














Mais do que palavras, o amor se manifesta de 
maneira concreta. Às vezes, por meio de um 
simples gesto, em outras, por grandes ações, 

tais como a reinserção de pessoas em situação de fragili-
dade na vida social e sua inserção no mercado de trabalho.  
É assim que a Alvorada Social da Congregação Evangélica 
Luterana Alvorada – IELB, vem atuando em seus diversos 
projetos de trabalho. Em especial, nesse artigo, destacamos 
o Acolhimento de Famílias vindas da Venezuela. 

Em 24 de novembro de 2019, recebemos nossa pri-
meira família de irmãos venezuelanos, a família Nogueira. 
Composta por cinco integrantes, todos eles integrados à 
sociedade de Marechal Cândido Rondon-PR, com moradia, 
emprego, sustentabilidade e vida social. 

Esse processo aconteceu sob a direção da Alvorada So-
cial, que, por seis meses, proporcionou o suporte financeiro 
e emocional para que a família pudesse se estabelecer nesse 
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Acolhendo 
quem precisa!

novo ambiente social. A família Nogueira já fazia parte da 
Igreja Luterana na Venezuela e, em nosso município, deram 
continuidade a sua vida comunitária. 

Estamos diante de mais um grande desafio, acolher 
mais uma família de venezuelanos em nossa congregação. 
Para isso, são muitos preparativos, que envolvem a divul-
gação em busca de parceiros, moradia, roupas, banco de 
emprego, alimentação, escola/
creche e muito mais.  

Já sabemos que a Famí-
lia Morrillo está vindo para 
cá. São cinco integrantes, um 
casal e três filhos. Não sabe-
mos com exatidão o dia de 
sua chegada, pois a questão 
do transporte para Marechal 
fica sob responsabilidade do 

Rua Mem de Sá, 2366
Marechal Cândido Rondon-PR

Fones (45) 
3284-2051 / 9 9820-4319 - Secretaria

E-mail: igreja.alvorada@hotmail.com / 
igreja.alvorada.mcr@gmail.com

      Congregação Luterana Alvorada

Congregação
Evangélica 

Luterana Alvorada

A família Nogueira com os pastores Alfredo Bischoff e 
Mário Alberto M. de Melo: acolhendo quem precisa!

Exército Brasileiro. Por isso, buscamos suprir ao má-
ximo as necessidades dessa família em sua chegada. 
Estamos trabalhando com mais de sete frentes de 
trabalho na organização desse projeto e contamos 
com sua ajuda.

Todo tipo de auxílio é bem-vindo. As doações e 
maiores informações diretamente junto da secreta-
ria Congregação Luterana Alvorada.

Em Cristo!
Pr. Alfredo Bischoff
Diretoria da Alvorada Social
Diretoria da Congregação 
Luterana Alvorada-IELB

Adolfo, Lucas, Carmen, Bryan e Daniel 
Nogueira. Culto de confirmação









“Celebramos, Senhor, a glória do 
vosso nome. Bendito sejais, Se-
nhor, para todo o sempre, Deus 

do nosso Pai, Israel. A Vós, Senhor, a grandeza e 
o poder, a honra, a majestade e a glória. Tudo, no 
céu e na terra, Vos pertence, sois o Rei soberano 
de todas as coisas. De Vós nos vem a riqueza e 
a glória, sois Vós o Senhor de todo o universo. 
Na vossa mão está o poder e a força, em vossas 
mãos tudo se afirma e cresce. Nós Vos louvamos, 
Senhor, nosso Deus, e celebramos o vosso nome 
glorioso”. 1 Crônicas 29:10-13. 

A casa do Senhor e de todos nós está 
completando mais um ano de existência, e 
que alegria é fazer parte desta comemoração 
tão única e importante que é o aniversário da 
nossa Igreja!

Aqui eu vejo vidas serem transformadas 
diariamente, pois esta Igreja tem um poder 
que só pode ser explicado como uma força 
divina. Sou feliz por Deus me confiar esta 
oportunidade de liderar esta congregação e 
nela encontrar uma família. Que a nossa Igreja 
e nosso segundo lar ainda tenha muitos anos 
pela frente!

Deixamos aqui um forte abraço e agra-
decimento para os membros e visitantes da 
Igreja Visão Missionária de Marechal Cândido 
Rondon. 

Família Visão Missionária 
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Igreja Visão 
Missionária 

comemora 14 
anos em Marechal 
Cândido Rondon

Pastor Ederson Coelho e 
Evangelista Josemara Viviane 

Av. Irio Jacob Welp, 2193
Marechal Cândido Rondon-PR

Fone: (45) 9 9819-0391 

IGREJA VISÃO 
MISSIONÁRIA 

Você é muito bem-vindo! 
Deus te abençoe!



APOSENTADORIA 
HÍBRIDA OU MISTA... PODE 

SER A SUA SITUAÇÃO!!

TALIHTA 
PAZUCH
ADVOGADA

Nessa modalidade de 
aposentadoria, híbri-
da, também chama-

da de aposentadoria mista, há 
a soma do tempo de trabalho 
rural com o tempo de trabalho 
urbano para completar a carên-
cia exigida.

Foi concebida pela Lei nº 
11.718, de 20 de junho de 2008, 
que deu nova redação ao art. 48 
da Lei 8.213/91, possibilitando 
a soma de tempo de trabalho 
urbano e rural para atingir o di-
reito à aposentadoria por idade.

Trata-se, portanto, de um 
benefício inerentemente ligado 
à aposentadoria por idade urbana, com a 
particularidade da utilização de tempo rural 
para o preenchimento do direito.

Anteriormente à vigência da EC 103/2019 
(Reforma da Previdência), os requisitos para 
concessão da aposentadoria por idade híbri-
da eram 180 meses de carência (tempo rural 
e urbano) e idade de 60 anos para as mulhe-
res e 65 anos para os homens.

Atenção! Se o segurado cumpriu os 
requisitos até a vigência da EC 103/2019, 
em 13 de novembro de 2019, pode requerer 
o benefício ainda com base nestas regras 
(direito adquirido).

COMO FICOU APÓS A REFORMA?
Como sabemos, a aposentadoria por 

idade urbana teve alterações com a EC 
103/2019.

Agora, a exigência é de 15 anos de tempo 
de contribuição para ambos os sexos e idade 

de 62 anos para as mulheres (regra perma-
nente) e 65 anos para os homens.

Regra de transição: A idade mínima 
inicial para as mulheres foi mantida em 60 
anos, sofrendo um aumento progressivo de 6 
meses por ano a partir de 2020 e chegando a 
62 anos somente em 2023.

Tais alterações recaem igualmente sobre 
a aposentadoria por idade híbrida, que, salvo 
interpretação ridiculamente restritiva, ainda 
poderá ser concedida após a Reforma da 
Previdência.

COMO COMPROVAR A 
ATIVIDADE RURAL?
A comprovação da atividade rural para 

concessão da aposentadoria híbrida segue, 
por óbvio, os mesmos parâmetros de qual-
quer outro benefício, inclusive da aposenta-
doria por idade rural.

A jurisprudência vem há muito conso-

lidando que não há necessidade de que o 
segurado esteja trabalhando na atividade 
rural no momento imediatamente anterior ao 
requerimento administrativo.

