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Memórias 
da 

Pandemia
Liane M. Stamm Schwingel

Psicopedagoga, historiadora e 
pós-graduada em Gestão Escolar

Coordenadora Pedagógica do 
Colégio Evangélico Martin LutherEm tempos de pande-

mia, com inúmeras mu-
danças em nossa rotina, 

buscamos, por meio de um tra-
balho interdisciplinar, apresen-
tado por nossos alunos em forma de vídeo, saber o que eles pen-
sam, sentem e como avaliam este “novo normal”. Registramos aqui 
relatos de alunos do 6º ano.

Quando questionados sobre o que representa a pandemia e 
quais as principais mudanças em suas vidas, muitos responderam 
retratando medo, isolamento, o ficar longe de quem se gosta e das 
coisas das quais se gosta, sendo este um tempo de tristeza, angús-
tia, solidão, desemprego e crise. Mas retrataram também ser esta a 
possibilidade de conversar mais em família, jogar, divertir-se juntos, 
ter os pais mais tempo em casa, aprender receitas. Para muitos, a 
pandemia é um tempo para se reinventar e refletir sobre como tan-
tas vezes não valorizávamos pessoas ou coisas do nosso cotidiano. 
Agora, estudar é de forma remota, assim como acordar e arrumar-se 
não para ir ao colégio, mas, sim, para ligar o notebook ou celular, 
acessar um link, acompanhar as aulas e usar ferramentas e platafor-
mas digitais de forma rotineira. Agora, o afastamento de amigos e 
professores, que era pra ser de alguns dias, já dura meses, e é normal 
vê-los a distância. 

A percepção deles em relação ao cuidado que devemos ter com 
nossa saúde física e mental é algo marcante. Citam o ser humano 
como alguém frágil, diante de um vírus perigoso, que causou adoe-
cimento e milhares de mortes no mundo inteiro. Ficar em casa para 
evitar aglomerações e contatos físicos passou a ser uma missão.

Sobre as lições deixadas pela pandemia, percebemos o quanto 
aplicam o altruísmo e a empatia, afirmando que devemos nos im-
portar mais com os outros, ter mais paciência, solidariedade, amor 
e cuidado. Igualmente prezam o valorizar as pessoas que trabalham 
por nós e pela nossa saúde e o ajudar quem precisa. Lembram que 
os amigos são muito importantes e que os familiares são nossos 
bens mais preciosos.

E se seus filhos, em 2040, perguntassem como foi 2020, diriam que 
foram tempos difíceis, de crise, em que álcool gel e máscaras foram 
essenciais, em que, de um dia para o outro, a vida de todos mudou e o 
desejo comum da humanidade tornou-se a descoberta de uma vaci-
na eficaz contra o coronavírus. Diriam, ainda, que 2020 nos mostrou 
que, não importa o quão ruim esteja o momento, tudo vai ficar bem. 
Ele ficará também marcado como um ano de superação, com muitas 
pessoas orando e pedindo para isso passar. E vai passar!











“REVISÃO DA 
VIDA TODA”

Olá, leitores da Revista Paz! Sou 
Talihta Pazuch, Advogada, 
atuante nesta cidade há cerca 
de 15 anos. Recebi um convite 
especial da minha amiga Kelli, 

para redigir sobre assuntos atuais e pertinen-
tes na área jurídica. Agradecemos esse reco-
nhecimento e confiança em nosso trabalho, 
já que são alguns anos de experiência. Vamos 
expor assuntos do melhor modo possível; em 
caso de dúvidas, fica nosso e-mail para mais 
esclarecimentos sobre os assuntos que serão 
abordados. 

Vamos dar início pela área previdenciária, 
que está em evidência no momento, devido 
a Reforma Previdenciária, especialmente aos 
que já estão aposentados e insatisfeitos com 
os valores que vem recebendo a título de 
APOSENTADORIA.

VAMOS TRATAR DA FAMOSA 
“REVISÃO DA VIDA TODA”:
• Lembram que anos atrás, as pessoas 

costumavam, antes de chegar a data (conhe-
cendo os requisitos necessários) a se apo-
sentar, passavam a contribuir com “o teto” e 
assim mantinham esses valores aproximada-
mente na aposentadoria?

• Aí então veio uma revisão na Lei (outra 
Lei) que alterou toda essa maneira de vir a 
se aposentar e o cálculo passou a ser outro, 
diminuindo consideravelmente o valor na 
aposentadoria.

OK!
A “Revisão da Vida toda ou da Vida In-

teira” se trata a essas pessoas que ficaram 
nesse meio e acabaram com suas aposenta-

dorias sendo calculadas com a alteração da 
Lei, tendo seus valores muito inferiores ao 
que esperavam. Explico no conceito da Lei: 

Até a Lei 9.876/99, vigorava a redação ori-
ginária do art. 29 da Lei 8.213/91, prevendo 
que o salário de benefício consistia em uma 
média aritmética simples dos 36 últimos sa-
lários de contribuição, apurados em período 
não superior a 48 meses: 

A partir da Lei 9.876/99 o art. 29 da Lei 
8.213/91 passou a ter nova redação, pre-
vendo que o salário de benefício consistiria 
em uma média aritmética simples dos 80% 
maiores salários de contribuição do PBC do 
segurado:

Ocorre que a mesma Lei previu no seu art 
3º uma regra de transição, na qual os filiados 
até a sua entrada em vigência (28/11/1999) 
teriam sua média dos 80% maiores salários 
de contribuição calculada apenas com salá-
rios a partir de 07/1994:

Ocorre que muitas vezes o segurado ha-
via vertido contribuições antes de 07/1994 
que, se consideradas no cálculo, elevariam 
sua média. Este tratamento desvantajoso em 
sede de regra de transição gestou a revisão 
da vida toda.

