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A MINHA MAIOR AMBIÇÃO NA VIDA É ESTAR NA LISTA DOS MAIS PROCURADOS DO DIABO

Alexander Pedem

FRASE DO MÊS

Ao casar, possoAo casar, posso
continuar morandocontinuar morando
na casa dos meus pais? na casa dos meus pais? 
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CAÇA PALAVRAS

Alforje
Alparcas
Bordão
Cintos
Cobre
Demônios
Doze
Enfermos
Gentios
Israel
Jesus
Leprosos
Mortos
Ouro
Ovelhas
Prata
Reino dos céus
Samaritanos
Trabalhador
Túnicas

472 mulheres assassinadas por mês
Um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (Ipea) revelou a tragédia do machismo no Brasil. O 
estudo estima que, entre 2009 e 2011, o Brasil registrou 16,9 
mil assassinatos de mulheres (feminicídios), ou seja, “mortes 
de mulheres por conflito de gênero”, especialmente em casos 
de agressão perpetrada por parceiros íntimos. Esse número 
indica uma taxa de 5,8 casos para cada grupo de 100 mil 
mulheres. 

De acordo com os dados do documento, o Espírito 
Santo é o estado brasileiro com a maior taxa de feminicídios, 
11,24 a cada 100 mil, seguido por Bahia (9,08) e Alagoas 
(8,84). A região com as piores taxas é o Nordeste, que 
apresentou 6,9 casos a cada 100 mil mulheres, no período 
analisado.

Fonte: http://cartacampinas.com.br/
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DecifrandoDecifrandoDecifrando

sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos 
filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me 

odeiam”). Desse modo, justificavam o seu 
procedimento pecaminoso e culpavam os seus 

antepassados pelos juízos de Deus. Então 
Deus é enfático para que não se use mais 

esse provérbio em Israel: “Porque toda 
alma que pecar, essa morrerá” (Ez 
18.4).

Que quereis vós dizer, citando na terra de Israel este 
provérbio: Os pais comeram uvas verdes, e os dentes 
dos filhos se embotaram? (Ez 18.2)

Assim como acontece hoje, 
a l g u m a s  p e s s o a s  

interpretavam mal a intenção de alguns 
textos das Escrituras, como é o caso de 
Êxodo 20.5 (“porque eu, o Senhor teu Deus, 

Jocksan Nunes, Seminarista - Líder da juventude 2IBA
joksannunes@hotmail.com
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EditorialEditorialEditorial

Trabalhar pra Deus não deve ser como um dever
Tem que ser feito com prazer
E aqueles que o fazem dessa maneira
Farão a obra do Senhor 
com alegria
A alegria em saber que podemos falar desse amor
Que podemos contribuir para espalhar a Palavra do Senhor
E que n'O Farol esse seja sempre o lema
Mostrar com todo o prazer o quão maravilhoso é esse Deus, que nos 
ama
Esses que fazem esse trabalho de coração 
Mostrando sempre a Deus total gratidão.

Débora Souza

 
esta edição de aniversário convidamos você a desbravar o mundo... NPor mais um ano, O Farol com seu olhar aguçado e ousado, nos levou a refletir 

sobre temas variados, e principalmente sobre o papel estratégico que as mídias vêm 
ocupando no rumo da humanidade.

Vemos todos os dias decisões tomadas com base no conhecimento e na oportunidade. 
Vivemos um tempo em que as coisas ocorrem cada vez mais rápido e vão mais longe. Neste 
contexto  o papel da Igreja sempre foi e sempre será o de levar o amor de Deus às pessoas. 
Com tudo isso enxergamos uma enorme oportunidade de chegarmos a lugares que 
anteriormente só os missionários conseguiam. 

Convidamos você, leitor, para juntar-se a nós nesta Missão. Pedimos que você ore, 
aceite os nossos convites, se emocione e reflita com nossas produções. Desejamos que você 
seja conosco este agente de mudança. Que juntos possamos continuar Transmitindo ao mundo 
Valores Cristãos com Criatividade e Responsabilidade.

Nazaré 

Jerusalém

Siquém

Betânia

R – Betânia (João 11.1)

Teste bíblico

Numa noite sombria, um ladrão resolveu arrombar uma casa, pois 
ele sabia que não havia ninguém. Entrando pela porta dos fundos, 
viu que as luzes estavam todas apagadas. Calmamente, ele andava 
sem fazer barulho e, de repente, ele ouviu uma voz que saía do fundo 
corredor: JESUS ESTÁ TE OLHANDO!! JESUS ESTÁ TE 
OLHANDO!! O ladrão começou a ficar com muito medo daquela 
voz, pois não via quem era, e, chegando mais perto, ela dizia de novo: 
JESUS ESTÁ TE OLHANDO!! Aí ele foi acompanhando aquela 
voz... Até que chegou perto e com a lanterna viu quem era e disse:

— Ah, é você o tal de Jesus. 

O papagaio respondeu: 

— Não, eu sou o Judas, Jesus é o pit bull que está aí atrás de você.

Fonte: http://www.linksdejesus.com/piadas_e_humor.asp.

Piadinha

Poema

Qual era nome da cidade em que Lázaro, amigo 

de Jesus, e irmão de Marta e Maria, nasceu? 

ChargeChargeCharge Hugo Almeida
hugo_7654321@hotmail.com
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Thayná Nunes
thayna.nunesbarbosa@gmail.comNotíciasNotíciasNotícias

Lá em João 8.12 , Jesus diz: “Eu 
sou a luz do mundo; quem me segue 
não andará em trevas, mas terá a luz 
da vida”. Assim como a luz é essencial 
à vida, Jesus também é! Sem Ele não 
haverá vida, vida de verdade, em 
abundância... Em contrapartida, Ele 
nos diz em Mateus 5.1-16: “Vós sois a 
luz do mundo; não se pode esconder 
uma cidade edificada sobre um monte; 
nem se acende a candeia e se coloca 
debaixo do alqueire, mas no velador, e 
dá luz a todos que estão na casa. Assim 
resplandeça a vossa luz diante dos 
homens, para que vejam as vossas 
boas obras e glorifiquem a vosso Pai, 
que está nos céus”. Entendem? 
Entendem a dimensão daquilo que 
Cristo nos colocou? Somos a luz para 
esse mundo: A luz que traz vida, que 
indica a presença de Deus... Me 
explica como esconder uma luz? Não 
tem como! Você já fechou os olhos no 
escuro? E, depois, com a luz acesa? 
Você pode percebe a diferença.... Se eu 
sou luz, se você é luz, é nítido. Todos 
podem ver, todos têm que ver!!  