Veja-se, portanto, que tanto no âmbito 
administrativo quanto no judicial, é possível 
a concessão da aposentadoria híbrida para 
aquele segurado que atualmente desenvolve 
atividade urbana.

Sobre esse tempo rural ainda, o STJ no 
Tema 1.007, afirmou que a averbação do 
tempo rural exercido em qualquer tempo e 
ainda que de forma descontínua, para fins de 
concessão de aposentadoria híbrida é válida.

Venha conversar conosco ou com um 
profissional regularmente credenciado 
na OAB – ORDEM DOS ADVOGADOS DO 
BRASIL, que tenha uma conduta respeito-
sa em nossa cidade, para que lhe preste 
esclarecimentos e possa encaminhar uma 
aposentadoria QUE MELHOR RECAIA À SUA 
SITUAÇÃO. 



Ainda tem quem considere o Pilates 
uma modalidade praticada só por 
mulheres e idosos.  Para quebrar de 

vez esse tabu, apresentamos os 5 maiores bene-
fícios do Método Pilates para homens.

 O método desenvolvido por Joseph Pilates 
é baseado em 6 princípios: respiração, concen-
tração, controle, centro, fluidez e precisão. Habi-
lidades essenciais para quem deseja ter qualida-
de de vida. 

CONFIRA:

1.TONIFICA A MUSCULATURA:
Com exercícios bem desafiadores, que traba-

lham o corpo inteiro.

2. DEFINE O ABDÔMEN:
Em todos os exercícios, focamos a muscula-

tura abdominal, trabalhando em conjunto com a 
respiração.

3.DIMINUI TENSÃO E ESTRESSE:
Todos os exercícios do Método Pilates focam 

na respiração, melhora postural, e na qualidade 
do movimento. Tudo isso faz com que o corpo 
fique mais relaxado e com menos dor.

4.CORREÇÃO POSTURAL:
Com os exercícios de alongamento dos mús-

culos da parte de trás do corpo, trabalhamos a fle-
xibilidade, consequentemente melhora a postura. 
A falta de flexibilidade pode causar algumas dores 
na região do quadril, joelho e coluna. Melhora os 
casos de hipercifose, a famosa ‘’corcunda’’.

5.MELHORA A PERFORMANCE ESPORTIVA:
Com a prática dos exercícios de Pilates, é 

desenvolvido força no centro (abdômen) para 
manter o alinhamento corporal. Com isso, cons-
ciência, domínio e ativação do corpo, melhora a 
qualidade de movimento em qualquer prática 
esportiva.







A 
maioria das pacientes que hoje 
estão satisfeitas e aproveitan-
do as mudanças no corpo, seja 

na melhora do contorno do abdome e 
cintura, no aumento das mamas ou nos 
procedimentos de face, queixaram-se de 
medo antes da Cirurgia.

Os medos são decorrentes do fato de 
a paciente ainda não ter todas as infor-
mações sobre a cirurgia e sobre o que 
nós fazemos para garantir a segurança 
dela durante e depois do procedimento.

A melhor maneira de perder o medo 
de realizar o seu procedimento é ENTEN-
DER TUDO sobre ele antes de fazê-lo.

É isso mesmo: ter um ótimo entendi-
mento sobre como as coisas vão acon-
tecer no dia da cirurgia e saber como se 
cuidar no pós operatório. E esse é o nos-
so foco durante a consulta. 

O objetivo é avaliar o caso da pacien-
te e deixar ela bem esclarecida sobre 
como será o procedimento, onde vão 
ficar as cicatrizes, as possíveis intercor-
rências e o que fazemos para tratá-las, 
caso ocorram.

Assim você se acostuma com a ideia 
de fazer a Cirurgia e fica segura do pro-
cedimento, então a paciente que estava 
com medo, anima-se com as mudanças e 
se cuida melhor!

SIGA MEU PERFIL NAS REDES 
SOCIAIS NO @DR.JULIOMAGRI E 
ACOMPANHE ESSAS CONVERSAS 

SOBRE OS PROCEDIMENTOS.

FALAR DE CIRURGIA 
PLÁSTICA É SEMPRE 

UM PRAZER!

Agende sua consulta (45) 2031-0074
 Tire suas dúvidas e resolva seus medos!

Lidando com o medo de 
fazer uma Cirurgia Plástica





Num Reino Encantado, havia um Rei, 
chamado PED que vivia tristonho 
por ainda não ter encontrado sua 
amada. Àquela que após estar jun-

to a ele, poderia ser ouvido a frase “Felizes Para 
Sempre”.

Passaram-se dias, meses e anos, mas, certa 
vez, andando pela floresta ao redor do Castelo, 
o Rei encontrou uma bela jovem. Desceu do 
seu cavalo e dirigindo-se a ela perguntou o 
seu nome. Uma linda jovem, que ao vê-lo, sor-
riu de forma graciosa e respondeu, meu nome 
é AGOGIA. Ao ouvir esta palavra, o coração do 
Rei começou a bater mais acelerado e percebeu 
então que ali, naquele lugar, naquela hora, en-
contrara a sua “alma gêmea”, àquela que estan-
do junto a ele finalmente ouviria a frase “Felizes 
Para Sempre”.

O Rei PED se casou com AGOGIA. Foram vi-
ver no Castelo, cercado de lindas flores, pássaros 
que os acordavam bem cedo com um canto ma-

ravilhoso, realmente encantado. Cuidavam das 
coisas do Reino, das questões do Castelo, e em 
um entardecer, conversando debaixo de um lin-
do pé de Flamboyant vermelho, falaram pela pri-
meira vez em ter uma criança para alegrar ainda 
mais a sua união. Perceberam que esta criança 
lhes preencheria ainda mais o seu relacionamen-
to afetivo e cheio de Amor. Amando-se cada vez 
mais, obtiveram a notícia maravilhosa de que a 
Rainha AGOGIA estava grávida. Ficaram entu-
siasmados e ansiosos com a notícia.

A Rainha AGOGIA, após ter recebido a infor-
mação de sua gravidez, iniciou todos os prepa-
rativos para a chegada daquele que iria formar 
a Família Real! Escolheu um quarto especial, 
preparou um berço lindo, cobertas, lençóis, rou-
pinhas de bebê feitas com muito carinho. Bor-
dados, crochês, brinquedos, livrinhos, muitos 
livrinhos. A Rainha sabia que a criança ao crescer 
seria um Amante da Leitura!

Após o tempo de espera para a chegada do 

bebê, surge então o grande e esperado dia do 
nascimento. A bela criança chegou! Foi uma fes-
ta no Reino! Havia um clima de Alegria intensa, 
Amor em expansão total, sorrisos em cada casa e 
o mais importante, a Felicidade estava nos qua-
tro cantos do Castelo.

O Rei pegou a criança nos braços e pergun-
tou a AGOGIA: qual nome lhe daremos? Houve 
um silêncio no ar. Um palpitar acelerado dos 
corações dos que estavam presentes naquele 
quarto, e de repente a Rainha exclamou: já sei! 
Vamos chamá-la da união do nosso Amor. O seu 
nome será PEDAGOGIA, a união do Rei PED com 
a Rainha AGOGIA.

Pedagogia cresceu, desenvolveu, tor- 
nou-se grande e famosa no mundo e quando se 
fala em PEDAGOGIA, não se esquece de que ela 
chegou, por causa de uma GRANDE HISTÓRIA 
DE AMOR.