QUEM TEM DIREITO 
À REVISÃO DA VIDA TODA?
Os segurados que recebam ou tenham 

recebido benefícios previdenciários calcu-
lados com base no art. 3º da lei 9.876/99 e 
que tenham contribuições previdenciárias 
anteriores a julho de 1994. O foco deve estar 
naqueles segurados que fizeram uma maior 
contribuição antes de 1999 e a partir de 1999 

se aposentaram.
Ainda assim são muitos os casos de van-

tagem com a revisão, como os exemplos de 
segurados com expressivas contribuições 
anteriores a julho de 1994 e de aposentado-
rias programadas que tiveram aplicação do 
divisor mínimo no cálculo, sendo que na revi-
são da vida toda não será aplicado o divisor 
mínimo.

POR QUE ESSA AGORA??
O nosso STJ sentenciou e definiu o as-

sunto em um Tema de nº999 que: ... “não se 
harmoniza com o Direito Previdenciário admi-
tir que tendo o Segurado recolhido melhores 
contribuições antes de julho de 1994, tais pa-
gamentos sejam simplesmente descartados 
no momento da concessão de seu benefício, 
sem analisar as consequências da medida 
na apuração do seu valor (do benefício), sob 
pena de infringência ao princípio da contra-
partida. É certo que o sistema de Previdência 
Social é regido pelo princípio contributivo, de-
correndo de tal princípio a consequência de 
haver, necessariamente, uma relação entre 
custeio e benefício, não se afigurando razoá-
vel que o Segurado realize contribuições e 
não possa se utilizar delas no cálculo de seu 
benefício”...

Assim, considerando o direito do segura-
do a receber o benefício mais vantajoso (RE 
630.501/RS), o mesmo possui direito a optar 
pela aplicação da regra mais vantajosa de cál-
culo vigente no momento da implementação 
dos requisitos para concessão do benefício.

Consulte um advogado da sua confiança!
FONTE: previdenciarista.com 

TALIHTA 
PAZUCH
ADVOGADA
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50% de ódio e 
50% de tremedeira 

Temos uma cachorrinha que se chama Meg. 
Nós a compramos quando meu filho tinha 
9 anos e achávamos que ele precisava de 
uma companhia enquanto estávamos fora 

trabalhando. 

Um dos critérios para a escolha do tipo de cachor-
ro que teríamos foi que ele fosse pequeno e tivesse 
o pelo curtinho, para que a manutenção fosse fácil e 
tivesse um custo baixo. Também queríamos que nos-
so filho se sentisse mais seguro, então deveria ser um 
cãozinho corajoso. Um cãozinho da raça Pinscher aten-
de esses critérios e, por isso, há mais de 7 anos, a Meg 
mora conosco.. 

Passada a adaptação inicial, de ensinar onde podia 
ou não fazer as necessidades, quais eram os mó-
veis proibidos para escalada, o que era comida 

e o que eram sapatos, fomos nos habituando à nova 
rotina. No entanto, todas devem ter conhecido algum 
Pinscher, seja na própria casa ou na casa de algum co-
nhecido. Vou descrever aqui quatro características – 2 
ruins e 2 boas – desta raça de cachorro, e o que nós, 
como cristãs, podemos aprender com elas. 

O Pinscher é exatamente o que dizem por aí: 50% 
é ódio, e os outros 50%, é tremedeira. Quando chega 
uma visita, ou um gato passa na rua, a Meg enlouquece. 
Late e vibra sem parar, por mais que nós a mandemos 
se calar ou se acalmar. É como se ela entrasse em um 
universo paralelo onde não nos ouvisse, e só conseguis-
se dar atenção àquela potencial ameaça. Ela só para de 
latir quando abrimos o portão e permitimos a entrada 
de quem chegou. 

Alguns cristãos são assim. Tentações, preocupa-

ções, problemas, responsabilidades e desejos de bens mate-
riais lhes chamam tanto a atenção que não veem mais nada 
ao seu redor, e não ouvem mais a voz de Deus. Isaías profe-
tizou e Jesus relembrou, ao falar dos fariseus e escribas: Este 
povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe 
de mim (Mt 15.8).

O Pinscher não tem noção do próprio tamanho. A Meg 
late para cachorros que são umas quatro vezes maiores que 
ela. Certa ocasião, pulou e mordeu o cachorro de um vizinho 
no pescoço. Ele nem bola deu, e levou ela pendurada no pes-
coço por um bom pedaço. 

Você já teve contato com cristãos soberbos assim? La-
tem nas redes sociais, latem para os vizinhos, como se não 
lembrassem que Jesus ensinou a humildade e a mansidão. 
João, o discípulo a quem Jesus amava, recomendou a humil-
dade, dizendo que ele era apenas “amigo do noivo”, e que 
convém que Ele (Jesus) cresça e que eu diminua. (Jo 3.30).

Por outro lado, o Pinscher tem um ouvido muito aguça-
do. A Meg gosta de sentar em um tapete que fica na soleira 
da porta. Às vezes, ela se põe em pé rapidamente, ergue as 
orelhas e olha para a parte de cima da rua. Alguns segundos 
depois, eu ouço o ronco de uma moto, ao longe. É meu es-
poso chegando. Ela reconhece o som da moto e se prepara 
para a recepção. Jesus disse que suas ovelhas são assim. Elas 
conhecem a Sua voz e O seguem (Jo 10.27). Que possamos 
estar com os ouvidos e o coração aguçados para ouvir a voz 
do Senhor. 