Então me pergunto: nesses 7 
anos dO Farol, temos iluminado essa 
luz de Cristo por onde passamos? As 
pessoas enxergam essa luz em nós 

ão podemos negar que já Nsabemos  de  cor  e  
salteado o significado do O Farol. Não 
é por nada não, mas o símbolo do farol 
já adianta muiiiitooo do que estou 
falando. Começamos com um simples 
folheto, um singelo projeto e com uma 
alegria imensa! Alcançamos o mundo, 
chegamos onde não imaginaríamos. 
Sabemos que podemos ir mais além, 
para a glória de Deus. Sabemos, e o 
plural inclui você também, que nada 
adianta o papel em si. A escrita em si. 
Na realidade, o que realmente faz a 
diferença é o depois: depois que você lê 
a Bíblia, depois que lê O Farol... 
Entende? 

Quem vai de fato iluminar o 
mundo é você! Você é sal e luz! Sabe, ao 
criar o mundo, assim que formou o céu 
e a terra, a primeira coisa que Deus 
disse foi: “Haja luz”. Interessante, 
não? Detalhe: essa luz não era o Sol, 
este foi criado depois. Segundo o 
Dicionário Aurélio, a luz é uma  onda 

eletromagnética, ou uma radiação 
eletromagnética, mas, sobretudo, luz é 
um indicativo da presença de Deus! 
Luz é sinal de vida... Vegetais, animais 
e seres humanos precisam da luz para 
viver! 

mesmo quando estamos quietinhos? 
Parabéns ao O Farol por mais um ano, 
e que iluminemos a luz de Cristo!

Papo da Vida Real Papo da Vida Real Papo da Vida Real 

O Farol: iluminando
o mundo há 7 anos! 

Não se escolhe ser pastor”, diz jogador do Santos – O jogador Ricardo Oliveira é pastor há 8 anos e lidera “cultos em uma igreja em São Paulo. Apesar do bom momento da carreira, Ricardo afirma que o melhor troféu que 
ele já ganhou foi o ministério pastoral. “Não se escolhe ser pastor. Eu fui escolhido. Foi o maior troféu que eu ganhei: 
poder cuidar de pessoas e incentivá-las”, disse ele em entrevista ao Globo Esporte.

Gospel Prime

astor foi assaltado e orou pelos bandidos – Um pastor da Assembleia de Deus trabalha como representante Pcomercial e havia acabado de sair de um dos clientes. Ao ser assaltado, o ladrão pediu que o religioso orasse por 
ele, e assim o fez. O caso foi registrado em Cariacica, na região metropolitana de Vitória (ES). O pastor, que não teve 
sua identidade revelada, foi abordado por dois assaltantes, um deles menor de idade. 

Gospeln.com
teus criam igreja para adorar ao “deus Bacon” - Bacon é um dos alimentos preferidos dos americanos, tanto é Aque foi criada a Igreja Unida do Bacon, onde ateus veneram o pedaço de carne. Segundo a instituição, há pelo 

menos 4.000 seguidores da igreja em todo o mundo, tendo como sede um espaço localizado em Las Vegas, nos 
Estados Unidos. Seus fundadores são os ateus John Whiteside e Johnny Monsarrat que se apresentam como Profeta 
Bacon e líder da Doutrina Bacon, respectivamente.

Gospel Prime

Renata Viviane

renatavivianealbuquerque@gmail.com

Carlos de Lira
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Dicas de InglêsDicas de InglêsDicas de Inglês

Essas são algumas das frases 
necessárias em caso de emergência. 
Lembrando que é muito importante, 
quando se vai a um país que não fala a 
sua língua, saber lidar com situações 
como essas, principalmente porque o 
português é uma língua pouco falada. 
Outra dica valiosa é sempre deixar seu 
celular bloqueado para evitar ligar por 
engano, pois a multa pelo trote é 
absurdamente cara. Por último, saiba 
sempre seu tipo sanguíneo e, se tiver 
qualquer alergia, tenha sempre 
anotado.

1. What is your emergenc y? 
 / Qual é a sua emergência?

2. Someone broke into my house. / 
Alguém invadiu a minha casa.

3. Someone broke into my hotel 
room. / Alguém invadiu meu quarto de 
hotel.

4. Someone stole my car. / Alguém 
roubou o meu carro.

5. My house is on fire. / Minha casa 
está pegando fogo.

6. What's your address? / Qual é o 
seu endereço? 

7. I am not feeling very well. / Não 
estou me sentindo bem.

8. I need to go to the hospital. / 
Preciso ir ao hospital.

9. Can you please take me to the 
hospital? / Pode me levar ao hospital, 
por favor?

10. I have allergies to peanuts. / 
Tenho alergia a amendoim.

lá, querido leitor! Neste Omês, vamos tratar de um 
assunto de extrema importância: 
como aprender a se virar no 
e x t e r i o r  e m  s i t u a ç õ e s  d e  
emergência. Faz-se necessário, antes 
de tudo, saber para qual número 
discar. 911 é o número de emergência 
dos Estados Unidos e do Canadá.

 
Sabendo disso, aprendamos então 
como dizer o que aconteceu: 

911 - what's your emergency? Mulher gosta de HOMEM... Não de moleque
“Mas é ela que errou!!!” – Ok! Agora 
dê uma voadora no seu orgulho e POR 
AMOR, sim, por amor a essa mulher, 
vá resolver. Seja falando “Querida, 
não gostei disso” ou “Querida, isso me 
magoou!” ou “Querida, me perdoe!”. 
Sim, é muito difícil mesmo. Ir em 
busca da reconciliação mesmo quando 
ela está errada não significa que você é 
fraco, significa que você a ama. Não se 
trata de quem está certo ou não, se 
trata de amar sua mulher. 

Vós, maridos, amai vossas 
mulheres, como também Cristo amou 
a igreja, e a si mesmo se entregou por 
ela – Efésios 5:25

Pra isso você realmente 
precisa amar essa mulher, sabe por 
quê? Porque “o amor tudo suporta, 
tudo crê, tudo espera…”. O amor a 
esta mulher fará você destruir todo e 
qualquer tipo de impedimento na 
reconciliação de vocês. Quer um 
exemplo de uma pessoa que por amor 
se entregou para reconciliação? 
JESUS! Seja imitador Dele e reflita 
DEUS sobre sua mulher.