E assim, nasceu a PEDAGOGIA, o amor que 
surge entre dois corações.

Pedagogia, uma História de Amor!

Eliseu Schwingel
Psicopedagogia
APRENDIZAGEM EM MEMÓRIAS

ABPp - Seção Paraná - Inscrição 642
9 9855-9372  - E-mail: eliseuschwingel@gmail.com



Nesse tempo de crise, precisamos aprender a controlar em nossas vidas 
aquilo que é controlável e confiar em Deus naquilo que não é. Horácio 
disse: “A ira é uma loucura temporária”. De fato, é crescente o número 

de surtos de raiva que tem gerado divisões e problemas de relacionamento. 
Foram catalogadas pelo menos 50 doenças que podem ser causadas ou pioradas 
por conta da ira fora de controle. 

É fato que a ira nem sempre é uma coisa ruim, mas a ira descontrolada sempre 
é, e segundo a Bíblia, é pecado. Casamentos e relacionamentos de sucesso não 
são aqueles onde não existe ira e conflitos, mas aqueles onde existe controle da 
ira, produzindo bons casamentos, amizades e ambientes de trabalho.

A Bíblia mostra o custo da ira não controlada: “Quem é irritadiço faz tolices, e 
o homem cheio de astúcias é odiado” (Pv 14.17). O descontrole da ira pode levar a 
perder a própria saúde, os relacionamentos e o trabalho! 

O primeiro passo para ser livre é assumir a responsabilidade pelas suas 
ações: “Estou cansado de ser controlado pela minha ira e de ser refém de meus 
sentimentos”. Quer ver como nós conseguimos controlar a nossa ira? Quem 
nunca experimentou estar no meio de uma discussão acalorada em casa e de 
repente chega visita lá fora? O que fazemos nesse momento? Simplesmente 
“esquecemos” da ira e tratamos bem o visitante que chegou, não é mesmo? 
Simplesmente escolhemos controlar nossos sentimentos ao invés de sermos 
controlados por eles. 

Você já deve ter dito, assim como eu: “Você me deixou nervoso”! Mas quando 
pensamos assim, entregamos às outras pessoas o controle. Precisamos trabalhar 
nisso! 

Como nos mostra o texto de Tiago que lemos, precisamos refletir antes de 
reagir, pensar antes de falar. Precisamos fazer um exercício de ‘dar uma pausa’ 
antes de respondermos algo que nos deixou irados, ou até mesmo dar uma volta 
e uma respirada ao invés de fazermos ou falarmos de maneira impulsiva. 

Tiago ensina como ser cristão no meio de uma crise: o seu comportamento 
é determinado pelas suas crenças. Deus quer nos mudar de dentro pra fora, ser 
para fazer, caráter para conduta, identidade em Cristo para minha atitude, crença 
para comportamento. Se eu crer que ‘é assim mesmo’ e ‘não tem jeito’ sempre 
serei dominado pelos meus sentimentos, mas se eu crer e colaborar com a obra 
que Deus está fazendo em mim, colherei bons frutos de domínio próprio. 

Uma das melhores maneiras de se vencer a ira é admitir o motivo e entregar 
para Deus: “estou com medo”, “estou frustrado”, “estou machucado”, “fiquei 
inseguro”, “me senti ofendido”. Quando estamos em Cristo, Deus é Senhor de 
todas as áreas de nossas vidas, portanto entregue a Ele a ira e mágoa, decida 
perdoar quem te ofendeu e clame para que o Senhor encha sua vida com Seu 
amor e graça! Ele é contigo! 

Controlando 
a ira

“Meus amados irmãos, tenham isto em mente: 
sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar 

e tardios para irar-se, pois a ira do homem não 
produz a justiça de Deus.” Tiago 1:19-20
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Oração, planejamento, trabalho, esforço e 
dedicação. Foram muitas horas... muitos 
dias... muitos cultos e estudos até que 

no dia 21 de julho de 1990, era fundada a Igreja Lu-
terana Cristo é Vida da Vila Gaúcha. 

O Salmista diz: “Grandes coisas fez o Senhor por 
nós, por isso estamos alegres”.

A alegria do cristão se baseia no fato de ele re-
conhecer que tudo o que ele é e tem vem de Deus. 
A nossa alegria é uma resposta ao grande amor que 
Deus já demonstrou dando o seu Filho Jesus Cristo 
para ser o nosso Salvador.

Celebrar 30 anos é reconhecer que o trabalho 
na obra do Senhor nunca será em vão. Por quê? 

Porque através da Igreja, Deus vem ao encon-
tro do seu povo para que, através da fé em Jesus 
Cristo, todos sejam salvos. Há 30 anos, pastores, lí-
deres e membros têm se empenhado nesta missão 
que é de Deus, mas que é responsabilidade de cada 
cristão: levar Cristo para todos. 

O OBJETIVO DA IGREJA CRISTÃ É: 
• Levar o Evangelho aos perdidos
• Dar a oportunidade para que todos partici-

pem do culto e da instrução
• Dar esperança aos que sofrem
• Levar valores morais e éticos
• Pregar o Evangelho a todo mundo
• Desafiar as pessoas, jovens e adultos, a faze-

rem de Cristo o centro de sua vida
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“Portanto, meus amados irmãos, sede  
firmes, inabaláveis e sempre abundantes  

na obra do Senhor, sabendo que, no Senhor,  
o vosso trabalho não é vão”. 1Co 15.58

• Orar
• Consolar os entristecidos; encorajar os solitá-

rios, alimentar os famintos
• Ajudar os idosos e os que sofrem abusos 
• Ensinar as Escrituras tendo em vista uma 

vida santa aqui neste mundo e uma vida eterna 
com Deus por meio de Jesus, o único e suficiente 
Salvador.

O alvo principal da Igreja Cristã é a glória de 
Deus seja você o que for… esteja onde estiver… em 
qualquer circunstância, o alvo é a glória de Deus.   

Todas as coisas que fazemos devem ser para 

Rua Américo Vespúcio, 5724 - Vila Gaúcha
Marechal Cândido Rondon-PR

Fones (45) 9 9801-2081

           Igreja Luterana Cristo é Vida - IELB

Igreja Luterana 
Cristo é Vida - IELB

Muito obrigado a todos que fazem 
parte desta história!

Atual diretoria da Igreja Luterana 
Cristo é Vida da Vila Gaúcha 

Celebrar 30 anos é reconhecer que o trabalho 
na obra do Senhor nunca será em vão

o Senhor, nosso Deus. “Portanto, meus ama-
dos irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre 
abundantes na obra do Senhor, sabendo que, 
no Senhor, o vosso trabalho não é vão”.

Porque fazemos tudo com amor, dedi-
cação e como gratidão por Deus ter já nos 
dado tudo.

Somos Igreja! Somos, como diz Lutero: 
“Os santos cordeirinhos que ouvem a voz do 

Bom Pastor e o seguem”. 
Ser Igreja é colocar Deus em primeiro lugar em 

nossa vida e saber que todas as outras coisas nos se-
rão acrescentadas.