A Meg se alimenta de ração, mas, normalmente, quan-
do sentamos à mesa para uma refeição, ela fica à espreita, 
muito atenta, para aproveitar qualquer migalha que caia da 
nossa mesa. É uma atitude normal dos cachorros. Foi até ci-
tada na Bíblia pelo próprio Jesus, quando conversou com a 
mulher cananeia. 

Que, assim como os cachorrinhos, nós possamos ter 
fome e sede de Deus e viver alimentadas pela Sua graça, 
mesmo que não sejamos merecedoras (como os judeus jul-
gavam os cananeus), sabendo que ela é derramada sobre 
todos. Jesus mesmo nos disse para nos alimentarmos Dele: 
“Eu sou o pão vivo que desceu do céu; se alguém dele comer, 
viverá eternamente”. Jo 6:51.





Tomé estava ‘perdidaço’! Mas quem nunca se sentiu assim? A 
questão “como posso saber o caminho?” é uma das mais feitas 
por qualquer um que, assim como o discípulo, está incerto com 

relação ao próprio futuro. Que tempos fora do normal que temos vivido, 
não é mesmo? Mudanças constantes, instabilidade, pandemias, coisas 
que pareciam inabaláveis sendo abaladas, valores sendo postos em che-
que, economia em risco. Quando nos deixamos dominar pelas inseguran-
ças, parece não haver esperança de um bom futuro. 

Mas justamente para tempos fora do normal, podemos contar com um 
Deus extraordinário! Não vivemos negando os problemas ao redor, mas 
negamos a eles um lugar de proeminência em nossas mentes e corações. 
Quando o Senhor está no centro de nossas vidas, tudo mais se alinha! 

Não importa ‘o quê’ aconteça ou deixe de acontecer contigo, não im-
porta ‘como’ as coisas pareçam estar ou de fato possam estar. O que im-
porta realmente é ‘quem’ está contigo! Jesus disse: “Eu sou o caminho”, 
quando você permanece em Jesus, Ele está sempre contigo! Jesus te cha-
ma para um relacionamento pessoal, intransferível e profundo com Ele! 

Quando você dá lado para a preocupação e a ansiedade, embarca em 
uma tentativa fracassada de controlar o que vai acontecer. Mas quando 
entrega seu futuro nas mãos de Deus, pode ter sua esperança renovada, 
porque Ele tem bons planos a seu respeito. 

“’Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês’, diz o Se-
nhor, ‘planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vo-
cês esperança e um futuro’”. Jeremias 29:11

Mas eu posso “perder” os planos de Deus pra mim? Posso deixar pas-
sar? Com certeza! Deus quer filhos obedientes e não marionetes! Deus 
quer que você escolha confiar Nele e obedecê-Lo! 

“Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que 
coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora es-
colham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam” Deuteronômio 30:19

Seu futuro está em Jesus! Seu futuro é Jesus! É na direção Dele que 
vamos caminhar! Pensar no futuro não pode nos levar a uma ansiedade 
desesperada e despreparada, pensar no futuro precisa nos levar a Je-
sus. Ele é o único que garante um futuro glorioso em nossas vidas. 

Meu futuro 
é Jesus

“Disse-lhe Tomé: ‘Senhor, não sabemos para onde vais; 
como então podemos saber o caminho?’ Respondeu Jesus: 

‘Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem 
ao Pai, a não ser por Mim’”. João 14:5,6 
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O Código de Defesa do Consumi-
dor (CDC) foi criado em 1990. 
Entretanto, mesmo com tanto 
tempo da criação desse instru-

mento de proteção valioso, muitos consumi-
dores e fornecedores desconhecem seus ins-
titutos.

Pensando nisso, preparamos uma lista com 
alguns direitos que você leitor precisa conhe-
cer para se tornar um consumidor cada vez 
mais consciente. 

1. Seguro ao abrir conta ou adquirir cré-
dito deve ser opcional

Quando você for pedir um empréstimo e o 
gerente exigir que você contrate um seguro ou 
título de capitalização, você tem direito de re-
jeitá-lo. Ele não é obrigatório. A exceção é para 
financiamentos imobiliários que exige a contra-
tação de seguro por morte ou invalidez e riscos 
de dano físico e material. Se o consumidor não 
tiver diante dessas exceções, pode se negar a 
adquirir o seguro e a imposição do gerente em 
abrir a conta condicionando ao serviço, configu-
ra venda casada.

2. Estacionamentos não podem 
se eximir da culpa por furtos ou 

danos materiais
E, se você deixa seu carro em 

um estacionamento, até que pon-
to este pode ser responsabilizado 

por seus pertences? 
Os cartazes e avisos usados 

por muitos estabelecimentos 
dessa natureza, não eximem 
os estacionamentos da res-
ponsabilidade de reparação 
por furtos ou de danos mate-

riais (como amassados e vidros 
quebrados), conforme a súmula 130 do STJ (Su-
perior Tribunal de Justiça). 

Entretanto, para itens deixados dentro dos 
veículos, a regra é um pouco diferente, pois só se 
pode exigir reparação se, após listá-los, o funcio-
nário que receber o veículo assinar o documento 
comprovando a existência de tais itens.