Agora, isso não ausenta você 
MULHER, de pedir perdão quando 
devido. O homem ir em busca da 
reconciliação quando você pisou na 
bola não significa que você está certa e 
sim que ele te ama mais do que o erro 
que você cometeu.

Fonte: http://naomordamaca.com/ 

Tempo de qualidade

Cara, você precisa ter um 
tempo a sós com sua mulher. Deixe os 
amigos, desmarque compromissos e 
fique 100% pra ela. Leve-a pra 
passear, comer em algum lugar 
diferente ou tire o dia pra assistir um 
filme em casa juntos. Isso é 
extremamente importante pra ela. 
Principalmente com relação aos seus 
amigos. Eles não podem ser mais 
importantes que sua mulher. 

Mulheres, eu sei que vocês 
estão lendo… então aproveitando 
quero dizer pra você: Não seja 
grudenta! Isso irrita! É importante 
um tempo dele contigo, mas isso não 
significa 100% do tempo. Você não 
pode afastá-lo de seus amigos. Ter um 
tempo com os amigos é saudável e 
necessário pra todos os homens. E 
sim, nós também precisamos de um 
tempo a sós de vez em quando. Então 
seja sensível a isso também ok?

Brigas

Cara, aqui tu vai ter que ser 
macho mesmo, porque é tarefa que 
poucos conseguem. No versículo que 
deixei no início do post há uma parte 
que diz “como parte mais frágil”. 
Tenho pra mim que isso tem muito a 
ver  com as  EMOÇÕES DA 
MULHER. Mano, você já deve saber, 
mas mulher é emocional (muitas 
vezes, pra caramba!). Quando tem 
uma briga entre um casal, geralmente 
a mulher sai mais desgastada devido 
às emoções. E você meu camarada, vai 
ter que ser macho de ir tratar essa 
situação.

“É, mas tem horas que ela é a 
culpada, ai ela que tem que vir falar 
comigo.” – É exatamente isso que 
quero falar! Pra ser mais claro, não 
interessa quem errou e quem está 
certo, é você homem que tem que dar o 
primeiro passo na reconciliação. – 

uando eu falar “sua Qmulher” entenda sua 
namorada, noiva ou esposa.

Do mesmo modo vocês, 
maridos, sejam sábios no convívio 
com suas mulheres e tratem-nas com 
honra, como parte mais frágil e co-
herdeiras do dom da graça da vida, de 
forma que não sejam interrompidas as 
suas orações. – 1 Pedro 3:7

Futuro

Uma das áreas a ser suprida na 
mulher é a segurança sobre o futuro. 
Se eu te perguntar (homem): “Como 
você vê o seu futuro?” – Qual seria sua 
resposta?  Futuro  é  igua l  a  
planejamento. Você tem planos para o 
seu futuro? Já pensou, quer dizer, já 
planejou como será sua vida? Muitos 
dizem “o futuro a Deus pertence” e eu 
concordo, mas o planejamento desse 
futuro é teu meu camarada.

Mulher quer andar ao lado de 
um homem que tem objetivos na vida. 
Essa história de “deixa a vida me 
levar” mulher não aguenta não. – 
“Sabe de nada, eu to de boa, não 
t r ab a l h o,  n e m  e s t u d o  e  t o  
namorando!” – Meu mano, então 
prepara seu lombo porque mais cedo 
ou mais tarde você vai levar um pé 
nele!

Isso envolve estudos e 
trabalho. Construa metas concretas, 
uma mulher vai querer saber pra que 
lado você vai caminhar no futuro.

O galã 

Vou ser direto aqui. Se você é o 
tipo que fica de papinho mole com as 
mulheres a fim de conquistar e tê-las 
como troféu, por favor, cresça! Não 
brinque com as emoções de uma 
mulher. Quando essas meninas se 
tocarem o quão moleque você é, você 
vai ficar sem ninguém até aprender o 
que é fidelidade.

Laura Martir

laura_fmartir@hotmail.com

http://naomordamaca.com/
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CARROS E BUZINAS
ocê sabia que Recife tem Vum trânsito entre os mais 

l e n t o s  d o  p a í s ?   A q u i  o s  
congestionamentos são piores até do 
que no Rio de Janeiro!   Não sei se isto 
o c o r r e  e m  f u n ç ã o  d e  m á  
administração ou de um crescimento 
desordenado do número de veículos.  
Esta situação foge do nosso controle 
direto como pedestres ou motoristas, 
mas há algo que podemos mudar e, 
certamente, melhorar:  o nosso 
comportamento.
 Frequentemente, quando 
pergunto a um grupo sobre a 
importância de determinado texto 
bíblico, recebo como resposta frases 
vagas e generalizadas que pouco falam 
do efeito do texto sobre a vida pessoal.  
Uma coisa é dizer que Deus perdoa 
pecados, outra é dizer da paz que eu 
sinto após ter confessado o pecado que 
eu cometi ontem, porque eu sei, com 
absoluta certeza, que estou perdoado e 
não carrego mais a culpa (I João 1:8,9).   
A vida cristã não consiste em defender 
princípios bíblicos e aceita-los como 
verdadeiros, mas sim em viver cada 
dia e em cada circunstância de acordo 
com tais princípios.  Tiago nos diz que 
devemos mostrar a nossa fé através de 
nossas obras. (Tiago 2:18)
 Estive na última Convenção 
Batista de Pernambuco, realizada em 
P e t r o l i n a ,  e  o  t e m a  f o i :   
“Integralmente submissos a Cristo.”  
Se somos dirigidos por Cristo, isso 

será revelado também no nosso viver 
em meio ao trânsito.  Se a Palavra de 
Deus nos instrui a obedecermos as 
nossas autoridades, isso inclui 
também as leis de trânsito:  semáforos, 
estacionamentos, ultrapassagens, 
limites de velocidade, mão de direção, 
buzinadas, condição do veículo, 
habilitação...  “Portanto, é necessário 
que sejamos submissos às autoridades, 
não apenas por causa da possibilidade 
de uma punição, mas também por 
questão de consciência.”  (Romanos 
13:5)
 Além da obediência às leis, há 
também a importância de Cristo ser 
glorificado em tudo aquilo que 
fazemos.  Se estamos submissos a 
Cristo, as nossas atitudes (inclusive no 
trânsito) refletirão a vida do Espírito 
Santo que habita em nós na forma do 
fruto que provêm dEle.  Já leu Gálatas 
5:22,23?  “Mas o fruto do Espírito é 
amor, alegria, paz, paciência, 
amabilidade, bondade, fidelidade, 
mansidão e domínio próprio. Contra 
essas coisas não há lei.”  Pense bem:  
quando você está no comando do 
volante do seu carro você está 
demonstrando amor?   Ou, quem 
sabe, alegria?  Paz?  Está sendo 
paciente, amável, bondoso?  Está 
sendo fiel ao Deus a quem você serve?  
Está irradiando mansidão (entrega de 
seus direitos)?  Está exercendo 
domínio próprio?
 Em uma de suas mensagens, 