Quando trabalhamos na obra do Senhor, ve-
mos os maiores milagres. Muito obrigado, Vila Gaú-
cha e Marechal Cândido Rondon, pelo acolhimento 
e por participarem conosco de todas as bênçãos 
e nos auxiliarem em todos os desafios. Parabéns, 
Igreja Luterana Cristo é Vida, pelos 30 anos de fun-
dação. Muito obrigado a todos que fazem parte 
desta história. 

PASTOR CLAUDIO  
RENATO BÜNDCHEN

IGREJA LUTERANA CRISTO É VIDA - 
UMA IGREJA QUE AMA VOCÊ! 

CULTOS: 

Quartas, às 19h

Sábado, às 17h e às 19h

Juventude: Domingo, às 18h30

Escoteiros Luteranos: Sábados, às 14h

PARTICIPE CONOSCO!

Informações: (45) 9 9801- 2081 



O que é câncer de próstata?
Câncer de próstata é o tumor que afeta a próstata, glândula 

localizada abaixo da bexiga e que envolve a uretra, canal que liga a 
bexiga ao orifício externo do pênis. O câncer de próstata é o mais 
frequente entre os homens, depois do câncer de pele. Embora 
seja uma doença comum, por medo ou por desconhecimento, 
muitos homens preferem não conversar sobre esse assunto.

As estimativas apontam 68.220 novos casos em 2018.  
Esses valores correspondem a um risco estimado de 66,12 ca-
sos novos a cada 100 mil homens, além de ser a segunda cau-
sa de morte por câncer em homens no Brasil, com mais de 14 
mil óbitos. Na presença de sinais e sintomas, recomenda-se a  
realização de exames.

A doença pode ser prevenida e detectada através de exames 
de ultrassonografia e confirmada após fazer a biópsia, que é in-
dicada ao encontrar alguma alteração no exame de sangue (PSA) 
ou no toque retal, que somente são prescritos a partir da suspeita 
de um caso por um médico especialista.

As células são as menores partes do corpo humano. Durante 
toda a vida, as células se multiplicam, substituindo as mais antigas 
por novas. Mas, em alguns casos, pode acontecer um crescimen-
to descontrolado de células, formando tumores que podem ser 
benignos ou malignos (câncer). 

O câncer de próstata, na maioria dos casos, cresce de forma 
lenta e não chega a dar sinais durante a vida e nem a ameaçar a 
saúde do homem. Em outros casos, pode crescer rapidamente, 
se espalhar para outros órgãos e causar a morte. Esse efeito é 
conhecido como metástase.

O que é a próstata?
A próstata é uma glândula presente apenas nos homens, lo-

calizada na frente do reto, abaixo da bexiga, envolvendo a parte 
superior da uretra (canal por onde passa a urina). A próstata 
não é responsável pela ereção nem pelo orgasmo. Sua função 
é produzir um líquido que compõe parte do sêmen, que nutre 
e protege os espermatozoides. Em homens jovens, a próstata 
possui o tamanho de uma ameixa, mas seu tamanho aumen-
ta com o avançar da idade.

Quais os fatores de risco?
Existem alguns fatores que podem aumentar as chances 

de um homem desenvolver câncer de próstata. São eles:

Idade: o risco aumenta com o avançar da idade. No Bra-
sil, a cada dez homens diagnosticados com câncer de prósta-
ta, nove têm mais de 55 anos.

Histórico de câncer na família: homens cujo o pai, avô 

ou irmão tiveram câncer de próstata antes dos 60 anos, fazem 
parte do grupo de risco.

Sobrepeso e obesidade: estudos recentes mostram maior 
risco de câncer de próstata em homens com peso corporal mais 
elevado.

Sinais e sintomas
Na fase inicial, o câncer de próstata pode não apresentar sin-

tomas e, quando apresenta, os mais comuns são:

• dificuldade de urinar;
• demora em começar e terminar de urinar;
• sangue na urina;
• diminuição do jato de urina;
• necessidade de urinar mais vezes durante o dia ou à noite.

Se você tiver algum desses sintomas, procure  
uma unidade de saúde e faça os exames necessários  

com médico especialista de sua confiança.

Esses sinais e sintomas também ocorrem devido a doenças 
benignas da próstata. Por exemplo:

Hiperplasia benigna da próstata é o aumento benigno da 
próstata. Afeta mais da metade dos homens com idade superior a 
50 anos e ocorre naturalmente com o avançar da idade.

Prostatite é uma inflamação na próstata, geralmente causada 
por bactérias.

 
Na presença de sinais e sintomas, recomenda-se a 

realização de exames para investigar o câncer de próstata.

Câncer de próstata

www.radiplus.com.br



Há algum tempo no Brasil que o 
povo, com o propósito de mu-
dança, inclusive com o lema 
“Deus acima de todos”, vem 

apoiando reformas legislativas que nem 
todas trazem benefícios reais à economia 
do país. Um exemplo disso é a minirrefor-
ma trabalhista, que foi iniciada através da 
Medida Provisória 1.045, de abril de 2021, 
na qual inicia-se uma nova era, qual seja, da 
escravidão legalizada. 

De fato, a minirreforma autoriza os em-

pregadores a firmarem com os trabalhado-
res acordo que reduz o adicional (remune-
ração) de horas extras de 50% para 20%, até 
o limite de 8 horas diárias. Essa redução no 
percentual poderá ser feita por acordo indi-
vidual, sem a intermediação dos sindicatos 
dos trabalhadores.

Entre as principais mudanças, está a 
flexibilização da jornada especial de 6 ho-
ras de várias categorias, como telefonistas, 
jornalistas, radialistas, taquígrafos e profis-
sionais da área de saúde.  

Além disso, o texto restringe o aces-
so à Justiça, na medida em que dificulta a 

concessão da gratuidade pro-
cessual, ou seja, a maioria 

dos trabalhadores deverão 
pagar para ingressar com 
processo judicial. O projeto 
prevê a concessão desse be-
nefício apenas para famílias 
de baixa renda, cuja renda 
familiar mensal seja de 
até 3 salários mínimos (R$ 
3.300,00).

A Medida Provisória 
também propõe novos programas:

1) REGIME DE QUALIFICAÇÃO 
PROFISSIONAL – REQUIP 
O primeiro programa trabalhista pre-

visto no projeto é o Requip (Regime de 
Qualificação Profissional). A medida é vol-
tada para pessoas entre 18 e 29 anos, ou 
desempregadas há mais de dois anos, ou 
beneficiários de programas federais de 
transferência de renda.

Esse regime vinha sendo prometido por 
Paulo Guedes. O contrato para a prestação 
de serviços ou trabalho eventual na em-
presa não poderá exceder 22 horas sema-
nais, e precisa estar vinculado a um curso 
de qualificação. O curso pode ser ofertado 
pelo Sistema S ou pelo patrão.

2) BÔNUS DE INCLUSÃO 
PRODUTIVA – BIP E BÔNUS DE 
INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO – BIQ 
O plano prevê ainda a criação do BIP 

(Bônus de Inclusão Produtiva) e do BIQ 
(Bônus de Incentivo à Qualificação), ambos 

pagos ao trabalhador em treinamento. Com isso, 
o valor recebido seria de R$ 550,00 por mês (meio 
salário).

O BIP, pelo desenho, será pago pelo governo. 
Já o BIQ seria a parcela da empresa.

Diante da dificuldade de encontrar um for-
mato para pagar o BIP, a versão aprovada recen-
temente permite que o valor do bônus seja des-
contado pela empresa na hora em que for pagar 
contribuições sociais ao Sistema S.