3. O consumidor não é obrigado a con-
tratar o seguro contra perda ou roubo 

do cartão de crédito ou débito
A obrigatoriedade da contratação de seguro 

para cartões também é uma dúvida frequente. 
Entretanto, o consumidor não é obrigado a con-
tratar o seguro contra perda ou roubo do cartão 
de crédito ou débito. 

Sempre que a sua administradora faz isso 
sem seu consentimento ou obriga você a pagá-lo, 
preste atenção, ela está agindo fora da lei. E, ain-
da, se o cartão for furtado e o cliente bloqueá-lo, 
qualquer compra feita a partir daquele momen-
to será de responsabilidade da administradora, 
mesmo que o consumidor não tenha seguro.

4. Dois preços diferentes? O menor va-
lor prevalece

Os preços dos produtos devem estar 

claramente indicados na embalagem ou bem pró-
ximos a eles na prateleira onde se encontram para 
não confundir os consumidores ou induzi-los a er-
ros. O preço claramente informado vincula a oferta 
e, portanto, pode ser exigido pelo consumidor. Se 
houver dois valores diferentes para uma mesma 
mercadoria, o menor prevalece. Mas, na ausência 
de preços, o consumidor não tem o direito de levar 
o item de graça.

5. Recebeu, sem solicitação, um cartão de 
crédito? É abusivo

Um dia o carteiro passa na sua casa e te entre-
ga um cartão de crédito, muitas vezes de um ban-
co que você nunca teve nenhum relacionamento, aí 
você liga para dizer que não tem interesse e começa 
a romaria para cancelar. Você passa por vários aten-
dentes e setores até que alguém diz que basta não 
desbloquear que não vai acontecer nada. 

Só que um belo dia você recebe uma fatura com 
compras e descobre que o cartão não solicitado e 
não desbloqueado foi clonado e gerou despesas que 
não foram feitas por você. Começa então a dor de 
cabeça para provar que não pediu o cartão, que nun-
ca desbloqueou e nunca usou o mesmo. Para evitar 
tudo isso, confira as leis que vedam o envio de cartão 
de crédito sem solicitação.

6. Um “pause” nas contas
Sabe quando você vai viajar e acaba pagan-

do contas de serviços, como internet e TV a cabo, 
sem usar? Você não precisa fazer isso. É possível soli-
citar a suspensão temporária de serviços, com inter-
rupção na cobrança de mensalidade. Para ter direito 
a isso, no entanto, o consumidor deve estar em dia 
com os pagamentos anteriores e poderá realizar a in-
terrupção uma vez a cada 12 meses, por um período 
de 30 a 120 dias.

7. Comprou fora da loja e se arrependeu? 
Devolva

Você comprou o produto de um fornecedor atra-
vés do site, telefone ou catálogo - fora do estabeleci-
mento comercial. Quando a encomenda chegou na 
sua casa, você se arrependeu. Nesse caso, você tem 
até sete dias para devolver o item e receber o valor 
integral pago por ele. O fornecedor não precisa sa-
ber o motivo pelo qual você está devolvendo o pro-
duto e está proibido de cobrar taxas, reter qualquer 
valor ou exigir que você pague o frete da devolução.

8. Foi cobrado indevidamente? Você pode 
receber o dobro

Normalmente quando você paga, por engano, 
algum valor além do combinado, você exige seu 

OS 10 DIREITOS DO 
CONSUMIDOR QUE VOCÊ 

PROVAVELMENTE NÃO CONHECIA



dinheiro de volta. Mas o que nem todo mundo 
sabe é que dependendo da situação, você pode 
pedir a devolução do valor em dobro. Reco-
menda-se que seja encaminhado carta para o 
fornecedor questionando a cobrança e fazendo 
menção expressa de que a ausência de mani-
festação configurará má-fé, e portanto passa a 
ser exigível a devolução em dobro.

9. Cobrança não pode ser vexatória
Expor o consumidor à situação que 

demonstre para a sociedade ou comunidade 
que ele tem dívidas e não honra com paga-
mentos, é abusivo. Exemplos dessas violações 
são ligações ininterruptas em horários incon-
venientes, uso de catálogos, utilização de es-
paços públicos para renegociação de dívidas 
em que fica expresso se tratar de pessoas en-
dividadas, ou seja, toda a forma de constrangi-
mento irregular.

10. É ilegal cobrar de consumidores 
itens quebrados na loja

É ilegal, também, cobrar de consumidores 
itens quebrados na loja. O art. 8º e 9º do CDC 
determina que os estabelecimentos ajam no 
sentido de prevenir prováveis acidentes, aten-
dendo às regras de segurança, e impedindo 

situações que coloquem em risco o consumi-
dor. Assim, ele não é obrigado pela lei a pagar 
por uma mercadoria que estava mal posicio-
nada ou bloqueando a passagem. Contudo, 

se a loja fixar avisos sobre o art. 4 e 6 do CDC, 
ou seja, recomendar que os objetos “não se-
jam tocados” e o consumidor desrespeitá-la, 
terá sim que arcar com o prejuízo.
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Salmos 34:19

“Muitas são 
as aflições do 

justo, mas o 
Senhor o livra 

de todas”

Deus já fez grandes coisas 
na vida de Patricia Pezzi! 
E pela fé, ela e toda a sua 
família e amigos, creem 

que, em breve, a restauração de sua 
saúde será completa!

Neste mês em que comemoramos o 
Dia Nacional do Trânsito (25 de setem-
bro), confira esse testemunho de um 
verdadeiro milagre do Senhor, em que 
a dor e o desespero se transformaram 
em cura e alegria! Seja impactado!

