipado;

c) o filho inválido ou que tenha deficiência intelec-
tual ou mental ou deficiente grave;

d) equiparados a filho, menor tutelado ou enteado.

• SEGUNDA CLASSE:
Os pais, desde que comprovem dependência eco-

nômica. 

• TERCEIRA CLASSE:
a) o irmão menor de 21 anos, não emancipado, 

desde que comprove dependência econômica;
b) o irmão inválido ou que tenha deficiência in-

telectual ou mental ou deficiência grave, de qualquer 
idade, devendo a incapacidade ser atestada por perícia 
médica do INSS, desde que comprove dependência eco-
nômica.

Os dependentes do segurado, que compõem a 
primeira classe, têm a dependência econômica pre-
sumida pela legislação, exceto os equiparados a filho 
(enteado ou tutelado) e o ex-cônjuge/companheiro. 

Os dependentes das segunda e terceira classes devem 
comprovar a dependência econômica para ter direito aos 
benefícios previdenciários. Dito de outra forma, os depen-
dentes que compõem a segunda e a terceira classe devem 
provar, com documentos e testemunhas, que o segurado 
falecido era imprescindível ao seu sustento.

O dependente de uma classe superior tem prioridade 
no recebimento do benefício em relação a um dependen-
te de classe inferior. Isto é, os dependentes que compõem 
a segunda ou terceira classe somente terão direito ao be-
nefício de pensão por morte, caso não haja outro depen-
dente na primeira classe. 

Os dependentes de uma mesma classe dividem o be-
nefício em igualdade de condições.

Para chegar, então, ao valor da pensão por morte 
após a reforma da previdência, devemos seguir os seguin-
tes passos:

1) utilizar o valor da aposentadoria ou, para os que 
estiverem trabalhando na data do óbito (ativos), o valor 
da aposentadoria por invalidez que teria direito se tivesse 
ficado inválido na data do óbito;

2) para calcular o valor da aposentadoria por invali-
dez, utiliza-se a média de todos os salários de contribui-
ção dos segurados, não permitindo o descarte dos 20% 
menores;

3) depois de calcular a média, aplica-se o percen-
tual de 60%, acrescidos de 2% por ano de contribuição 
adicional aos 15 anos, para mulheres, e aos 20 anos para 
homens;

4) por fim, sobre o resultado, aplica-se e percentual 
de 50%, acrescidos de 10% por dependente até o limite 
de 100%:

COEFICIENTE  DEPENDENTE 
60% 1 dependente 
70% 2 dependentes
80% 3 dependentes 
90% 4 dependentes 
100% 5 ou mais dependentes

Dessa forma, para o segurado ativo que vem a óbito, 
será necessário calcular os proventos da aposentadoria 
por incapacidade permanente para em seguida calcular 
o valor da pensão por morte.

Para piorar ainda mais essa já tão dura forma de 
cálculo, o §1º do artigo 23 da Emenda Constitucional n. 
103/2019, dispõe que as cotas por dependentes cessarão 
com a perda dessa qualidade e não serão reversíveis aos 
demais dependentes. Contudo, será preservado o valor 
de 100% da pensão por morte, quando o número de de-
pendentes remanescente for igual ou superior a cinco. 
Neste caso, a cota remanescente terá o valor de sua cota 
recalculada, uma vez que o adicional de 10% é devido em 
razão de cada dependente ativo. 

Vejamos um exemplo de cálculo de pensão por mor-
te de trabalhador vinculado ao regime geral da Previdên-
cia Social:

EXEMPLO:
Arnaldo trabalhava como empregado do regime 

geral há 16 anos, quando sofreu um infarto fulminante. 
Arnaldo deixou dois filhos menores de 21 anos. Sabendo 
que sua média contributiva era de R$ 5.000,00, qual o va-
lor da pensão por morte deixada por Arnaldo?

RESPOSTA:
Como Arnaldo tinha apenas 16 anos de contribuição, 

sobre sua média aplica-se 60% para encontrar o valor da 
aposentadoria por invalidez a que ele teria direito, resul-
tando em R$ 3.000,00 (R$ 5.000,00 x 60%).

O QUE MUDOU COM A REFORMA 
PREVIDENCIÁRIA NO BENEFÍCIO 

DE PENSÃO POR MORTE?



Sobre esse valor, ele deixará 70% para seus filhos (50% + 
20%, dois dependentes), resultando no valor de R$ 2.100,00 (70% 
x R$ 3.000,00).