Assim, a parcela da União (BIP), seria na forma 
de redução de encargos trabalhistas para os pa-
trões. A compensação é limitada a 15% das contri-
buições sociais obrigatórias. Isso deve representar 
cerca de R$ 1 bilhão por ano para o programa.

O texto-base aprovado prevê também recur-
sos da União, do FAT (Fundo de Amparo ao Traba-
lhador) e do Fundo de Combate e Erradicação da 
Pobreza para bancar o programa.

A duração desse programa deve ser de três 
anos, mas os contratos devem ser de 12 meses, 
podendo ser prorrogado por mais um ano. Haverá 
um recesso de 30 dias se o contrato for renovado, 
e o trabalhador receberia o bônus no período.

3) PROGRAMA PRIMEIRA O
PORTUNIDADE E REINSERÇÃO NO 
EMPREGO – PRIORE 
A segunda modalidade trabalhista a ser cria-

da pelo projeto é o Priore (Programa Primeira 
Oportunidade e Reinserção no Emprego). Ele é 
destinado a jovens de 18 a 29 anos com primeiro 
registro na carteira de trabalho e pessoas com 55 
anos ou mais e que estejam sem vínculo formal de 
emprego há mais de 12 meses.

Nesse tipo de programa, haverá uma redução 
do recolhimento para o FGTS dos empregados. A 
alíquota mensal, que normalmente é de 8%, cairia 
para 2% (no caso de microempresas), 4% (empre-
sas de pequeno porte) e 6% (demais empresas).

O objetivo é cortar custos para o patrão con-
tratar jovens. Por outro lado, os novos trabalha-
dores recebem menos na conta do FGTS por um 
período.

Pelo texto, a remuneração nesse contra-
to não pode passar de dois salários mínimos  
(R$ 2.200,00). Essa modalidade deve ser feita ex-
clusivamente para novas vagas.

O contrato do Priore terá duração máxima de 
24 meses. Se esse período for ultrapassado, será 
convertido automaticamente em contrato por 

A MINIRREFORMA 
TRABALHISTA



dores que só trabalharão para a sua sobre-
vivência, não poderão gastar no comércio, 
principalmente com produtos não essenciais. 
E, neste caso, uma coisa é certa: o pequeno 
empresário, que tem a sua lojinha, não terá 
mais para quem vender e, certamente, fecha-
rá as portas de seu comércio, transformando- 
se em um escravo do capitalismo selvagem e 
desumano.

prazo indeterminado.

Direitos como o 13º salário e férias estão 
mantidos nesse programa. Os contratados 
via Priore terão prioridade para participar de 
ações de qualificação profissional e, assim, re-
ceberiam o BIP.

4) PROGRAMA NACIONAL 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
SOCIAL VOLUNTÁRIO
Este programa permite que prefeituras 

possam contratar temporariamente pes-
soas para serviços e, em troca, pagar uma 
remuneração que não pode ser inferior ao sa-
lário-mínimo hora (cerca de R$ 5,00). A União 
poderá ajudar nesse pagamento, em até  
R$ 125,00 por mês.

Segundo o projeto, as prefeituras não po-
dem realizar esses contratos temporários para 
atividades de profissões regulamentadas ou 
de cargos e empregos públicos.

 

CONCLUSÃO
O Projeto de Lei aprovado pela Câmara dos 

Deputados, pendente apenas de aprovação 
no Senado, ao invés de estimular a economia, 
gerar renda e empregos, cria categorias de tra-
balhadores que sequer terão condições de se 
sustentar. Estimula o surgimento de uma nova 
categoria de brasileiros, os que trabalham ape-

nas para comer, são os novos escravos do sé-
culo XXI.

É certo que estes trabalhadores, neces-
sitados do posto de trabalho, não poderão 
apresentar resistência a quem lhe oferece 
aquele trabalho, muito menos poderão se 
socorrer do Judiciário Trabalhista, posto que 
não possuirão direitos.

Em resumo, estes milhões de trabalha-



Agosto Azul: um mês dedicado à saúde do ho-
mem. Todos sabemos que devemos cuidar da 
nossa saúde, tendo hábitos saudáveis, com a 
prática de exercícios físicos, alimentação ade-

quada, tempo para o lazer e sempre com os exames médicos 
preventivos em ordem. 

A campanha Agosto Azul visa orientar a população mas-
culina sobre a importância de manter hábitos de vida saudá-
vel, com foco na prevenção de doenças durante todo o ano, 
não apenas no mês de agosto. O principal objetivo é motivar 
uma mudança cultural para que os homens procurem aten-
dimento médico e se dediquem de fato à sua saúde, atentan-
do-se para alguns cuidados fundamentais. 

Nesta edição, vamos contar um pouco da história de  
Milton Tehlen, que foi curado por Deus de uma doença gra-
ve: o câncer. Com a ajuda da medicina e principalmente mui-
ta fé, ele superou esse grande deserto em sua vida, por duas 
vezes. Confira esse lindo testemunho e seja edificado:
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“E sabemos que todas 
as coisas concorrem 
para o bem daqueles 
que amam a Deus, 
daqueles que são 
chamados segundo 
o Seu propósito”
Romanos 8:28 
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Milton e a esposa Irdes: 
apoio fundamental 

durante o tratamento. 
“Um versículo 

acompanha a nossa 
vida conjugal ao longo 
dos nossos 34 anos de 

casados, que é Romanos 
8:28 – ‘E sabemos 

que todas as coisas 
concorrem para o bem 
daqueles que amam a 

Deus, daqueles que são 
chamados segundo o 
Seu propósito’. Nessa 
promessa e propósito 

que passamos por 
esse período”

Milton, 58 anos, na-
tural de Nova Santa 
Rosa (onde sempre 

residiu), é o filho mais novo de 
uma família de quatro irmãos. 
Perdeu o pai aos 11 anos por 
um câncer. É casado com Irdes 
Tehlen, há 34 anos, tendo dois 
filhos: Khetryn, casada com 
Timoteo (pais de Rebeca e Jo-
aquim), e Kevin, casado com 
Jessica, ambos formados em 
Teologia desde dezembro e 
atualmente servindo em uma 
Igreja Batista em São Paulo, ca-
pital. É contador de profissão, 
exercendo a atividade há 33 
anos no escritório de contabili-
dade da família. 

Ele conta que nasceu num 
lar cristão (Batista), tendo os 
ensinamentos da Palavra de 
Deus desde a primeira infância. 
“Minha decisão e batismo foi 
aos 12 anos, na Primeira Igreja 
Batista em Nova Santa Rosa. A 
conversão foi apenas um passo 
de confirmação e decisão pes-
soal para seguir esse caminho 
que aprendi com meus pais 
e igreja. Sou membro da PIB 
Nova Santa Rosa desde a con-
versão, ou seja, há pelos menos 
45 anos. Atualmente, sou pre-
sidente da comunidade e tam-
bém presidente da Convenção 
Batista Pioneira do Sul do Bra-
sil”, explica.