R
ev

el
es
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Uma das poucas fotos da situação em que 
ficou o veículo em que Patricia estava 23

No dia 07de setembro de 2014, Patricia sofreu um aci-
dente automobilístico. “Eu morava na cidade de Cianorte e 
juntamente com meu marido, meus sogros e a tia do meu 
marido, estava indo ao Paraguai. Quando chegamos em 
Perobal, o carro, que havíamos comprado há pouco tem-
po, parou sem explicação. Estava chovendo muito, com 
trânsito intenso, ao lado não havia acostamento (somen-
te uma ribanceira) e um caminhão carregado colidiu na 
traseira do nosso veículo! Pegou em mim, em cheio! Fui a 
única que sofri lesões corporais”, explica.

Patricia não lembra nada mais daquele dia (e muitos 
dias em diante). A mãe dela, Darci, que mora há muitos 
anos em Marechal Cândido Rondon, nos auxiliou a escre-
ver essa reportagem e ela conta que foi tudo um grande 
desespero. “A família do marido que estava com ela ficou 
desesperada! Não pegava sinal de celular para chamar so-
corro e já na hora, ela estava desmaiada, em coma. Sangra-
va pelo nariz, boca e ouvidos. Fizeram várias tentativas de 
chamar alguém para ajudar, mas todas sem sucesso. Não 
sabiam mais o que fazer e clamando a Deus, apareceu um 
homem, creio que seja um anjo de Deus; ele veio com um 
guarda-sol enorme, daqueles de praia, para proteger a Pa-
tricia da chuva e conseguiu ligar para pedir socorro... o in-
teressante é que na hora, já pegou o celular e logo vieram 
os socorristas, que imediatamente, avisaram o hospital 
mais próximo, em Umuarama. Quando chegaram, tudo es-
tava preparado, com equipe médica esperando”, relembra.

Logo quando chegaram, foram feitos os exames e 
Patricia foi para a sala de cirurgia, pois estava com afun-
damento de crânio. “Nos avisaram quando já estavam no 
hospital. Ficamos muito assustados e fomos pra lá. Eu só 
conseguia dizer: ‘Meu Deus, tenha misericórdia da minha 
filha’. Muita gente chegava no hospital e orava; logo foi 

postado nas redes sociais e pessoas de todas as denomina-
ções, até de outros países, levantaram um clamor interce-
dendo pela vida da Patricia”, relembra Darci, emocionada. 

Darci conta que os médicos foram enfáticos em não 
dar esperanças sobre a sua recuperação. “Eles acharam 
que não sobreviveria. Eu dizia: ‘creio no meu Deus que sir-
vo que a Patricia vai viver’. O cirurgião disse que foi muito 
grave e enfatizou: ‘fiz o que pude, tirei um grande coágulo 
da cabeça e agora é com o Homem lá de cima’. Ela chegou 
quase sem vida no hospital, mais um pouco e teria morte 
cerebral. Foi pra UTI e a gente só podia orar, sem esperança 
dos médicos. Dias seguintes, quando pude entrar na UTI 
para vê-la, confesso que se eu não soubesse que era minha 
filha, não a teria reconhecido. Estava com o cabelo corta-
do, muito inchada, com a pela de cor estranha, irreconhe-
cível... respirando por aparelhos. Era triste de ver”, relata.

O dia em que tudo mudou... 

No decorrer dos dias, ela pegou uma 
bactéria gravíssima e ficou com pneumo-
nia. Foi medicada com antibióticos muito 
fortes durante três semanas. Os rins para-
ram de funcionar e teve que fazer diálise. 
“Era só na base da oração. Cada dia, uma 
notícia pior. Mas, em determinado dia, os 
rins voltaram a funcionar e teve uma pe-
quena melhora da febre. Foi pro quarto no 
50º dia, mas tossia muito. Não sabíamos 
se ia falar, andar, reconhecer as pessoas, 
comer, nada... eu pedia a Deus que queria 
ver minha filha se alimentar e falar. É muito 
triste ver sua filha numa cama em situação 
mais delicada e fragilizada que um bebê, 
pois ela não podia nem chorar. Tudo isso 
me doía demais como mãe”, explica.

Darci conta que, quando ela foi para 
o quarto, todos ficaram muito felizes. Mas, 
em seu coração, não sentia ela bem. “Ficou 
alguns dias no quarto e perceberam que 
estava perdendo sangue, muito anêmica. 
Não descobriam onde era toda aquela he-
morragia e nem o que causava. Depois de 
muitos exames, descobriram gran-

Muitas 
tribulações... 
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Patricia, com as irmãs Alessandra e Angela, os 
pais Darci e Luiz e a sobrinha Manuela: família, a 
base de tudo! “Sou muito grata a Deus e a toda a 

minha família, em especial a minha mãe, meu pai e 
minhas irmãs. Amo a cada um de maneira especial”

des úlceras no estômago e duodeno. Falaram que iam tentar reverter 
com medicamentos, mas não garantiam. Talvez fosse necessário fazer 
cirurgia, mas Patricia não suportaria. Pegou mais uma bactéria e ainda 
uma infecção urinária. Foi pra UTI de novo e passou muito mal. Os mé-
dicos pediram para nos prepararmos, pois não tinha mais o que fazer. 
Teriam que tentar a cirurgia para retirada do estômago e parte do duo-
deno. Mas, aquilo não me conformou, pois dias antes, o Senhor tinha me 
dado uma Palavra: Salmos 34:19,20: ‘Muitas são as aflições do justo, mas 
o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos; nem sequer 
um deles se quebra’. Entendi que Patricia não perderia nenhum órgão, 
pois Deus havia me falado isso. Então, entrei em questionamento com 
o Senhor naquele dia. O chão se abriu. Quase desabei. Enfim, decidiram 
que fariam a cirurgia à tarde. Mas, depois de radiografia dos pulmões, 
viram que a situação era muito crítica: estava com pneumonia grave e a 
pressão arterial muito baixa. Desistiram da cirurgia”, relembra.