nosso pastor Paulo Cavalcanti disse 
que nós pecamos mais por reação do 
que por ação; e, creio eu, em nenhum 
lugar isso se revela tanto quanto no 
trânsito.  Saímos de casa calminhos, 
prontos a nos comportarmos como 
um cristão, mas uma simples fechada 
no trânsito nos leva a reagir e buscar 
devolver na mesma moeda.  O que é 
que determina, molda ou conforma as 
nossas reações no trânsito?  Os erros 
de nossos companheiros de estrada ou 
a transformação pela renovação do 
nosso espírito?  (Romanos 12:2).  
Che gamos  ao  nosso  des t ino  
chateados, irritados, aborrecidos ou 
experimentamos a “... boa, agradável e 
perfeita vontade de Deus?”
 A s s i m  q u e  r e c e b i  a  
incumbência de escrever este artigo, 
comecei a pensar no que escrever.  
Entre aquele e este momento, estive 
várias vezes no meio do trânsito.  Não 
conte para ninguém, mas tenho que te 
dizer que estamos no mesmo barco.  
Por vezes me vi, perdendo a paciência.  
O velho Sérgio não consegue vencer 
este desafio e, sabe de uma coisa?  
Deus não reservou nenhuma 
providência para o velho homem;  o 
velho Sérgio nunca vai conseguir.  
Mas, graças à misericórdia de Deus, 
“... já não sou eu que vivo, mas Cristo 
vive em mim!  Assuma o volante, 
Senhor!

Pr. Sérgio Pereira

Especial Casa & CiaCasa & Cia

05 05

Doe o valor de uma pizza para o Pepe.

Você pode pensar que tudo aqui TERMINA em pizza, mas no nosso 
caso é diferente, tudo pode COMEÇAR com uma pizza .

Todo o valor doado é destinado à manutenção e sustentabilidade deste 
nosso projeto.

Banco Itaú
Conta: 20671-6 
Agência 2483

LIVROS ALÉM DAS PRATELEIRAS 

Informações:
Monica Duquini 8623.9982 / 9933.0335

Laiza Helena - Arquiteta 

laiza.helena@gmail.com

uem pensa que livros só se encaixam nas prateleiras, irá conhecer outras formas de guardá-los e ao mesmo tempo Qdecorar sua casa sem precisar se desfazer deles por não ter espaço suficiente. Antes de qualquer coisa, quero 
deixar claro que sou totalmente a favor da doação de livros e revistas a instituições e bibliotecas.

Particularmente, acho um espetáculo chegar a uma casa e me deparar com uma minibiblioteca — sinal que naquela 
casa existe a prática da leitura. Mas vamos agora ao que interessa... 

Este mês, falarei através de imagens com a intenção de inspirar suas mentes criativas, para incentivar vocês a usarem e 
abusarem dessa ideia.
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da casa de teu pai, para a terra que eu 
te mostrarei”. 

Repare que Deus não falou 
onde era a terra, assim eles deveriam 
ter fé e dependência do Senhor para 
serem guiados pelo caminho até o 
destino final. Você acha que é fácil sair 
de onde temos pessoas conhecidas, 
substituir o conforto do nosso lar pela 
moradia em tendas no deserto? Será 
que é fácil sair a caminho de um lugar 
que não sabemos onde é, como vamos 
chegar, o que encontraremos no 
caminho? Abraão pode ter pensado 
em tudo isso, afinal onde ele estava já 
havia tudo de que ele e sua família 
precisavam, mas ainda assim ele 
obedeceu à voz do Senhor e fez o que 
foi pedido.

Isso demonstra o seguinte: se 
realmente queremos viver com o 
Senhor, devemos confiar n'Ele e 
obedecer à Sua voz. Até a promessa se 
cumprir na vida de Abraão houve um 
preço a ser pago, de oração, de 
dependência do Senhor, de fé, de 
esforço, de obediência, mas, no final, 
ele teve muito mais do que poderia 
esperar: de pai de um único filho, 
passou a ser verdadeiramente pai de 
muitas nações.

Sei que pode ser tentadora a 
proposta de seus pais, mas direcione 
seus olhos para o Alto, pois de lá virá a 
provisão para sua nova família. Deus 
foi fiel com Abraão, conosco e com 
tantos outros que assumiram o 
desafio, não tem porque deixar de ser 
com você também. Confie! Coragem, 
queridos!

Fonte: Por Gustavo e Myllene, Portal 
Gospel Prime.

Testemunhamos que não 
existe algo tão prazeroso como ver o 
que construímos ao longo de nosso 
casamento. Da humilde e feliz 
residência apertada do aluguel até a 
conquista de nosso lar próprio. 

Poderíamos ter morado com 
nossos pais, mas decidimos encarar o 
desafio em nossa casa, mesmo que em 
um aluguel que custaria metade de 
nossa remuneração.  Não nos 
acostumamos no aluguel. Fixamos 
uma meta: se esforçar para juntar 
dinheiro a fim de dar entrada em 
nosso apartamento, pois pagar 
aluguel é jogar dinheiro fora. Deus 
nos honrou abrindo portas e trazendo 
um lar com muito mais do que 
tínhamos sonhado.

Então cuidado com a proposta 
de fazer um “puxadinho” na laje da 
casa de sua mãe, ou morar na parte dos 
fundos, ou no quarto que ninguém 
dorme. As intenções de nossos pais 
são as melhores possíveis, mas este 
tipo de ajuda é prejudicial para o 
início de um relacionamento 
conjugal. Nestas condições não há a 
plena e necessária l iberdade, 
privacidade e intimidade do casal. Não 
há mãe que não acabe por se 
intrometer em uma discussão ou 
situação envolvendo seu filho, por 
mais errado que ele esteja.