Cada um de seus filhos receberá uma cota de R$ 1.050,00, 
mas, quando o primeiro completar a maioridade, a sua cota será 
extinta e o segundo passará a receber R$ 1.800,00 (60% x R$ 
3.000,00), ou seja, foi reduzido os 10% relativo ao dependente 
que teve a cota extinta.

COMO ERA NO PASSADO:
Se Arnaldo tivesse falecido antes da reforma, o valor do be-

nefício deixado para seus dependentes seria de R$ 5.000,00, ou 
até mais, pois sua média seria superior a este valor devido a eli-
minação dos 20% menores salários de contribuição. Cada um de 
seus filhos receberia R$ 2.500,00 e, quando um perdesse a quali-
dade de dependente (completasse 21 anos), o outro passaria a 
receber R$ 5.000,00.

E A PENSÃO DE QUEM FALECEU ANTES DA REFORMA?
Para as pensões decorrentes de falecimentos antes da entra-

da em vigor da reforma previdenciária, a lei aplicável é a vigente 
na época do óbito. Desse modo, o valor do benefício e, também, 
as regras para distribuição das cotas, são definidas no momento 
do fato gerado do benefício, ou seja, na data do óbito do segu-
rado. Com esse raciocínio, concluímos que, caso uma pensão já 
tenha sido instituída para três dependentes antes da reforma, 
as cotas serão revertidas integralmente entre os dependentes, 
mesmo que a perda da qualidade de qualquer deles venha após 
a reforma.

Em qualquer caso, seja qual for o momento do óbito, antes 
ou depois da reforma, o valor mínimo do benefício é um salário 
mínimo. Não é possível, então, a concessão de benefício de pen-
são por morte inferior ao salário mínimo mesmo nos casos em 
que o dependente já possua outra fonte de renda, tal como, em-
prego com carteira assinada.

ACUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS
A reforma previdenciária fez restrições em relação à possibili-

dade de acumulação ilimitada de mais de uma pensão por morte 
ou de aposentadoria com pensão por morte, mesmo que oriun-
dos de diferentes regimes previdenciários.

O ponto de maior inovação em relação à acumulação de 
benefícios trazido pela reforma foi a permissão de acumulação 
parcial de alguns benefícios. Nesses termos, será admitida a acu-
mulação de:

I – pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro 
de um regime de previdência social com pensão por morte con-
cedida por outro regime de previdência social ou com pensões 
decorrentes das atividades militares de que tratam os artigos 42 e 
142 da Constituição Federal;

II – pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro 
de um regime de previdência social com aposentadoria concedi-
da no âmbito do Regime Geral da Previdência Social ou de regime 
próprio de previdência social ou com proventos de inatividade 
decorrentes das atividades militares de que tratam os artigos 42 e 
142 da Constituição Federal; ou 

III – de aposentadoria concedida no âmbito do Regime Geral 
da Previdência Social ou de regime próprio de previdência social 
com pensões decorrentes das atividades militares de que tratam 
os artigos 42 e 142 da Constituição Federal.

A reforma continuou permitindo a acumulação de aposen-
tadoria e pensões entre regimes previdenciários, mas impõe uma 
limitação, conforme veremos. Dessa forma, nas hipóteses das 
acumulações previstas, é assegurada a percepção do valor inte-

gral do benefício mais vantajoso e de uma 
parte de cada um dos demais benefícios, 
apurada cumulativamente de acordo com 
as seguintes faixas:

I – 60% do valor que exceder 1 salário 
mínimo, até o limite de 2 salários mínimos;

II – 40% do valor que exceder 2 sa-
lários mínimos, até o limite de 3 salários 
mínimos;

III – 20% do valor que exceder 3 salários mínimos, até 
o limite de 4 salários mínimos; e

IV – 10% do valor que exceder 4 salários mínimos.

Para restar mais fácil, basta entendermos que o be-
nefício mais vantajoso será mantido integralmente e os 
outros serão pagos parcialmente. Caso o segundo benefí-
cio seja de um salário mínimo, o dependente terá direito a 
100% deste valor, pois o texto constitucional não traz qual-
quer redução para benefícios de até um salário mínimo. Se 
for de dois salários mínimos, terá direito a 100% do primei-
ro e 60% do segundo salário mínimo, ou seja, 1,6 salário 
mínimo (160%). Se o benefício deixado for de três salários 
mínimos, além dos valores anteriores, receberá mais 40% 
do terceiro, ficando com 2,0 salários. Finalmente, se o valor 
for de quatro salários mínimos, acrescentará 20% deste úl-
timo, totalizando 2,2 salários mínimos. 