Sua base na fé
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Uma doença 
preocupante...
Milton explica que o primeiro sintoma foi em julho/

agosto de 2014. “Estávamos na cidade de Santa Maria de 
Jetibá (ES), participando da Assembleia da Convenção Ba-
tista Pioneira, quando percebi um pequeno caroço (nódu-
lo) na axila do braço esquerdo; mostrei pra minha esposa e 
combinamos buscar ajuda assim que chegássemos em casa; 
foi o que fizemos, ocasião em que foi diagnosticado o cân-
cer, pois até lá sequer imaginávamos que um pequeno nó-
dulo, indolor, pudesse ser um câncer. Realizei o tratamento 
através de quimioterapia de outubro de 2014 até janeiro de 
2015. Em março de 2015, fiz o exame chamado PetScan, que 
apresentou resultado totalmente satisfatório ao tratamen-
to. Fiz acompanhamento através de tomografias periódicas 
pós tratamento e exatamente 5 anos depois, num exame de 
rotina, o câncer apareceu novamente, agora com um linfo-
ma relativamente grande perto da veia aorta, que através 
de um novo exame de PetScan, em dezembro de 2019, foi 
confirmado e demostrou diversos outros linfomas já espa-
lhados pelo corpo, inclusive com inflamação e inchaço da 
amígdala. A partir de janeiro de 2020, fiz novo tratamen-
to de quimioterapia, cujo resultado não foi satisfatório, 
necessitando fazer mais 24 aplicações de radioterapia. Os 
resultados atuais dos exames são muito bons, no entanto, 
demanda de constante acompanhamento para observar 
qualquer recidiva, precisa ficar vigilante. O câncer que tive 
era no sistema linfático, de nome Linfoma não Hodgkin Fo-
licular, e segundo o médico que diagnosticou no início, um 
câncer relativamente fácil de tratar, no entanto, difícil de 
curar totalmente, sempre há grande possibilidade de reci-
diva. O tratamento é sempre muito doloroso, pois provoca 
uma baixa muito grande da imunidade, fraqueza e cuidado 
com a alimentação”, relata. 
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Duas 
escolhas...

Milton: “Dentro das possibilidades e forças, continuei 
trabalhando, vivendo o mais normal possível com minha 

família, amigos e igreja. Naquilo que foi possível, continuei 
agindo normalmente; isso me deu forças para cada novo dia”

Milton conta que, quando descobriu a doença, foi um 
choque. “Perde-se o chão, não só para mim mas para toda 
a minha família, amigos e igreja. Mas, depois de alguns dias, 
quando você começa a refletir a analisar seus valores e prin-
cípios da família, fé e perspectivas, acaba-se alinhando pen-
samentos e tudo começa a tomar outra forma. Busquei força 
em Deus para enfrentar o tratamento a fim de obter o melhor 
resultado. A família, amigos e igreja (fé), são fundamentais 
para enfrentar o tratamento e vislumbrar uma luz no fim do 
túnel. Tive apoio incondicional de todos, me senti totalmen-
te amparado. No segundo dia após a descoberta, tive uma 
longa conversa com o então Pastor da minha igreja, Pr Waldi 
Frey, que ouviu a minha ansiedade e depois disse o seguinte: 
‘Milton, o resultado desse tratamento vai depender funda-
mentalmente de você. Você precisa decidir como vai encarar 
esse tratamento, se vai se entregar à doença e ao desânimo, 
ou se vai encarar com força e fé e colocar em prática aquilo 
que você aprendeu ao longo da sua vida cristã e por muitas 
vezes, falou aos outros’. Diante dessas palavras de desafio, re-
solvi estabelecer alguns pilares para passar por esse deserto: 
1 – Reconhecer que a vida é graça de Deus, vivemos porque 
Ele nos presenteia com a vida a cada novo dia e decidi viver 
dependente da graça de Deus, sabendo que nada foge do 
controle Dele em nossas vidas. 2 – Acreditar na medicina e 
nos médicos, confiar no tratamento proposto e não buscar 
caminhos alternativos (curas miraculosas) que nos são pro-
postos nesses momentos de fragilidade. 3 – Fazer a minha 
parte, ou seja, não entregar os pontos. Dentro das possibi-
lidades e forças, continuei trabalhando, vivendo o mais nor-
mal possível com minha família, amigos e igreja. Naquilo que 
foi possível, continuei agindo normalmente; isso me deu for-
ças para cada novo dia”, ressalta.



Somos insignificantes 
aqui na terra diante da 
grandiosidade de Deus
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O segundo tratamento, em 2020, foi pra-
ticamente todo feito durante o período de 
pandemia, tanto a quimioterapia, quanto a 
radioterapia. “Tomei cuidados redobrados, 
pois estava com a imunidade muita baixa e 
por outro lado, frequentando lugares (hos-
pitais, laboratórios e clínicas), onde a prolife-
ração da doença estava muito presente, mas 
como comentei anteriormente, reconhecer 
que a vida é graça de Deus é fundamental, 
então fiz a minha parte e o restante vivi da 
dependência Dele. Não dá pra transformar 
a doença numa neura, pois a gente se auto 
prejudica”, acredita.

Nesse período, Milton sentiu sua vida de 
fé fortalecida a cada dia. “Tenho total convic-
ção que Deus tem propósitos na vida da gen-
te e quando entendemos isso, percebemos 
que cada deserto pelo qual passamos ser-
vem para o nosso aperfeiçoamento e cresci-
mento. Como sentia a presença de Deus du-
rante o tratamento? Essa é uma experiência 
muito pessoal; penso que é um privilégio, 
pois somente Deus pode dar o conforto e 
força da qual precisamos num momento 
como esse. Me senti totalmente amparado 
pela vontade de Deus, reconhecendo que 
também a doença é permissão de Deus. Fo-
ram incontáveis os textos bíblicos que recebi 
de amigos e familiares, cada um deles espe-
cial para o momento, mas existe um versícu-
lo que acompanha a nossa vida conjugal ao 
longo dos nossos 34 anos de casados, que 
é Romanos 8:28 – ‘E sabemos que todas as 
coisas concorrem para o bem daqueles que 
amam a Deus, daqueles que são chamados 
segundo o Seu propósito’. Nessa promessa e 
propósito que passamos por esse período”, 
enfatiza.

Milton está com os resultados dos 
exames muito bons, sendo que a sua 
médica avaliou como totalmente sa-
tisfatório e disse para seguir a vida. 
Perguntado se vê isso como milagre, 
a resposta é enfática: com certeza! “A 
cura pela medicina também é um mi-

lagre. Deus deu ao homem inteligência 
e capacidades para adquirir conheci-
mentos e a medicina faz parte disso, 
portanto vejo a medicina como uma 
dádiva divina a quem devemos recor-
rer nesses momentos para obter resul-
tados”, explica.

Tratamento e 
pandemia

Um milagre!