Quando moramos sob o 
mesmo teto de nossos pais, a 
autoridade do marido é quebrada, 
afinal ele não é a autoridade máxima 
daquele lar. Observem em Gênesis 
12.1 que Abraão só recebeu a 
promessa de ser uma grande nação, de 
abençoar e engrandecer o seu nome 
após o seguinte mandamento de Deus: 
“Sai-te da tua terra, da tua parentela e 

ênesis 2.24 diz: “Por essa Grazão, o homem deixará 
pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles 
se tornarão uma só carne”. Esse é um 
mandamento bem claro sobre a 
necessidade de o casal abrir mão da 
dependência emocional, econômica e 
geográfica dos pais. Geralmente, os 
argumentos adotados para não “sair 
da barra da saia da mãe e do pai” são 
questões de ordem econômica. De 
fato, os tempos são difíceis, mas é 
fundamental avaliar estas questões 
antes de casar.

Não gostamos do decreto 
“quem casa quer casa”, pois sabemos o 
quanto é difícil conquistarmos uma 
casa própria antes do casamento. E 
olhe que hoje está bem mais fácil do 
que antes, podendo até financiar a casa 
em 30 anos. Se o casal conseguiu se 
organizar a ponto de conseguir a sua 
casa própria antes de casar, ótimo! 
Parabéns! Mas essa não é a realidade 
financeira da maioria dos casais. 
Então o que fazer? Então não devo 
casar? Cremos que esta é uma decisão 
delicada e que precisa ser tomada de 
forma consciente sem abrir mão da fé. 
Se formos colocar à risca no papel, 
ninguém de fato tem condições 
confortáveis de casar. Mas, e aí, devo 
esperar ter condições satisfatórias 
para casar? Claro que não.

Voltamos a dizer: para casar-
se é fundamental: consciência (quanto 
ganhamos, quanto gastaremos), fé 
(Deus irá prover) e autonomia 
financeira (frente aos pais ou a outras 
pessoas). Casar nos tempos de hoje 
requer ousadia, intrepidez e mútuo 
consentimento dos riscos e desafios 
que serão assumidos em uma nova 
fase da vida.

Ao casar, posso continuar

 morando na casa de meus pais? 

Especial mês das noivas!

São sete anos... 
O farol está aqui grato pelo que ele fez
Tem o jornal que cresceu também
Os colunistas mandam muito bem
O visual ta cada vez melhor
E com mais tiragens mais vão 
conhecer... 
Porque são sete anos...
O farol está levando criatividade a 
vocês
São sete anos... 
O farol está aqui pagando mico mais 
uma vez
São sete anos...
O farol está aqui retribuindo o amor de 
Deus
São sete anos...
O farol está aqui grato pelo que ele fez
Tem roteiro e direção 
Tem filmagem e edição
Tem coluna com satisfação 
Tem design com dedicação 

Para assistir ao clipe, acesse o 
YouTube e procure por “7 anos do 
Farol”. 

nacionalidade portuguesa-brasileira. 
Voltando a falar do clipe 

paródia de 2015, os cenários 
escolhidos para atuarmos foram 
pontos de clima praiano do Recife. 
Gravamos no Parque Dona Lindú, na 
Avenida Boa Viagem, e no 2º Jardim 
de Boa Viagem. No vídeo, cada um 
teve a oportunidade de manifestar sua 
alegria em pertencer ao O Farol.  
Segue abaixo a letra da nossa música 
para você acompanhar:

É mais um ano e agora eu sei
Que quem não viu não sabe o que perdeu
Em nossos vídeos uma vez por mês
Venha ver a resolução é Full HD
São sete anos...
O farol está levando criatividade a 
vocês
São sete anos...
O farol está aqui pagando mico mais 
uma vez
São sete anos...
O farol está aqui retribuindo o amor de 
Deus

este mês comemora-mos 7 Nanos dO Farol, e não tinha 
música melhor para nos representar 
do que a escolhida para fazermos 
nossa famosa paródia de aniversário:  
Happy, do cantor Pharrell Williams. 
Temos muitos  mot ivos  para  
comemorar: nossos jornais têm sido 
divulgados e  cada vez mais  
conhecidos; nossos patrocinadores 
têm aumentado e tido o retorno de 
seus anúncios; nossos vídeos, agora 
mais curtos, têm sido amplamente 
compartilhados via WhatsApp e 
o u t r a s  m í d i a s ;  e  m e m b r o s  
importantes do conselho dO Farol 
estão de volta para nossa cidade 
querida e para esse grupo. 

Demos as boas-vindas aos 
fundadores dO Farol, Deiverson 
Silva e Laiza Helena, que já 
começaram a trabalhar após terem 
fundado um  O Farol também em 
Petrolina; e também recebemos com 
muita alegria Itacy La Grega, nossa 
roteirista querida agora com dupla 

São 7 anos!
AtualidadesAtualidadesAtualidades

Ketlyn Kelly 

ketlynkelly12@gmail.com
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CARROS E BUZINAS
ocê sabia que Recife tem Vum trânsito entre os mais 

l e n t o s  d o  p a í s ?   A q u i  o s  
congestionamentos são piores até do 
que no Rio de Janeiro!   Não sei se isto 
o c o r r e  e m  f u n ç ã o  d e  m á  
administração ou de um crescimento 
desordenado do número de veículos.  
Esta situação foge do nosso controle 
direto como pedestres ou motoristas, 
mas há algo que podemos mudar e, 
certamente, melhorar:  o nosso 
comportamento.
 Frequentemente, quando 
pergunto a um grupo sobre a 
importância de determinado texto 
bíblico, recebo como resposta frases 
vagas e generalizadas que pouco falam 
do efeito do texto sobre a vida pessoal.  
Uma coisa é dizer que Deus perdoa 
pecados, outra é dizer da paz que eu 
sinto após ter confessado o pecado que 
eu cometi ontem, porque eu sei, com 
absoluta certeza, que estou perdoado e 
não carrego mais a culpa (I João 1:8,9).   
A vida cristã não consiste em defender 
princípios bíblicos e aceita-los como 
verdadeiros, mas sim em viver cada 
dia e em cada circunstância de acordo 
com tais princípios.  Tiago nos diz que 
devemos mostrar a nossa fé através de 
nossas obras. (Tiago 2:18)
 Estive na última Convenção 
Batista de Pernambuco, realizada em 
P e t r o l i n a ,  e  o  t e m a  f o i :   
“Integralmente submissos a Cristo.”  
Se somos dirigidos por Cristo, isso 