É bom lembrar que após 01/03/2015, a pensão por 
morte para cônjuges e companheiros deixou de ser vitalí-
cia (para o resto da vida) para ser temporária. Em regra, se 
o óbito ocorrer sem que o segurado tenha vertido 18 con-
tribuições mensais ou se o casamento ou a união estável 
tiverem sido iniciados em menos de 2 anos antes do óbito 
do segurado, a pensão por morte será paga por apenas 4 
meses ao cônjuge sobrevivente, exceto se o óbito do se-
gurado decorrer de acidente de qualquer natureza ou de 

doença profissional ou do trabalho. 
Logo, se o segurado morreu com apenas 5 

contribuições vertidas ou com menos de 2 anos de 
casamento ou união estável, a pensão por morte 
durará por apenas 4 meses, a não ser que a morte 
decorra de acidente de qualquer natureza ou de 
doença profissional ou do trabalho.

Por fim, se o óbito ocorrer depois de vertidas 
18 contribuições mensais e pelo menos 2 anos 
após o início do casamento ou da união estável, ou 
se então o óbito do segurado decorrer de qualquer 
natureza ou de doença profissional ou do trabalho, 
a pensão terá a seguinte duração:

a) 3 anos, se o cônjuge ou o companheiro con-
tar com menos de 21 anos de idade;

b) 6 anos, se o cônjuge ou o companheiro con-
tar com 21 a 26 anos de idade;

c) 10 anos, se o cônjuge ou o companheiro 
contar com 27 a 29 anos de idade;

d) 15 anos, se o cônjuge ou o companheiro 
contar com 30 a 40 anos de idade;

e) 20 anos, se o cônjuge ou o companheiro 
contar com 41 a 43 anos de idade;

f) vitalícia (para o resto da vida), se o cônjuge 
ou o companheiro contar com 44 ou mais anos de 
idade.

R
ep

ro
du

çã
o 

in
te

rn
et



30

Gênesis 12:1

“Certo dia o Senhor Deus disse a 
Abrão: ‘saia da sua terra, do meio dos 
seus parentes e da casa do seu pai e vá 
para uma terra que Eu lhe mostrarei’”.

Marechal Cândido Rondon completa 60 anos 
de emancipação político-administrativa 
em 25 de julho de 2020. Quanta história! E 

quantas histórias, de milhares de pessoas, que passa-
ram e vivem por aqui!

Gente que nasceu aqui e nunca saiu. Outros que de-
cidiram tentar a vida em outros lugares. Os que saíram e 
voltaram. E tem também os que vieram de fora... e nun-
ca mais foram embora!

Nesta edição especial, vamos contar testemunhos 
desse último grupo de pessoas acima mencionado: 
gente que veio pra cá, pelos mais variados motivos e, 

mesmo tendo muitas oportunidades, nunca quis sair! 
Pessoas que escolheram Marechal Cândido Rondon 
para viver e constituir suas famílias, em meio a novos 
amigos e a um povo trabalhador e digno! Pessoas que 
estão construindo suas histórias aqui, assim como os 
primeiros colonizadores, mas agora como uma nova 
geração de empreendedores, novos protagonistas da 
história rondonense!

Um município cristão, que tem a maioria da popu-
lação temente a Deus! Que tem fé. Que luta e batalha 
diariamente. Marechal Cândido Rondon: uma terra 
abençoada!

EU            MARECHAL CÂNDIDO RONDON!
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Adelton 
Regiani de 
Andrade (o 
Tom), com a 
esposa Karine 
e as filhas 
Lara e Elena: 
“Sei que 
tudo estava 
nos planos 
de Deus, e 
só entendi o 
amor Dele em 
minha vida 
porque hoje 
posso criar 
minha família 
em um lugar 
abençoado”

Adelton Regiani de Andrade (o Tom), 
33 anos, reside em Marechal Cândido Ron-
don há 15 anos. Natural de Suzano (SP), 
morou lá até os 18 anos, em um bairro 
humilde, onde passou sua infância e ado-
lescência. “Em 2004, meus pais vieram para 
Marechal Cândido Rondon, quando meu 
tio, irmão do meu pai, faleceu. Mesmo em 
um momento muito triste, meus pais tive-
ram a oportunidade de conhecer a cidade 
e ficaram maravilhados com a cultura, cal-
maria e estilo de vida dos habitantes deste 
município. Decidimos juntos, em família: 
eu, duas irmãs, cunhado, pai e mãe (e nos-

sos cachorrinhos hehe), vir para Marechal”, 
relembra.

