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POSSÍVEL ELE ENTRAR».
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Caça-palavras

Tirar vantagem com “jeitinho brasileiro” 

esquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI) Prevela que 82% dos brasileiros entrevistados acreditam 
que pessoas agem sempre querendo tirar vantagens uma das outras, 
mesmo quando ela é da sua família, amigo, vizinho ou colega de 
trabalho. O estudo foi realizado entre os dias 17 e 21 de setembro de 
2012 e completado com dados divulgados no início de 2014. 

O estudo da CNI aponta ainda que o Nordeste é a região onde 
as pessoas mais acreditam serem passadas para trás. São 89% os 
entrevistados que disseram que o próximo age tentando tirar 
vantagem e só 9% afirmam que as pessoas não querem tirar, 
vantagens. Em seguida, vem o Sul, com 85% de grau de desconfiança, 
seguido pelo Sudeste (81%) e Norte/Centro-Oeste (71%).

     Se você quiser que um amigo ou 

parente receba O FAROL na sua 

casa, é só pagar o custo do jornal 

(R$ 3,00) e nós colocamos nos 

Correios pra você. 

Ligue 9535-8334.

O jeitinho
do crente



DecifrandoDecifrando

originou do grego. Lenski diz que o substantivo 
skandalon e o verbo skandalizo vão além da ideia de 

tropeçar (um erro do qual alguém pode se 
levantar) e sempre denotam a destruição 

espiritual.  Jesus indicou que os laços que 
prendem os ingênuos sempre existirão. 
Mas ai daquele homem que for 

responsável por colocar a armadilha.

i do mundo, por causa dos escândalos; 
porque é mister que venham A

escândalos, mas ai daquele homem por 
quem o escândalo vem! (Mt 18.7)

Ai do mundo ou “cuide-se o mundo”, por 
causa dos escândalos. A palavra escândalo se 

Jocksan Nunes
joksannunes@hotmail.com

, Seminarista - Líder da juventude 2IBA

0202 1111

EditorialEditorial

ós, cristãos, nos deparamos com uma missãoNde sermos diferentes com todo cidadão
Num mundo que precisa da demonstração do amor
de um Deus que por nós se sacrificou e nos salvou
E querendo às vezes mostrar até mais do que isso
acabamos afastando aqueles que devíamos apresentar o Cristo
No entanto, o que Deus quer de cada um que segue Sua Palavra
é vê-la sendo contada até mesmo sem ao menos ser falada,
mas com o exemplo de uma vida transformada
Ele quer que mostremos Seu amor humildemente e com atitude
Como sabe fazer quem realmente tem um "jeitinho de crente" de 
verdade.

Débora Souza

 ecentemente, centenas de estudantes que foram para os Estados Unidos pelo Rprograma Ciência Sem Fronteiras ficaram sem receber a bolsa-auxílio, utilizada 
para as despesas de moradia, alimentação e transporte. A instituição responsável por depositar 
os recursos pediu que os estudantes usassem o “jeitinho brasileiro” até que a situação fosse 
normalizada. Esse pedido gerou irritação nos estudantes e também na nação brasileira, que se 
sentiu ofendida com o comentário. Mas, afinal, não somos mesmo o País do Jeitinho?

Somos famosos mundialmente por “dar um jeitinho para tudo”, ou seja, pela nossa 
malandragem. Esse potencial para a improvisação e para a criatividade, características centrais 
do jeitinho, deveria ser motivo de vergonha, pois se refere à nossa capacidade engenhosa de 
agir corruptamente para obter benefícios pessoais de maneira criativa. Mas os cristãos se 
adequaram tanto a esse estilo de vida que veem o «jeitinho» como uma habilidade refinada. 
Acorde! O nosso comportamento diz muito daquilo que faz morada dentro de nós! Resolva seus 
problemas com maturidade e assuma suas responsabilidades!

Ketlyn Kelly
Editora-chefe

Alex Gomes
Designer gráfico

e no Brasil existe a Sexpressão “o jeitinho do 
brasileiro”, no meio cristão há “o 
jeitinho do crente”. Parece que a 
malandragem para resolver as 
situações complicadas também foi 
adotada pelo povo de Deus, e essa 
triste realidade será retratada por 
Juliana na produção dO Farol deste 
mês. Juliana é uma crente que mostra 
não ser uma verdadeira cidadã do 
Reino, arranjando problemas e 
envergonhando o Evangelho.

Procure no YouTube por: 
O JEITINHO DO CRENTE. 

YouTubeYouTube

Explorador

Mestre

 Malandro

 Rabino

R – João 20.16 

Teste bíblico

Em uma estrada, a poucos metros antes de uma curva, dois pastores estavam 
segurando um cartaz que dizia:

“O Fim Está Próximo! Arrependa-se e Volte Para Trás!”

Logo, passa um carro e eles acenam com o cartaz.

O motorista dá uma gargalhada, grita uma palavra feia e nem pensa em parar.

Alguns segundos depois, ouvem um grande barulho, como se uma colisão 
tivesse ocorrido após a curva. Então, um dos pastores fala para o outro:

- Escuta, será que a gente não devia mudar o cartaz e escrever logo: -“A 
Ponte Caiu!”?

Fonte: http://comunidadeemcristo.webnode.com.br/humor/piada-gospel/

Piadinha

Poema

Segundo a Bíblia, o que

 quer dizer Rabôni?
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Thayná Nunes
thayna.nunesbarbosa@gmail.com

NotíciasNotícias

vive em mim”. Apresentamos não 
apenas nossos princípios e valores 
através de nossas atitudes, mas os 
princípios e valores de Jesus. 