A família como base, sempre dando forças! “Tenha fé em Deus. 
Servir aos outros é servir a Deus”



30

Algumas lições... Apenas um 
deserto...
Tendo passado por esses momen-

tos difíceis em sua vida, Milton desta-
ca que a doença ou a dificuldade não 
é o fim, é apenas um deserto e uma 
oportunidade de você se realocar na-
quele momento e identificar o que 
esse momento tem a te dizer ou ensi-
nar. Ele deixa um conselho às pessoas 
que estejam passando por alguma di-
ficuldade: “Jamais pergunte por que, 
mas sim, para que. Não perca a espe-
rança, confie em Deus e na medicina, 
não deixe de viver o hoje, pois o ama-
nhã não nos pertence. A dor ou do-
ença não é algo fácil de passar, causa 
tristeza e sofrimento a nós e aos nos-
sos familiares e amigos, no entanto, 
é um fardo ou carga que precisamos 
carregar, alguns por menos tempo ou-
tros por mais tempo, alguns recebem a 
cura total, outros parcial e para outros 
ainda acaba em morte. O importante é 
que no final saiamos fortalecidos, tan-
to nós como os que nos cercam. Como 
já mencionei antes, a nossa vida é um 
sopro e mais vale o ser do que o ter. 
Resumindo, o que fica é o legado que 
você deixará para seus filhos e para as 
pessoas com quem teve oportunidade 
de conviver. Cultive amizades e bons 
relacionamentos enquanto tudo está 
bem, pois quando você passar por 
alguma dificuldade, perceberá a dife-
rença, terás uma multidão ajudando a 
carregar o seu fardo. Não perca tem-
po com desavenças ou brigas banais. 
Tenha fé em Deus. Servir aos outros é 
servir a Deus”, finaliza. 

O Salmista no Salmo 39: 5-6 assim diz: 
“Deste aos meus dias o comprimento de um 
palmo; a duração da minha vida é nada dian-
te de Ti. De fato, o homem não passa de um 
sopro. Sim, cada um vai e volta como a som-
bra. Em vão se agita, amontoando riqueza 
sem saber quem ficará com ela”. Milton en-
fatiza que o importante foi perceber mais 
as verdades bíblicas. “Somos insignifican-
tes aqui na terra diante da grandiosidade 
de Deus. Nos orgulhamos muitas vezes de 
quem somos, do que construímos, do que 
temos, mas a vida é muito curta para pen-
sarmos apenas nisso. Mais vale o ser do que 
o ter. A presença de Deus em nossa vida de-
pende do relacionamento que temos com 
Ele. Normalmente ‘acionamos’ Deus quando 
estamos em alguma dificuldade, no entan-
to, a percepção que temos do cuidado de 

Deus para com a nossa vida depende do 
que decidimos em relação à nossa vida cris-
tã, ou seja, sentiremos o agir de Deus, a mão 
de Deus em nossa vidas, na proporção da 
caminhada que temos com Ele em nosso 
dia a dia. Eu tive o privilégio de experimen-
tar isso muito de perto ao longo da minha 
vida e sobremaneira neste momento de do-
ença e tratamentos. A fé ou o crer em Deus 
Criador, Salvador e Senhor de nossas vidas, 
é algo pessoal e dependendo da resposta 
que você dá a isso é que vamos definindo o 
sentido da nossa vida e da fé; pra isso, preci-
samos primeiro entender e aceitar que o ser 
humano ou a vida compreende ou é forma-
do em pelo menos três áreas: Corpo, Alma e 
Espírito. Quando entendemos e aceitamos 
isso, a fé passa ser o norteador da nossa 
vida”, ressalta.

Milton, a esposa Irdes, o filho Kevin e a nora Jessica, na formatura de 
Teologia de ambos, em dezembro passado. Desde este ano, estão servindo 

em uma Igreja Batista em São Paulo, capital









Ninguém 
é triste 

pedalando
Se você é ciclista, certamente já ouviu essa frase: “nin-

guém é triste pedalando”. 

Ao pedalar por cerca de 20 minutos, você vai começar a 
sentir o prazer de liberdade. O cérebro se oxigena mais e per-
mite pensar com mais facilidade. Seu corpo libera hormônios 
que fazem que você se sinta melhor e que podem até chegar 
a serem viciantes: um vício saudável aos benefícios de andar 
de bicicleta.

Está comprovado que os que andam de bicicleta regular-
mente sofrem menos enfermidades psicológicas e depres-
sões. Andar de bicicleta e pedalar é um dos melhores antide-
pressivos naturais que existem.

Outra transformação que a bike proporciona é a na parte 
social. Conhecer pessoas, grupos, locais que você nunca iria 
de carro. Garanto que vai sorrir sem perceber!

E lembre-se: quanto maior a subida, mais linda será a vis-
ta lá de cima. E se você cansar, aprenda a descansar e não a 
desistir.

O ciclismo nos deixa mais feliz e saudável. E aí... tá espe-
rando o que pra sentir que ninguém é triste pedalando?!34





Assuma os seus erros
Imagine o cuidado que tenho 

que ter ao escrever sobre este 
assunto. Minha esposa é a pri-

meira pessoa que costuma revisar 
meus textos antes de serem publica-
dos. Então, antes de mais nada, que-
ro dizer a você, minha querida Aline: 
“Eu te amo muito, você é a mulher 
mais linda e amável que conheço. 
Sou muito feliz ao seu lado e agrade-
ço que através de ti, DEUS tem mu-
dado grandemente a mim. Você é o 
principal agente de mudança divina 
em minha vida. Desejo igualmente 
que através de mim, sua vida seja 
valorizada e seus talentos possam se 
multiplicar     .” 

Assim como o marido, esposa 
nenhuma suportaria ouvir críticas 
sem antes sentir o valor que tem. 
Elogiar antes da crítica deixa clara 
a boa intenção e o respeito. Vamos 
para mais algumas dicas práticas 
que podem ajudar a gerar mudan-

ças desejadas no casamento. 
Assumir os erros é algo podero-

so. É sempre mais fácil exigir mudan-
ças do outro. Temos olhos de águia 
para visualizar as falhas do cônjuge, 
mas somos cobras cegas quando se 
trata dos nossos erros. 

Jesus avisou: “Como você pode 
dizer ao seu irmão: ‘Deixe-me tirar 
o cisco do seu olho’, quando há uma 
viga no seu?” Mt 7:4 

O conselho de Jesus é que “tire 
primeiro a viga do seu olho”. Dificil-
mente iremos mudar o cônjuge sem 

antes mudar a nós mesmos. 
A maior transformação do cônju-

ge acontece quando nós refletimos 
sinceramente sobre a nossa parte no 
problema. Você pode até pensar que 
sua esposa seja culpada de 90% dos 
problemas e você apenas de 10%. 
Mesmo que isso seja verdade (o que 
normalmente não é), assuma os seus 
10%, aponte os erros que você vê em 
si mesmo. 

Desta forma, iniciará uma gran-
de mudança na vida de seu cônju-
ge. Procure ter um diálogo com ela, 
onde você confessa e coloca sobre 
a mesa o seu desejo em mudar os 
seus 10%. Nada garante que ela re-
conheça de imediato os “90%”, mas 
será uma mudança incrível que po-
derá servir de inspiração para ela. 
Afinal, como esperar uma confissão 
e mudança se ninguém da casa der 
o exemplo? 

“Tire primeiro a viga do seu olho!”  
Mateus 7:536

A maior 
transformação 

do cônjuge 
acontece quando 

nós refletimos 
sinceramente sobre 

a nossa parte no 
problema
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Um grande problema na vida do ser humano é quando 
ele é dominado por sentimento de medo. A ansieda-
de é muito perigosa e sutil. Diz que só no nosso país, 

ela afeta 11 milhões de pessoas, com os seguintes sintomas: 
inquietação, fadiga ou cansaço, dificuldade de concentração 
ou sensações de “branco” na mente, irritabilidade, agitação dos 
braços e pernas, palpitações e dores no peito, vontade de roer 
unha, tontura, sensação de desmaio, tensão nos músculos ou 
dor no corpo e perturbação do sono, insônia, medo constante. 
Com toda certeza, todos esses sintomas podem levar uma pes-
soa a tipos de reações negativas e destruidoras. 