A jornada de Tom aqui iniciou exata-
mente no dia 03 de julho de 2005, ainda 
garoto, solteiro. “Estava totalmente per-
dido, não entendendo meu propósito na 
cidade. Mas, literalmente, no primeiro dia 
aqui na cidade busquei fazer o que sem-
pre fiz desde os meus 12 anos de idade: 
frequentar alguma programação de jovens 
de Igreja Evangélica. Naquele momento, só 
queria o mais rápido possível tocar e can-
tar, porque era uma das únicas coisas que 
eu sabia fazer”, explica.

Os planos de Deus
Os anos foram passando e aos pou-

quinhos, Tom foi entendendo seu propó-
sito aqui: não teve dificuldade de arrumar 
trabalho e conquistar seu espaço, o que 
facilitou sua vontade de permanecer na 
cidade. “Comecei a namorar uma mulher 
espetacular, a Karine, mulher de Deus 
para minha vida; a conheci nessa mesma 
e primeira igreja que encontrei. Casamos 
e estamos juntos há 13 anos. Acima, usei 
a palavra ‘pouquinho’, uma expressão que 
eu estava lentamente entendendo com a 
minha vinda. Hoje sei por completo por-
que estou nessa cidade maravilhosa... as 
maiores razões se chamam Lara e Elena, 
minhas filhas, frutos do nosso casamento. 
Hoje tenho uma família e como pai, minha 
preocupação em criá-la em um lugar de 
‘liberdade’ é sensacional”, destaca. 

Adelton comenta que talvez a palavra 
“liberdade” que ele cita seja muito forte 
para quem nasceu aqui, mas para ele, é 
algo real. “Para mim, que vim de São Pau-
lo, maior metrópole, maior criminalidade, 
Marechal Cândido Rondon é céu! Valorizo 
muito isso! Tenho ciência que tudo estava 
nos planos de Deus, e só entendi o amor 
Dele em minha vida porque hoje posso 
criar minha família em um lugar abençoa-
do”, ressalta.

Atualmente, Adelton é Professor Re-
gente de Canto Coral nas Secretarias de 
Cultura dos municípios de Marechal Cân-
dido Rondon e Mercedes, também exer-
cendo, em ambas localidades, musicaliza-
ção infantil e musicalização para ouvintes 
especiais.

“Amo Marechal!”
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É necessário buscar a Deus de todo 
o coração, e sentir-se atraído por 
Ele novamente. Afinal de contas, é 

isso o que realmente importa!

Carlos Formighieri, a esposa Mariléia e as filhas 
Larissa (in memorian) e Maria Luiza: “Quando 
chegamos com nossa mudança, minha esposa 
viu no portal de Marechal uma placa que dizia: 
‘Seja bem-vindo’ e ela respondeu para aquela 
placa: ‘Então tá, assim nós vamos nos sentir’”

“Seja bem-vindo”
Carlos destaca que como Cristãos, chegaram em Marechal Cândi-

do Rondon não para disputar com ninguém, mas sim incrementar o 
comércio desta cidade. “Por isso, dizemos que não temos concorren-
tes, somos parceiros, pois o sol nasce todos os dias para todos, e nossa 
visão é fazer aquilo que na Palavra está escrito: ‘Tudo o que você fizer, 
faça como que ao Senhor você estivesse fazendo’. Com a nossa loja, 
a Joias Canaã, trazemos para Marechal e região, os mesmos produtos 
que são comercializados em grandes lojas, fazendo com que as pesso-
as tenham aqui o mesmo produto de qualidade encontrado em gran-
des centros. Enfim, estamos muitos felizes por aqui estar, fazendo parte 
do progresso desta região, e agora em agosto, completamos dez anos 
de Marechal, e vemos o quanto nossa cidade cresceu, e nós estamos 
fazendo parte deste crescimento. Por isso, agradecemos primeiramen-
te ao Senhor Deus, que é o nosso provedor, que fechou as portas de 
Cascavel, mas abriu as portas em Marechal que estarão sempre abertas 
para receber com carinho e dedicação a todos os nossos clientes e ami-
gos. Vale lembrar que, quando chegamos com nossa mudança, minha 
esposa viu no portal de Marechal uma placa que dizia: ‘Seja bem-vindo’ 
e ela respondeu para aquela placa: ‘Então tá, assim nós vamos nos sen-
tir’. Obrigado Marechal Cândido Rondon, nossos clientes, nossos par-
ceiros... obrigado ao comércio em geral! Juntos somos fortes! Obrigado 
em especial ao Senhor Deus, pois em todos os momentos de provação 
e lugar, Ele nos tornou mais que vencedores”, finaliza.   