Em casa, o processo de 
recuperação foi gradativo 

e em cada momento, 
Deus esteve presente!

A mãe conta que chegou a dizer para 
Deus que não tinha mais forças para orar. 
Estava no limite e ficou cerca de um mês 
sem conseguir ir ao hospital. “Nesse tem-
po, a Patricia passou muito mal na UTI, 
em isolamento, sem esperança de viver. 
Eu orava assim: ‘Senhor, cauteriza essas 
feridas, essas úlceras’. Sempre fazia essa 
oração. E numa noite, o marido dela teve 
um sonho em que entrava em seu escri-
tório de advocacia e não queria atender 
ninguém, pois estava muito triste... e vi-
nha uma senhora atrás dele e repetiu 3 
vezes: ‘Deus vai entrar com providência’. 
Ele acordou e disse: ‘será que Deus fez 
um milagre nesta noite?’ Quando che-
gou ao hospital na manhã seguinte, os 
médicos disseram: ‘não sabemos como 
a Patricia está viva, ela nos surpreende. 
Está viva de teimosa! Outras pessoas não 
passaram menos da metade e não sobre-
viveram. Certamente, ela tem algo espe-
cial’. Resolveram tentar um experimento: 
cauterizar as feridas. Mas, adiantaram: 
‘pode ser que quando o produto encos-
tar nas feridas, arrebente tudo e sangre 
mais... é um grande risco’. Tenho certeza 
que foi resposta das minhas orações, pois 
sempre pedia para que Deus cauterizas-
se”, relata.

Fizeram o procedimento e deu certo. 
No que caiu o produto, as úlceras se fe-
charam. Glórias a Deus! “Ele ouviu as ora-
ções. Vi a mão poderosa do Senhor. E ela 
foi melhorando aos poucos... os pulmões 
se fortaleceram e começou a comer... 

Uma promessa do Senhor...

agradeci muito a Deus, quando vi ela en-
golindo. E ainda queria muito vê-la falar. 
Mas, estava com o rosto e o corpo muito 
atrofiado. Mesmo assim, eu conversava 
com ela no hospital e um dia, puxei as 
pernas dela e disse: ‘você quer que eu 
deite suas pernas na cama?’ Ela mexeu 
os lábios e disse algo. Respondi: ‘o quê 
Patricia?’ E ela disse baixinho: ‘só uma’. 
Essas foram suas primeiras palavras. Vi 
então que ela voltaria a falar e que es-
tava com a mente normal. Foi uma ale-
gria muito grande no hospital. O enfer-
meiro nem acreditou e veio conferir... 
disse: tchau pra ela e teve a resposta: 
‘tchau’”, relembra.



25

Muitos exercícios e 
acompanhamento 
de profissionais da 

saúde, para que 
Patricia volte e 

andar em breve!

Patricia: “Estou 
aos poucos 

melhorando e 
vendo que a cada 
dia, o Senhor tem 
cuidado de mim”

Patricia conta que saiu do hospi-
tal em 05/02/2015, sem andar, prati-
camente sem falar, sem ouvir direito, 
sem cabelos, sem ter coordenação mo-
tora com as mãos. “Fiquei um ano na 
casa da minha sogra, período em que 
minha mãe foi cuidar de mim. Em 2016, 
fui para minha casa. Em 21/09/2017, 
meu marido e eu nos separamos e após 
essa situação, vim morar na casa dos 
meus pais em Marechal Cândido Ron-
don. Estou lutando para voltar a andar 
normalmente, porque pelas bênçãos 
de Deus eu não tive lesão medular! 
Então, vou voltar! Graças a Deus! Hoje, 
faço faculdade de Letras on-line, já  
estou no segundo ano e estou aos pou-
cos melhorando e vendo que a cada 
dia, o Senhor tem cuidado de mim. 
Isso é apenas uma forma para mostrar 
às pessoas que, às vezes, reclamamos 
por tão pouco e há muita gente, assim 
como eu, que queria simplesmente 
ter uma vida normal. Sou muito grata 
a Deus por estar melhor a cada dia e 
agradeço muito a toda a minha família 
e amigos, a todos que oraram, em es-
pecial a minha mãe (que abriu mão de 
tudo para cuidar de mim), meu pai, mi-
nhas irmãs e a família que me acolheu. 
Amo a cada um de maneira especial”, 
finaliza. 