Ninguém está livre de situações como essa, medo exces-
sivo por conta da ansiedade, atrapalhando assim a qualidade 
de vida de um homem, de uma pessoa que busca ser um ser 
humano normal. O medo pode ser paralisante e pode te im-
pedir de ser a pessoa que você foi criada para ser, no entan-
to, sua vida é bem mais do que o medo que você sente. Tem 
alguém que tira de você todo o medo e te mostra uma saída 
de paz e alegria. 

Por essa razão, o texto bíblico está dando a orientação que 
todo homem precisa, pois não somos de ferro e por mais que 
tentemos fazer parecer que somos, não é verdade. Então, o 
segredo é lançar sobre Ele (Jesus Cristo) a nossa ansiedade. 
Independente de quem você seja, independente da sua área 
de atuação profissional, se você é rico ou pobre, se é alguém 
de influência na sociedade ou não. Sabe por que lançar sobre 
Ele? O texto está dizendo: Ele tem cuidado de vós. Essa é a 
confiança que precisamos ter, que Ele já tem cuidado de nós 
e está no controle de todas as áreas da nossa vida. Nunca es-
queça disso! Ele nos fez perfeitos, com inteligência e tantos 
outros méritos, porém, nos fez frágeis para não esquecermos 
quem Ele é e o que pode fazer por cada um de nós. Faça isso: 
lance sobre Ele qualquer ansiedade e creia que o mesmo Deus 
que criou céu e terra, o pai do Senhor Jesus Cristo, já derrotou 
todos os medos por mim e por você. Seja feliz confiando Nele; 
homem que é homem não esconde seus medos, mas os con-
fessa à pessoa certa. 

O cuidado continua, 
nunca acabou

1 Pedro 5:7 – “Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, 
porque Ele tem cuidado de vocês”.
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No imaginário popu-
lar, sempre quando 
se pensa em um psi-

cólogo, vem à cabeça aquele 
profissional que faz psicote-
rapia nas clínicas, que realiza 
diagnósticos, que busca iden-
tificar qual é o problema do e 
no paciente em questão. No entanto, esta é uma imagem es-
tereotipada, construída historicamente pelos próprios pro-
fissionais da área, já que foi a partir desse modelo – clínico e 
individualizante – que a Psicologia iniciou seu trabalho nos 
mais diversos setores.

A Psicologia Escolar não começou diferente! O foco era 
avaliar o “aluno-problema” e patologizar sua incapacidade 
de se adaptar ao sistema de ensino. O fracasso escolar era 
lido como parte da essência do “aluno-problema” e, se o pro-
blema estava no aluno, a solução era postergá-lo e invisibi-
lizá-lo. Essa visão obsoleta acabou sendo superada por uma 
nova visão de sujeito: um sujeito que se constitui ativamente 
a partir de sua realidade material, isto é, das suas experiên-
cias, relações, condições sociais e da sua cultura. Isso quer 
dizer que o caminho constrói a gente, mas, ao mesmo tem-
po, também construímos este caminho. É uma via de mão 
dupla! E, certamente, o período escolar compõe uma parte 
fundamental do “caminho” de uma pessoa. E é aí que entra a 
Psicologia Escolar!

A escola é um espaço importante para o desenvolvimen-
to de um sujeito, seja ele intelectual, cultural ou até emocio-
nal. Por isso, um psicólogo precisa construir conjuntamente 
com a escola um espaço fértil para que todos possam de-
senvolver suas capacidades. Para isso, é preciso analisar tudo 
aquilo que influencia no aprendizado do aluno: suas habi-
lidades e potencialidades, sua relação familiar, sua relação 
com os colegas, com o conteúdo estudado, com as meto-
dologias utilizadas pelos professores... é por essa via que a 
Psicologia deve ajudar. Assim, enxerga o aluno em sua to-
talidade e, então, pode contribuir para a construção de seu 
belo “caminho”. 44
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É Pouco, mas é 
o Suficiente

Em João 6, temos a história da primeira multi-
plicação dos pães que Jesus fez.

Jesus foi até o monte e sentou-se com Seus 
discípulos. O povo que tinha visto os sinais e ma-
ravilhas que Ele fazia, O seguiu. Quando Jesus viu a 
multidão, teve compaixão deles, falou sobre o Reinos dos Céus e curou os doentes.

De repente, Ele olha para Filipe e pergunta: “Onde vamos comprar pão para todo 
esse povo comer?”

E ele respondeu: “Nem 200 denários comprariam pão suficiente para que cada 
um comesse um pedaço”. 

Um denário era equivalente ao salário de um dia de trabalho braçal, ou seja, 
muito dinheiro.

Nesse momento, outro discípulo toma a palavra. 
João 6:8 e 9 
Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra:
“Aqui está um rapaz com cinco pães de cevada e dois peixinhos, mas o que é isto 

para tanta gente?”
Então Jesus pediu para que os discípulos organizassem tudo e para as pessoas 

que sentassem na grama. 
A Bíblia diz que haviam 5.000 homens. Então, estima-se que com mulheres e 

crianças, tinha mais de 10.000 pessoas.
Jesus pega os 5 pães e 2 peixes, dá graças, faz uma oração, e começa a repartir 

com todos. A multidão toda comeu e ainda sobraram 12 cestos de pão.
Mas quero te convidar a olhar para esse discípulo chamado André. 
Ele viu a situação toda, assim como seus companheiros. Ele talvez não sabia ao 

certo o que e como aconteceria, mas ele já tinha visto Jesus fazendo coisas extraor-
dinárias. André teve fé e ofereceu, mostrou o que estava disponível no momento: 5 
pães e 2 peixes.

Não era muito, mas era o que tinha.
Não era muito, mas ele ofereceu o pouco que tinha para a pessoa certa.
Não era muito, mas Jesus transformou esse pouco em tudo que precisavam na-

quele momento.
Jesus multiplica o pão para aquela refeição, não para a semana toda.

Isso me ensina algumas coisas:
Devemos sempre entregar o que temos, mesmo quando olhamos e pensamos 

que não é nada.
Devemos entregar o pouco que temos, mas para a pessoa certa.
Devemos entregar o que temos, para ter o suficiente para aquele momento.
A entrega deve ser diária, para que Deus a transforme no necessário para aquele 

momento.

Muitas pessoas dizem que irão servir a Deus somente quando tiverem ou conse-
guirem fazer algo grandioso. Não tenha esse pensamento. Pense como André, ofere-
ça o pouco, porque é Deus que fará a obra. Sirva e seja fiel tanto nas coisas pequenas, 
como nas grandes.

Agora pense no que você pode oferecer a Deus e veja se está fazendo como 
André que, com fé, entregou o pouco que tinha para a pessoa certa, Jesus, e viu algo 
maravilhoso acontecer.

Quando amamos a Deus e lhe entregamos o que temos, Ele sempre irá nos sur-
preender!!

“O que nem olhos viram, ouvido nenhum ouviu, nem mente alguma ima-
ginou, isso é o que Deus preparou para aqueles que o amam”. 1 Coríntios 2:9