será revelado também no nosso viver 
em meio ao trânsito.  Se a Palavra de 
Deus nos instrui a obedecermos as 
nossas autoridades, isso inclui 
também as leis de trânsito:  semáforos, 
estacionamentos, ultrapassagens, 
limites de velocidade, mão de direção, 
buzinadas, condição do veículo, 
habilitação...  “Portanto, é necessário 
que sejamos submissos às autoridades, 
não apenas por causa da possibilidade 
de uma punição, mas também por 
questão de consciência.”  (Romanos 
13:5)
 Além da obediência às leis, há 
também a importância de Cristo ser 
glorificado em tudo aquilo que 
fazemos.  Se estamos submissos a 
Cristo, as nossas atitudes (inclusive no 
trânsito) refletirão a vida do Espírito 
Santo que habita em nós na forma do 
fruto que provêm dEle.  Já leu Gálatas 
5:22,23?  “Mas o fruto do Espírito é 
amor, alegria, paz, paciência, 
amabilidade, bondade, fidelidade, 
mansidão e domínio próprio. Contra 
essas coisas não há lei.”  Pense bem:  
quando você está no comando do 
volante do seu carro você está 
demonstrando amor?   Ou, quem 
sabe, alegria?  Paz?  Está sendo 
paciente, amável, bondoso?  Está 
sendo fiel ao Deus a quem você serve?  
Está irradiando mansidão (entrega de 
seus direitos)?  Está exercendo 
domínio próprio?
 Em uma de suas mensagens, 

nosso pastor Paulo Cavalcanti disse 
que nós pecamos mais por reação do 
que por ação; e, creio eu, em nenhum 
lugar isso se revela tanto quanto no 
trânsito.  Saímos de casa calminhos, 
prontos a nos comportarmos como 
um cristão, mas uma simples fechada 
no trânsito nos leva a reagir e buscar 
devolver na mesma moeda.  O que é 
que determina, molda ou conforma as 
nossas reações no trânsito?  Os erros 
de nossos companheiros de estrada ou 
a transformação pela renovação do 
nosso espírito?  (Romanos 12:2).  
Che gamos  ao  nosso  des t ino  
chateados, irritados, aborrecidos ou 
experimentamos a “... boa, agradável e 
perfeita vontade de Deus?”
 A s s i m  q u e  r e c e b i  a  
incumbência de escrever este artigo, 
comecei a pensar no que escrever.  
Entre aquele e este momento, estive 
várias vezes no meio do trânsito.  Não 
conte para ninguém, mas tenho que te 
dizer que estamos no mesmo barco.  
Por vezes me vi, perdendo a paciência.  
O velho Sérgio não consegue vencer 
este desafio e, sabe de uma coisa?  
Deus não reservou nenhuma 
providência para o velho homem;  o 
velho Sérgio nunca vai conseguir.  
Mas, graças à misericórdia de Deus, 
“... já não sou eu que vivo, mas Cristo 
vive em mim!  Assuma o volante, 
Senhor!

Pr. Sérgio Pereira

Especial Casa & CiaCasa & Cia
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Doe o valor de uma pizza para o Pepe.

Você pode pensar que tudo aqui TERMINA em pizza, mas no nosso 
caso é diferente, tudo pode COMEÇAR com uma pizza .

Todo o valor doado é destinado à manutenção e sustentabilidade deste 
nosso projeto.

Banco Itaú
Conta: 20671-6 
Agência 2483

LIVROS ALÉM DAS PRATELEIRAS 

Informações:
Monica Duquini 8623.9982 / 9933.0335

Laiza Helena - Arquiteta 

laiza.helena@gmail.com

uem pensa que livros só se encaixam nas prateleiras, irá conhecer outras formas de guardá-los e ao mesmo tempo Qdecorar sua casa sem precisar se desfazer deles por não ter espaço suficiente. Antes de qualquer coisa, quero 
deixar claro que sou totalmente a favor da doação de livros e revistas a instituições e bibliotecas.

Particularmente, acho um espetáculo chegar a uma casa e me deparar com uma minibiblioteca — sinal que naquela 
casa existe a prática da leitura. Mas vamos agora ao que interessa... 

Este mês, falarei através de imagens com a intenção de inspirar suas mentes criativas, para incentivar vocês a usarem e 
abusarem dessa ideia.
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Dicas de InglêsDicas de InglêsDicas de Inglês

Essas são algumas das frases 
necessárias em caso de emergência. 
Lembrando que é muito importante, 
quando se vai a um país que não fala a 
sua língua, saber lidar com situações 
como essas, principalmente porque o 
português é uma língua pouco falada. 
Outra dica valiosa é sempre deixar seu 
celular bloqueado para evitar ligar por 
engano, pois a multa pelo trote é 
absurdamente cara. Por último, saiba 
sempre seu tipo sanguíneo e, se tiver 
qualquer alergia, tenha sempre 
anotado.

1. What is your emergenc y? 
 / Qual é a sua emergência?

2. Someone broke into my house. / 
Alguém invadiu a minha casa.

3. Someone broke into my hotel 
room. / Alguém invadiu meu quarto de 
hotel.

4. Someone stole my car. / Alguém 
roubou o meu carro.

5. My house is on fire. / Minha casa 
está pegando fogo.

6. What's your address? / Qual é o 
seu endereço? 

7. I am not feeling very well. / Não 
estou me sentindo bem.

8. I need to go to the hospital. / 
Preciso ir ao hospital.

9. Can you please take me to the 
hospital? / Pode me levar ao hospital, 
por favor?

10. I have allergies to peanuts. / 
Tenho alergia a amendoim.

lá, querido leitor! Neste Omês, vamos tratar de um 
assunto de extrema importância: 
como aprender a se virar no 
e x t e r i o r  e m  s i t u a ç õ e s  d e  
emergência. Faz-se necessário, antes 
de tudo, saber para qual número 
discar. 911 é o número de emergência 
dos Estados Unidos e do Canadá.

 
Sabendo disso, aprendamos então 
como dizer o que aconteceu: 

911 - what's your emergency? Mulher gosta de HOMEM... Não de moleque
“Mas é ela que errou!!!” – Ok! Agora 
dê uma voadora no seu orgulho e POR 
AMOR, sim, por amor a essa mulher, 
vá resolver. Seja falando “Querida, 
não gostei disso” ou “Querida, isso me 
magoou!” ou “Querida, me perdoe!”. 
Sim, é muito difícil mesmo. Ir em 
busca da reconciliação mesmo quando 
ela está errada não significa que você é 
fraco, significa que você a ama. Não se 
trata de quem está certo ou não, se 
trata de amar sua mulher. 