“Deus nos direcionou para Marechal”
Em meados de 2009, Carlos For-

mighieri e a esposa Mariléia moravam 
em Toledo e pensaram em abrir um 
comércio de semijoias na cidade de 
Cascavel. Passaram cerca de dois me-
ses negociando alguns pontos comer-
ciais que os interessaram, mas na hora 
de concretizar o negócio, surgia al-
gum empecilho. “Enfim, num domin-
go após o culto em Toledo, estávamos 
conversando com o Pastor da igreja 
que frequentávamos e colocamos a 
situação para ele de que há dois me-
ses tentávamos uma sala em Cascavel, 
e as coisas não fluíam de acordo. Foi 
então que ele sugeriu que orássemos 
por uma resposta do Senhor Deus. 
Oramos, aquietamos nosso coração 
e fomos para casa. Na quarta-feira se-
guinte, tínhamos na igreja um grupo 
de oração do qual participávamos, e 
após nossa reunião, o Pastor nos pro-
curou para saber se surgiu alguma no-
vidade; dissemos que nada de novo, 
nenhuma resposta de Cascavel. Foi 
então que ele sugeriu: ‘porque vocês 
não vão ver em Palotina’? Ah, me veio 
uma ‘ira’, disse comigo mesmo: ‘quero 
ir para uma cidade de 300 mil habi-
tantes, me sugere uma cidade de 30 
mil? Não vou mesmo’”, explica Carlos. 

Os dias foram passando. Na tarde 
de sábado daquela mesma semana, 
Mariléia convidou o marido: “Vamos 
para Palotina?” A resposta foi um bom 
e tremendo NÃO. “No final da tarde, 
ela convidou a Maria Luiza, nossa fi-
lha, e saíram em direção à Palotina. 
Mas, chegando em frente a um pos-

to de combustíveis que fica 
na saída de Toledo, antes do 

trevo em direção a aquele município, 
ela parou o carro e disse: ‘vamos orar, 
para que o Senhor nos leve onde de-
vemos ir’. Ao subir o viaduto em dire-
ção a Palotina, simplesmente ela fez o 
contorno para a cidade de Marechal 
Cândido Rondon. Na volta para casa, 
Mariléia me disse: ‘sabe onde nós 
fomos?’ Eu respondi: ‘Palotina’. ‘Não’, 
disse ela... ‘fomos para Marechal Cân-
dido Rondon’. Então pedi a ela como 
foi lá... ela descreveu: ‘estávamos an-
dando no centro da cidade, e após 
algumas quadras, ouvimos alguém 
chamar: Mariléia! Foi quando a es-
posa do Pastor da mesma igreja que 
nós congregávamos em Toledo, dis-
se: ‘O que vocês estão fazendo aqui?’ 
E após algumas conversas, a Mariléia 
disse que estava procurando uma sala 
para alugar para abrir uma empresa e 
a esposa do Pastor informou que ali 
no Hotel Bavária, tinha uma sala vaga 
de esquina. A Mariléia foi até o hotel, e 
foi informada pela recepcionista que 
deveríamos conversar com o proprie-
tário, e que o mesmo só estaria no dia 
seguinte. Ligamos para ele e marca-
mos para conversar no domingo. No 
dia seguinte, viemos e conversamos, 
expomos a intenção do nosso negó-
cio, e resolvemos marcar um novo 
encontro para decidirmos alguns de-
talhes na quarta-feira seguinte. Vale 
lembrar que, desde o momento em 
que minha esposa falou de Marechal, 
o meu coração se aquietou.  Não fi-
zemos nenhuma pesquisa sobre o 
comércio na cidade, apenas tudo foi 
fluindo de maneira certa e correta”, 
relembra Carlos. 
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Luiz Felipe destaca que logo gostaram mui-
to daqui. “Fomos muito bem acolhidos pela ci-
dade, pela população em geral... a comunidade 
foi muito gentil e generosa com a gente e logo 
fomos fazendo grandes amigos. Aqui temos 
boas escolas, vimos uma boa oportunidade 
para criar os nossos filhos, ter um bom rendi-
mento, conseguir fazer as coisas realmente 
acontecerem e ter uma qualidade de vida me-
lhor. O fato de, por exemplo, não ficar preso no 
trânsito por duas horas e meia, como acontecia 
no Rio de Janeiro, é algo muito bom! Aqui vi-
mos oportunidade de crescer na nossa profis-
são, mostrar o trabalho de cada um na sua área. 
Estamos muito contentes com a cidade, tanto 