E então, após cinco meses, 101 dias na UTI, Patricia recebeu alta. Em 
casa, os cuidados continuaram e a cada dia, novos desafios: acompanha-
mento de vários profissionais da saúde, para sua recuperação gradativa. 
“Posso dizer que, apesar de tudo, Deus foi muito bom. Temos muito a agra-
decer. Creio que a melhor palavra para definir todo esse tempo é gratidão: 
a Deus, em primeiro lugar... bem como à família, a todos os médicos, en-
fermeiros, profissionais de saúde, que ajudaram e milhares de pessoas que 
oraram. A Patricia nasceu em um lar cristão. Como mãe, sempre ensinei as 
minhas filhas no caminho do Senhor, levei na igreja que frequento até hoje 
(Presbiteriana Renovada), aconselhava, orava, jejuava por elas... mas, cada 
um tem que ter sua experiência com Deus. Sentia que a Patricia ia à igreja, 
tinha fé, mas não tinha a sua verdadeira experiência pessoal com o Senhor. 
Confesso que a maneira que Ele encontrou de fazer isso foi muito difícil para 
todos nós. Não entendemos o motivo, mas tudo foi por amor. Deus nos 
manda provas segundo a sabedoria Dele e segundo o que Ele sabe o que 
precisamos, mesmo que não entendamos”, destaca. 

Gratidão! “Tudo foi por amor”











Pedalar 
durante a 
pandemia

Minha relação com a bicicle-
ta vem de longa data: são 
quase 20 anos trabalhando 

nesse ramo e cada dia mais, me apai-
xono pela minha profissão. 

Além do trabalho, a bicicleta é mi-
nha fiel companheira de quase todos 
os dias, pois a utilizo para me deslocar 
de casa ao trabalho diariamente. Me 
considero um privilegiado por essa 
condição, sentir o ar fresco no rosto 
logo pela manhã alegra meu dia.

Também sou daqueles que gostam 
de uma pedalada mais longa no final 
de semana, ou mesmo uma pedalada 
mais forte após o expediente. 

Mas alguns hábitos tiveram que 
mudar durante essa pandemia; no dia 
a dia, ainda utilizo a bike para ir ao tra-

balho, mas nos finais de semana, 
os grupos de pedais já não se reú-30

nem com tanta frequência, e quando 
marcam um pedal, é bem limitado. As 
pedaladas à noite quase não aconte-
cem agora.

Então decidi pedalar em casa: com 
meu rolo de treinamento, consigo fazer 
bons km mesmo não saindo de casa. 
O rolo de treinamento, é uma boa e se 
quiser deixar seu pedal animado, liga 
aquele som, assista a tv ou alguma live 
de seu interesse. É um pedal diferente, 
mas muito prazeroso e com esforço físi-
co bem considerável. 

Estar ativo fisicamente é um ele-
mento chave para a longevidade e para 
uma vida mais saudável. Pode ajudar 
a aliviar o estresse e fornecer um sen-
timento agradável de bem-estar. A 
atividade física regular pode ajudar 
também no alcance e manutenção de 
um peso saudável, diminuir o risco de 

doenças crônicas e cardíacas, aumentar 
a resistência e força muscular.

Além de tudo isso, melhora o nosso 
humor e autoestima. Bom pedal a todos!!
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Isabel – 
15 anos

Neste mês de setembro de 2020, mi-
nha segunda filha Isabel, Bia, como 
nós a chamamos, completa 15 anos. Então gostaria de contar um 

pouco sobre essa menina linda e especial, um milagre de Deus em nossas 
vidas.

Quando estava de 5 meses de gestação, através de um ultrassom, des-
cobrimos que nossa filha tinha uma má formação na coluna chamada mie-
lomeningocele, ou seja, a medula e as raízes nervosas estavam expostas.

Até então, nunca tinha ouvido falar disso; ficamos muito assustados. E 
dos 5 meses até o nascimento, foram momentos muito difíceis pelo fato de 
não sabermos até onde essa má formação iria afetar nossa filha.

A mielo também causou os pés tortos congênitos e a hidrocefalia, que 
é o acúmulo de líquido cefalorraquidiano no cérebro, que resulta em defi-
ciência mental e convulsões.

Logo que recebemos essa notícia, fomos até o escritório de nossa Igreja 
e os pastores Mário e Natália Hort oraram conosco por nossa filha.

Foram os meses mais longos que já passamos. Fomos a vários médicos, 
fiz muitos exames, e as notícias cada vez eram piores.

Por fim, os médicos deram seu veredicto: “Se ela sobreviver, vai ser um 
vegetal”.

E com muita luta diária comigo mesma e com Deus, por fim consegui 
dizer: “Deus, ela é tua, estou pronta se quiseres levá-la para morar contigo. 
Se ela ficar, que possa fazer tudo que a irmã faz. Mas que se faça a Tua von-
tade, só me dê forças para suportar”.

Foi como se um fardo caísse de meus ombros. Naquele momento, senti 
Deus carregando não só as minhas preocupações, dúvidas e medos, mas 
senti como se Deus me pegasse em Seus braços e dissesse: “Não temas, 
você é minha filha, eu te amo!”

Quando nasceu, demos a ela o nome de Isabel, porque significa “con-
sagrada a Deus”.

No dia em que nasceu, fez a cirurgia de fechamento da coluna e com 6 
dias, colocou a válvula no cérebro para drenar o líquido. Usou gesso dos 20 
dias de vida até 1 ano e 11 meses. 

Os médicos nunca nos deram esperança de nada, muito menos de que 
ela fosse andar, ou ter um cérebro que funcionasse, pelo contrário, no pare-
cer deles, se sobrevivesse, nasceria com um cabeça gigante, pelo acúmulo 
do líquido.

Mas Deus é Deus, poderoso, soberano, Onipotente!! Hoje ela faz 15 
anos! Caminha, corre, é muito inteligente e está no primeiro ano do Ensino 
Médio. Sobe escadas e anda de bicicleta, coisa que os médicos disseram 
que ela jamais conseguiria.