Vós, maridos, amai vossas 
mulheres, como também Cristo amou 
a igreja, e a si mesmo se entregou por 
ela – Efésios 5:25

Pra isso você realmente 
precisa amar essa mulher, sabe por 
quê? Porque “o amor tudo suporta, 
tudo crê, tudo espera…”. O amor a 
esta mulher fará você destruir todo e 
qualquer tipo de impedimento na 
reconciliação de vocês. Quer um 
exemplo de uma pessoa que por amor 
se entregou para reconciliação? 
JESUS! Seja imitador Dele e reflita 
DEUS sobre sua mulher.

Agora, isso não ausenta você 
MULHER, de pedir perdão quando 
devido. O homem ir em busca da 
reconciliação quando você pisou na 
bola não significa que você está certa e 
sim que ele te ama mais do que o erro 
que você cometeu.

Fonte: http://naomordamaca.com/ 

Tempo de qualidade

Cara, você precisa ter um 
tempo a sós com sua mulher. Deixe os 
amigos, desmarque compromissos e 
fique 100% pra ela. Leve-a pra 
passear, comer em algum lugar 
diferente ou tire o dia pra assistir um 
filme em casa juntos. Isso é 
extremamente importante pra ela. 
Principalmente com relação aos seus 
amigos. Eles não podem ser mais 
importantes que sua mulher. 

Mulheres, eu sei que vocês 
estão lendo… então aproveitando 
quero dizer pra você: Não seja 
grudenta! Isso irrita! É importante 
um tempo dele contigo, mas isso não 
significa 100% do tempo. Você não 
pode afastá-lo de seus amigos. Ter um 
tempo com os amigos é saudável e 
necessário pra todos os homens. E 
sim, nós também precisamos de um 
tempo a sós de vez em quando. Então 
seja sensível a isso também ok?

Brigas

Cara, aqui tu vai ter que ser 
macho mesmo, porque é tarefa que 
poucos conseguem. No versículo que 
deixei no início do post há uma parte 
que diz “como parte mais frágil”. 
Tenho pra mim que isso tem muito a 
ver  com as  EMOÇÕES DA 
MULHER. Mano, você já deve saber, 
mas mulher é emocional (muitas 
vezes, pra caramba!). Quando tem 
uma briga entre um casal, geralmente 
a mulher sai mais desgastada devido 
às emoções. E você meu camarada, vai 
ter que ser macho de ir tratar essa 
situação.

“É, mas tem horas que ela é a 
culpada, ai ela que tem que vir falar 
comigo.” – É exatamente isso que 
quero falar! Pra ser mais claro, não 
interessa quem errou e quem está 
certo, é você homem que tem que dar o 
primeiro passo na reconciliação. – 

uando eu falar “sua Qmulher” entenda sua 
namorada, noiva ou esposa.

Do mesmo modo vocês, 
maridos, sejam sábios no convívio 
com suas mulheres e tratem-nas com 
honra, como parte mais frágil e co-
herdeiras do dom da graça da vida, de 
forma que não sejam interrompidas as 
suas orações. – 1 Pedro 3:7

Futuro

Uma das áreas a ser suprida na 
mulher é a segurança sobre o futuro. 
Se eu te perguntar (homem): “Como 
você vê o seu futuro?” – Qual seria sua 
resposta?  Futuro  é  igua l  a  
planejamento. Você tem planos para o 
seu futuro? Já pensou, quer dizer, já 
planejou como será sua vida? Muitos 
dizem “o futuro a Deus pertence” e eu 
concordo, mas o planejamento desse 
futuro é teu meu camarada.

Mulher quer andar ao lado de 
um homem que tem objetivos na vida. 
Essa história de “deixa a vida me 
levar” mulher não aguenta não. – 
“Sabe de nada, eu to de boa, não 
t r ab a l h o,  n e m  e s t u d o  e  t o  
namorando!” – Meu mano, então 
prepara seu lombo porque mais cedo 
ou mais tarde você vai levar um pé 
nele!

Isso envolve estudos e 
trabalho. Construa metas concretas, 
uma mulher vai querer saber pra que 
lado você vai caminhar no futuro.

O galã 

Vou ser direto aqui. Se você é o 
tipo que fica de papinho mole com as 
mulheres a fim de conquistar e tê-las 
como troféu, por favor, cresça! Não 
brinque com as emoções de uma 
mulher. Quando essas meninas se 
tocarem o quão moleque você é, você 
vai ficar sem ninguém até aprender o 
que é fidelidade.

Laura Martir

laura_fmartir@hotmail.com

http://naomordamaca.com/
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Thayná Nunes
thayna.nunesbarbosa@gmail.comNotíciasNotíciasNotícias

Lá em João 8.12 , Jesus diz: “Eu 
sou a luz do mundo; quem me segue 
não andará em trevas, mas terá a luz 
da vida”. Assim como a luz é essencial 
à vida, Jesus também é! Sem Ele não 
haverá vida, vida de verdade, em 
abundância... Em contrapartida, Ele 
nos diz em Mateus 5.1-16: “Vós sois a 
luz do mundo; não se pode esconder 
uma cidade edificada sobre um monte; 
nem se acende a candeia e se coloca 
debaixo do alqueire, mas no velador, e 
dá luz a todos que estão na casa. Assim 
resplandeça a vossa luz diante dos 
homens, para que vejam as vossas 
boas obras e glorifiquem a vosso Pai, 
que está nos céus”. Entendem? 
Entendem a dimensão daquilo que 
Cristo nos colocou? Somos a luz para 
esse mundo: A luz que traz vida, que 
indica a presença de Deus... Me 
explica como esconder uma luz? Não 
tem como! Você já fechou os olhos no 
escuro? E, depois, com a luz acesa? 
Você pode percebe a diferença.... Se eu 
sou luz, se você é luz, é nítido. Todos 
podem ver, todos têm que ver!!  

Então me pergunto: nesses 7 
anos dO Farol, temos iluminado essa 
luz de Cristo por onde passamos? As 
pessoas enxergam essa luz em nós 

ão podemos negar que já Nsabemos  de  cor  e  
salteado o significado do O Farol. Não 
é por nada não, mas o símbolo do farol 
já adianta muiiiitooo do que estou 
falando. Começamos com um simples 
folheto, um singelo projeto e com uma 
alegria imensa! Alcançamos o mundo, 
chegamos onde não imaginaríamos. 
Sabemos que podemos ir mais além, 
para a glória de Deus. Sabemos, e o 
plural inclui você também, que nada 
adianta o papel em si. A escrita em si. 
Na realidade, o que realmente faz a 
diferença é o depois: depois que você lê 
a Bíblia, depois que lê O Farol... 
Entende? 