que temos dois filhos rondonenses: o Mateus 
e a Luiza”, ressalta.

O casal avalia que Marechal Cândido Ron-
don é uma cidade que os acolheu e que traz 
várias facilidades, tendo tudo o que precisa. 
“Estamos próximos de tudo... algumas pessoas 
falam que aqui não tem nada pra fazer... mas, 
eu digo que é tudo próximo: cidades maiores 
e até outros países... é tudo perto! Saí de uma 
capital, em que pra ir pra outra cidade, mesmo 
que fosse 30 quilômetros, demorava 2h30 em 
média... aqui é tudo muito mais fácil nesse sen-
tido. Aqui estamos felizes e podemos dizer que 
escolhemos Marechal Cândido Rondon para 
viver e criar nossos filhos”, finaliza. 

Filhos rondonenses

Luiz Felipe Ricci Vieira, a esposa 
Fabianne e os filhos Luiza e 
Mateus: “Aqui estamos felizes e 
podemos dizer que escolhemos 
Marechal Cândido Rondon para 
viver e criar nossos filhos”

O ortopedista Luiz Felipe Ricci Vieira e a 
esposa Fabianne, dermatologista, vieram a 
Marechal Cândido Rondon no ano de 2012. 
“Nosso motivo por ter escolhido vir para 
Marechal Cândido Rondon é que, na reali-
dade, foi Rondon que escolheu a gente! Na 
época em que nos formamos, acabou a re-
sidência e tudo mais, tivemos convite para 
três cidades: uma no Ceará, outra em Minas 
Gerais e aqui. Na época, avaliamos as possi-
bilidades, tanto pra mim, quanto para a Fa-
bianne: o local que tivesse oportunidades 
para nós dois, seria uma cidade que valeria 
a pena”, explica. 

Dr Luiz Felipe explica que, tanto no Cea-
rá, quanto em Minas Gerais, encontraram 
dificuldades de oportunidades de trabalho 
que ficasse viável para ambos. Além disso, 
queriam uma cidade menor, com menos 
violência e problemas que enfrentavam no 
Rio de Janeiro, onde moravam. “Depois de 
analisar tudo, resolvemos vir para o Sul, por 
vários fatores, como o clima, a facilidade de 
acesso a boas escolas, aeroporto, bons co-
mércios, redes bancárias... enfim, tudo foi 
nos atraindo. Deixamos nossa família e ami-
gos no Rio de Janeiro, para nos mudarmos 
para cá. Foi uma mudança enorme para 
dois jovens recém-casados”, explica.

“Rondon nos escolheu”
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Berenice, as filhas Roberta e Luciana e o esposo Roberto: 
“Marechal Cândido Rondon é uma cidade muito organizada, 

a comunidade é ordeira e valoriza o trabalho, a boa educação 
e a solidariedade, e eu me identifico com tudo isso, a ponto 

de me sentir muito abençoada por morar aqui”

Uma cidade organizada
Berenice Ferreira Silveira Nassar nasceu 

em Ponta Grossa, cursou magistério, no Ensi-
no Médio, e Direito na Universidade Estadual 
de Ponta Grossa, pós-graduação na Escola da 
Magistratura do Paraná. Naquela cidade, tra-
balhou como secretária em estabelecimento 
de ensino e foi advogada. Tornou-se Juíza de 
Direito em 1993, por aprovação em concurso 
público, tendo trabalhado nas cidades para-
naenses de Paranavaí, Alto Paraná, Paraíso do 
Norte, Terra Rica, Terra Roxa e Marechal Cândi-
do Rondon, onde reside desde 1996. Também 
trabalhou como professora, na Escola da Magis-
tratura de Cascavel. Em Marechal Cândido Ron-
don, respondeu pela Vara Cível de 1996 a 2012, 
pela Vara de Família e Anexos de 2013 a 2017 
e atualmente é titular dos Juizados Especiais.