Desde o seu nascimento tivemos alguns dias muito difíceis, porque até 
hoje já fez 14 cirurgias entre coluna, pernas, pés e rim. Tem suas cicatrizes, 
mas elas irão lembrá-la de como Deus é maravilhoso e a ama!!



Apresentando as diferentes formas de 
penas restritivas de liberdade aplicadas 
no Brasil: estas podem ser de reclusão, 
detenção ou prisão simples. As duas 

primeiras são aplicáveis aos crimes (sinônimo de 
delito, para a maior parte da doutrina), e a terceira 
espécie é a prisão simples, que é adotada para as 
contravenções penais (crime anão).

Aos crimes em que se aplicam a reclusão, é 
possível o regime inicial de cumprimento de pena 
fechado, semiaberto ou aberto. A pena de de-
tenção não admite regime inicial fechado, mas 
apenas semiaberto e aberto; e a prisão simples 
destinada às contravenções penais deve ter sua 
pena cumprida em local distinto dos apenados 
por crimes.

De acordo com a doutrina majoritária do direito 
penal, as finalidades da aplicação da pena no Bra-
sil são três, quais sejam, retributiva, preventiva e o 
caráter reeducativo.

A Lei de execução penal dispõe em seu artigo 1º

“A execução penal tem por objetivo 
efetivar as disposições de sentença ou de-
cisão criminal e proporcionar condições 
para a harmônica integração social do 
condenado e do internado”.

Então, ao se exigir condições mínimas aos ape-
nados nada mais se espera do que a observância da 
norma legal. 

Nos presídios onde os fundamentos da pena são 
respeitados, percebe-se um índice muito pequeno 
de reincidência, nas obscuras mais de 80% dos ape-
nados voltam a cometer crimes. Portanto, nota-se o 
interesse de todos em que os direitos sejam respei-
tados para que o apenado se torne um contribuinte 
do sistema e não mais um reincidente.

Para os que ainda continuam descrentes da ne-
cessidade de observância de direitos para todos os 
seres humanos, basta lembrarmos que no Brasil não 
existe pena perpétua, e que um dia o apenado estará 
livre nas ruas – é de nosso interesse que saia melhor 
e não pior.

Logo, DIREITOS HUMANOS RESPEITADOS = 
MAIOR SEGURANÇA PÚBLICA.

E para aqueles que pregam os ensinamentos bí-
blicos:

“Lembrai-vos dos encarcerados, como 
se  vós mesmos estivésseis presos com 
eles. E dos maltratados, como se habitás-
seis no mesmo corpo com eles.” (Hebreus, 
Cap. 13, v. 13).

A falsa dicotomia entre 
segurança pública e 

direitos humanos

ODACIR 
GAIOWSKI
ADVOGADO
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A Bíblia nos mostra, em algumas passagens do Novo Testamen-
to, a ótima relação de Jesus e as crianças. Ele teve a atitude de 
abençoar e curar, com isso ele nos convida a refletir sobre os 

cuidados e atenção que as crianças merecem de nós. Em Mateus 19:13-
14, Ele nos revela uma mensagem muito importante: quando Jesus or-
dena que deixassem vir até Ele as crianças, porque delas é o Reino dos 
Céus, Ele revela uma mensagem importante. Num mundo tão desaten-
to às necessidades infantis, no qual falta amor, cuidado e respeito pelas 
crianças, que lições podemos aprender com Jesus? Qual é o valor que as 
crianças têm para Ele? Somos desafiados pelo próprio Cristo a olharmos 
para os pequeninos.

Jesus queria que as crianças pudessem chegar até Ele sem nenhuma 
dificuldade. Uma responsabilidade que cada pai deve assumir, aliás nós 
fomos colocados como o sacerdote da casa. O mundo de hoje oferece 
muitos embaraços que podem representar desafios para que as crian-
ças cheguem até Jesus e aos benefícios e valores do Reino de Deus, 
então nós somos os responsáveis para evitar que isso aconteça. Outra 
situação é a falta de exemplo por parte dos adultos, ausência de ensi-
namentos e o tratamento indevido da espiritualidade nas crianças; isso 
faz com que elas deixem de conhecer a Jesus ou que abandonem o re-
lacionamento com Ele à medida que crescem. 

Crianças necessitam de cuidados, de um olhar atento e de carinho 
e isso também é valido quando se trata de espiritualidade. Homem de 
verdade não deixa brechas para que mais tarde falem que a culpa foi 
nossa por não termos feito a nossa parte. 

Precisamos sempre ter em mente que, para uma criança, não bas-
ta prover sustento e conforto. Amor e dedicação são indispensáveis e 
quem nos ensinou isso foi Jesus! Ele é vida e é isso que Ele quer propor-
cionar às crianças, como vemos na passagem da ressurreição da filha 
de Jairo. Quando Jesus chegou, a menina já estava morta, mas Ele de-
volveu-lhe a vida. Jesus chama as crianças para a vida, para estar junto 
Dele. Então, caro leitor, vamos juntos abençoar as nossas crianças, se-
mear vida e encaminhá-las para os braços de Jesus, para que no presen-
te e no futuro, sejamos honrados por elas. 

Não esqueçamos que elas são como flechas em nossas mãos e se 
não apontá-las para o alvo certo na vida, corremos o risco de perdê-las 
para os alvos da maldade. Jesus é o alvo certo, por isso Ele disse: “dei-
xem vir a Mim as crianças, porque delas é o Reino dos Céus”.

Jesus e as 
crianças