Quem vai de fato iluminar o 
mundo é você! Você é sal e luz! Sabe, ao 
criar o mundo, assim que formou o céu 
e a terra, a primeira coisa que Deus 
disse foi: “Haja luz”. Interessante, 
não? Detalhe: essa luz não era o Sol, 
este foi criado depois. Segundo o 
Dicionário Aurélio, a luz é uma  onda 

eletromagnética, ou uma radiação 
eletromagnética, mas, sobretudo, luz é 
um indicativo da presença de Deus! 
Luz é sinal de vida... Vegetais, animais 
e seres humanos precisam da luz para 
viver! 

mesmo quando estamos quietinhos? 
Parabéns ao O Farol por mais um ano, 
e que iluminemos a luz de Cristo!

Papo da Vida Real Papo da Vida Real Papo da Vida Real 

O Farol: iluminando
o mundo há 7 anos! 

Não se escolhe ser pastor”, diz jogador do Santos – O jogador Ricardo Oliveira é pastor há 8 anos e lidera “cultos em uma igreja em São Paulo. Apesar do bom momento da carreira, Ricardo afirma que o melhor troféu que 
ele já ganhou foi o ministério pastoral. “Não se escolhe ser pastor. Eu fui escolhido. Foi o maior troféu que eu ganhei: 
poder cuidar de pessoas e incentivá-las”, disse ele em entrevista ao Globo Esporte.

Gospel Prime

astor foi assaltado e orou pelos bandidos – Um pastor da Assembleia de Deus trabalha como representante Pcomercial e havia acabado de sair de um dos clientes. Ao ser assaltado, o ladrão pediu que o religioso orasse por 
ele, e assim o fez. O caso foi registrado em Cariacica, na região metropolitana de Vitória (ES). O pastor, que não teve 
sua identidade revelada, foi abordado por dois assaltantes, um deles menor de idade. 

Gospeln.com
teus criam igreja para adorar ao “deus Bacon” - Bacon é um dos alimentos preferidos dos americanos, tanto é Aque foi criada a Igreja Unida do Bacon, onde ateus veneram o pedaço de carne. Segundo a instituição, há pelo 

menos 4.000 seguidores da igreja em todo o mundo, tendo como sede um espaço localizado em Las Vegas, nos 
Estados Unidos. Seus fundadores são os ateus John Whiteside e Johnny Monsarrat que se apresentam como Profeta 
Bacon e líder da Doutrina Bacon, respectivamente.

Gospel Prime

Renata Viviane

renatavivianealbuquerque@gmail.com

Carlos de Lira
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Trabalhar pra Deus não deve ser como um dever
Tem que ser feito com prazer
E aqueles que o fazem dessa maneira
Farão a obra do Senhor 
com alegria
A alegria em saber que podemos falar desse amor
Que podemos contribuir para espalhar a Palavra do Senhor
E que n'O Farol esse seja sempre o lema
Mostrar com todo o prazer o quão maravilhoso é esse Deus, que nos 
ama
Esses que fazem esse trabalho de coração 
Mostrando sempre a Deus total gratidão.

Débora Souza

 

Nazaré 

Jerusalém

Siquém

Betânia

R – Betânia (João 11.1)

Teste bíblico

Numa noite sombria, um ladrão resolveu arrombar uma casa, pois 
ele sabia que não havia ninguém. Entrando pela porta dos fundos, 
viu que as luzes estavam todas apagadas. Calmamente, ele andava 
sem fazer barulho e, de repente, ele ouviu uma voz que saía do fundo 
corredor: JESUS ESTÁ TE OLHANDO!! JESUS ESTÁ TE 
OLHANDO!! O ladrão começou a ficar com muito medo daquela 
voz, pois não via quem era, e, chegando mais perto, ela dizia de novo: 
JESUS ESTÁ TE OLHANDO!! Aí ele foi acompanhando aquela 
voz... Até que chegou perto e com a lanterna viu quem era e disse:

— Ah, é você o tal de Jesus. 

O papagaio respondeu: 

— Não, eu sou o Judas, Jesus é o pit bull que está aí atrás de você.

Fonte: http://www.linksdejesus.com/piadas_e_humor.asp.

Piadinha

Poema

Qual era nome da cidade em que Lázaro, amigo 

de Jesus, e irmão de Marta e Maria, nasceu? 
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REMOSO

 Jornal da 2ªIBA Jornal da 2ªIBA Jornal da 2ªIBA

A MINHA MAIOR AMBIÇÃO NA VIDA É ESTAR NA LISTA DOS MAIS PROCURADOS DO DIABO

Alexander Pedem

FRASE DO MÊS

Ao casar, possoAo casar, posso
continuar morandocontinuar morando
na casa dos meus pais? na casa dos meus pais? 

Ao casar, posso
continuar morando
na casa dos meus pais? 
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2ª Igreja Batista de Areias
Rua Dona Ana Aurora
 Nº 203, Areias - Recife

Contato: 3455.1864

Civilidade noCivilidade no
trânsito trânsito 
Civilidade no
trânsito 
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472 mulheres472 mulheres
assassinadas assassinadas 
472 mulheres
assassinadas 
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Pedindo ajudaPedindo ajuda
em inglêsem inglês
Pedindo ajuda
em inglês

CAÇA PALAVRAS

Alforje
Alparcas
Bordão
Cintos
Cobre
Demônios
Doze
Enfermos
Gentios
Israel
Jesus
Leprosos
Mortos
Ouro
Ovelhas
Prata
Reino dos céus
Samaritanos
Trabalhador
Túnicas

472 mulheres assassinadas por mês
Um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (Ipea) revelou a tragédia do machismo no Brasil. O 
estudo estima que, entre 2009 e 2011, o Brasil registrou 16,9 
mil assassinatos de mulheres (feminicídios), ou seja, “mortes 
de mulheres por conflito de gênero”, especialmente em casos 
de agressão perpetrada por parceiros íntimos. Esse número 
indica uma taxa de 5,8 casos para cada grupo de 100 mil 
mulheres. 

De acordo com os dados do documento, o Espírito 
Santo é o estado brasileiro com a maior taxa de feminicídios, 
11,24 a cada 100 mil, seguido por Bahia (9,08) e Alagoas 
(8,84). A região com as piores taxas é o Nordeste, que 
apresentou 6,9 casos a cada 100 mil mulheres, no período 
analisado.

Fonte: http://cartacampinas.com.br/
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