Casada com Roberto Kalil Nassar e mãe de 
Roberta e Luciana, veio morar para cá em 1996, 
para trabalhar e acabou fixando raízes, junta-
mente com seu esposo, pois foram muito bem 
acolhidos pela comunidade e se adaptaram 
facilmente. Roberto atuou como advogado e 
professor universitário tão logo se mudou para 
cá e depois acabou se dedicando com exclu-
sividade ao magistério superior, desenvolven-
do atividade docente e como coordenador 
no Curso de Direito da Unioeste. “No primeiro 
ano, vim com as minhas filhas, que ainda eram 
bebês, e Roberto vinha para cá nos fins de se-
mana, pois ele trabalhava em Paranavaí, para 
onde tínhamos planos de voltar a morar. Mas, 
no final daquele primeiro ano, decidimos ficar 
morando aqui em Marechal Cândido Rondon, 
pois consideramos que seria um bom lugar 
para criar as nossas filhas e nos desenvolver-
mos profissionalmente, desfrutando da vida 
simples de uma cidade pequena, dotada de 

qualidade de vida e com caráter progres-
sista”, explica Berenice. 

Dra Berenice conta que, nesses 
anos todos vivendo aqui, as portas da 
carreira profissional sempre estiveram 
abertas para mudanças para outras ci-
dades, mas o estilo de vida rondonense 
fez com que criassem raízes, a ponto de 
quando suas filhas saíram para estudar 
em centros maiores, o casal preferir per-
manecer aqui, e hoje mesmo elas ten-
do seguido seus rumos, permanecem 
em Marechal Cândido Rondon, porque 
gostam e elas também identificam esta 
cidade como o lar da família. “Marechal 

Cândido Rondon é uma cidade muito 
organizada, a comunidade é ordeira e 
valoriza o trabalho, a boa educação e a 
solidariedade, e eu me identifico com 
tudo isso, a ponto de me sentir muito 
abençoada por morar aqui. Também é 
uma comunidade com elevada religio-
sidade, que preza especialmente pelos 
valores cristãos, que se traduzem em 
manifestações de solidariedade e união 
pela pacificação social, sendo especial-
mente tocante os frequentes eventos 
ecumênicos”, ressalta.

“Fixando raízes”
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O grande 
cuidado de 
Deus com 
seu povo

O povo de Deus, chamado povo hebreu, havia se tornado escravo dos 
egípcios. Foi então que surgiu Moisés, chamado por Deus por meio 
de uma sarça ardente. Moisés deveria conduzir o povo até a Terra 

Prometida, mas para isso, teria que convencer Faraó pra que deixasse o povo ir. 
Mas é claro que ele não permitiu.

Então Deus envia as 10 pragas: 1) Água em sangue. 2) Rãs. 3) Piolhos. 4) 
Moscas. 5) Peste sobre os animais. 6) Feridas sobre os egípcios. 7) Chuva de 
pedras. 8) Gafanhotos. 9) Escuridão total. 10) Morte de todos os primogênitos. 

Um dos objetivos das 10 pragas era revelar a grandeza, o poder e a sobe-
rania do Senhor como único e verdadeiro Deus em contraste com os deuses 
falsos dos egípcios, que eram muitos.

Por causa da última praga, a morte dos primogênitos que não tinham a 
marca de sangue em suas casas, também fica bem claro sobre a Salvação que 
há no sangue de Jesus.

E fazendo meu devocional recentemente, algo muito lindo saltou aos meus 
olhos. Na quarta praga, surge uma novidade: agora as pragas não atingiriam 
mais a todos, somente os egípcios. O povo hebreu, os escravos, não sofreriam 
mais com as pragas. Deus faria distinção entre os egípcios e os adoradores do 
Deus verdadeiro. Enquanto as casas dos egípcios eram infestadas com as pra-
gas, os hebreus, que viviam na terra de Gósen, não eram atingidos.

Isso só valida os versículos que conhecemos:
Salmo 91:11 – “Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te 

guardarem em todos os teus caminhos”. 
Salmo 4:8 – “Em paz também me deitarei e dormirei, porque só Tu Senhor, 

me fazes habitar em segurança”.
Salmo 23 – “O Senhor é meu pastor e nada faltará... ainda que eu ande pelo 

vale da sombra e da morte... Tu estás comigo”. 
Podemos confiar que essas promessas são pra nós também, porque a Bíblia 

afirma em Hebreus 13:8 – “Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente”. Ele 
não muda. 

Então sim... Deus olha de forma diferente pra quem é povo Dele.
1 Pedro 2:9-10 – “Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação 

santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas Daquele que os cha-
mou das trevas para a Sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, 
mas agora são povo de Deus; não haviam recebido misericórdia, mas agora a 
receberam”.

Então querido(a), acalme seu coração, você é povo de Deus, filho amado, 
escolhido de Deus, Ele jamais te deixará.

É hora de nós, cristãos, sermos o que Jesus nos chamou para ser:
Luz do mundo – Mateus 5:16 – “Assim resplandeça a vossa luz diante dos 

homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que 
está nos céus”.

Transmitir paz – Mateus 5:9 – “Bem-aventurados os pacificadores, porque 
serão chamados filhos de Deus”.

Através de como você vive, do que você fala e escreve, seja luz e transmita 
a paz de Deus.
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A paternidade é uma das mais sublimes missões da humanidade, 
e uma das mais complexas. Há muitos homens que ganharam 
sucesso na sociedade (não que isso seja errado). Há aqueles 

que jamais subiram ao pódio da fama, mas construíram famílias sólidas 
e edificaram relacionamentos saudáveis dentro do lar. E cá entre nós, 
como é gostoso viver em um ambiente familiar saudável, não é verdade? 
Há quem diga que isso é coisa de gente quadrada fora da atualidade. Eu 
particularmente penso, que primeiro, os pais precisam cuidar da formação 
moral dos filhos, para que no presente e no futuro, os mesmos indepen-
dentemente da posição que ocupam e vão ocupar, continuem honrando 
os pais, aliás é a Bíblia que diz que o filho que honra o pai e a mãe, será 
acometido de bênçãos. 

Hoje vivemos numa sociedade profundamente influenciada pelo pós-
modernismo e por conta disso, ser pai não é uma missão simples. A pater-
nidade responsável exige preparo, análise, avaliação e inteira dependên-
cia de Deus. Temos não apenas o privilégio de gerar filhos, mas também a 
responsabilidade de educá-los. A educação dos filhos é um investimento 
que exige compromisso, coerência e muito trabalho. A Bíblia diz que de-
vemos ensinar os filhos, sobretudo, com o exemplo. O melhor, deve ser 
nós mesmos que recebemos essa bênção diretamente de Deus, ser pai.

Devemos fazer com perseverança e criatividade; para isso acontecer 
de maneira equilibrada, precisamos focar na Palavra de Deus que é viva 
e atual, a verdade infalível, suficiente, que tem a direção certa para nos 
orientar na formação do caráter de nossos filhos. 

Nossos filhos precisam ter caráter no meio de uma geração onde a 
corrupção trafega desde as mais altas cortes até as choupanas mais po-
bres. Precisam aprender a serem verdadeiros no meio de uma geração 
que tem vergonha de ser honesta. Precisam aprender a prática da justiça 
onde os escândalos de toda ordem são a principal atração dos meios de 
comunicação de massa. Precisam aprender a amar, mesmo num mundo 
marcado pelo ódio e pelas guerras. Construir o caráter dos nossos filhos é 
mais importante do que construir impérios. Nossos filhos precisam mais 
de ensino e sabedoria do que de fortunas. O bom nome vale mais do que 
riquezas. Ser pai é uma honra, mas com responsabilidade, e para tal não 
podemos sair da presença daquele que é o Pai dos pais, sem Ele não con-
seguiremos cumprir a nossa missão, fracassaremos e vamos decepcionar 
o bem que Ele colocou em nossas mãos, nossos filhos. 

Ensinemos nossos filhos: amar, temer a Deus, sejamos o exemplo e 
oremos todos os dias por eles, agradecendo sempre por Ele ter nos dado 
esse privilégio e desfrutemos do melhor do Senhor em todas as áreas 
de nossa vida. Feliz Dia dos Pais!

Ser pai é 
uma honra