É um tanto óbvio que o caráter 
divino deve ser algo explícito em 
nossa vida. Escrevi, escrevi, e você 
deve estar se perguntando... E esse 
título aí? Que é que tem a criatura ser 
um livro aberto?! Bom, nossa vida é 
como um livro aberto. Talvez as 
pessoas não leiam as palavras por nós 
ditas, mas observam as figuras que 
desenhamos, pintamos nas folhas do 
nosso “livro”. Considerando que a 
Bíblia também é um livro, quais os 
desenhos, as pinturas que temos 

abe, sempre falamos algo, Smesmo sem palavras, 
sobre aquilo em que pensamos e 
acreditamos. Com pequenas atitudes 
(que dirá as grandes?) mostramos um 
tanto do que somos de verdade.  A 
árvore não precisa argumentar sobre 
qual o tipo de fruto que ela produz. 
Seus frutos simplesmente surgem, 
estão lá para mostrar-nos qual o tipo 
de árvore de que precede. Também 
temos nossos frutos. Você já ouviu 
alguém lhe perguntar: “Você é 
crente?”. Se sim, isso pode ter 
acontecido por duas razões: esse 
alguém nunca iria imaginar que você 
era cristão ou já tinha percebido pelas 
suas ações... Certo? 

É de praxe colocar aqui que 
somos observados onde quer que 
estejamos. Quem nunca ouviu a frase: 
“Palavras convencem, exemplos 
arrastam”? É exatamente isso que 
ocorre com o Evangelho: devemos 
não apenas pregar de maneira eficaz 
com palavras bem elaboradas, mas 
vivê-las e praticá-las! Ou seja, se ao 
menos buscássemos viver a Palavra de 
Deus, nossos atos arrastariam 
multidões... Às vezes chego a pensar 
que há pessoas que não entendem 
patavinas sobre aquilo de que estão 
falando.  Em Gálatas 2.20, Paulo diz: 
“[...] E vivo, não mais eu, mas Cristo 

exposto?  Bem, é muito provável que 
uma pessoa ímpia não abra a Bíblia, 
não a leia e nem a tenha como um 
“norteador” para sua vida. Mas, se 
pelo menos vivenciarmos aquilo que 
tanto pregamos, essas pessoas a lerão 
através de nossa vida. Li em um blog 
algo sobre esse assunto, e o título foi o 
que me chamou mais atenção: “O 
Cristão é a Bíblia que o ímpio lê¹”. 
Devemos deixar aquela oração do 
fariseu no templo de lado e vivenciar a 
oração feita pelo publicano (leia Lucas 
18.9-14). Pregue com palavras. Mas, 
sobretudo, pregue com sua vida! 
“Vós sois o sal da terra; e se o sal for 
insípido, com que se há de salgar? 
Para nada mais presta senão para se 
lançar fora, e ser pisado pelos homens.
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” (Mt 5.13-
16).

1 -  http://www.lagoinha.com/ibl-vida-

crista/o-cristao-e-a-biblia-que-o-impio-

le/. 
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Minha vida é como

um livro aberto!
rimeiras Bíblias chegam a Cuba – Depois de quase 50 anos de proibição (desde o golpe militar, os cristãos são Pperseguidos), exemplares da Bíblia voltaram a entrar livremente no País. Os evangélicos de Cuba têm 

experimentado um grande crescimento, e, por isso, existe uma grande demanda. Estima-se que seriam necessários 
1 milhão de exemplares para atender a todos os pedidos feitos pelos pastores cubanos.

Gospel Prime

adrão invade igreja, aponta arma para criança e recebe um pirulito – Um arrastão em uma igreja em LMontes Claros (MG) teve uma cena de inocência de uma criança. De acordo com as testemunhas, o homem 
entrou armado na igreja e subiu para o primeiro andar, onde as crianças participavam de uma atividade, e apontou a 
arma para um menino de 10 anos de idade, exigindo que entregasse o celular. Um dos monitores que 
acompanhavam a atividade disse que como a criança não tinha o que o assaltante queria, entregou um pirulito. 
Depois apontou para o celular, foi então que o menino entregou o aparelho.

Gnoticias

erroristas islâmicos explodem bebê em treinamento – A denúncia foi feita por Sadiq al-Husseini, chefe do Tcomitê de segurança da província de Diyala, no Iraque. A explosão do bebê fazia parte de um treinamento 
sobre como armar bombas e detoná-las a distância. A criança sacrificada era filha de um homem que fora executado 
por ter matado militantes do Estado Islâmico. Segundo os dados divulgados pela ONU, cerca de 15 mil civis foram 
mortos enquanto outros 30 mil ficaram feridos no Iraque desde o início da guerra, em 2014.

Jihad Watch

Renata Viviane

renatavivianealbuquerque@gmail.com

Carlos de Lira

Devemos deixar aquela oração do 
fariseu no templo de lado e vivenciar 

a oração feita pelo publicano. 



Os verbos terminados em -iar 
têm conjugação regular, ou seja, 
seguem a conjugação de qualquer 
verbo terminado em -ar, como, por 
exemplo, cantar. Então, se dizemos "eu 
canto, tu cantas, ele canta", também 
diremos "eu copio, tu copias, ele 
copia".

Há alguns verbos terminados 
em -iar, porém, que não seguem essa 
regra. É o caso de mediar, ansiar, 
remediar, incendiar, odiar e todos os 
seus derivados. Esses verbos terão o 
acréscimo da letra e antes da 
terminação -iar, nas pessoas eu, tu, ele e 
eles do presente do indicativo (todos os 
dias...) e do presente do subjuntivo 
(espero que...). A conjugação desses 
dois tempos ficará desta forma: 

Todos os dias eu medeio

Tu medeias

Ele medeia

Nós mediamos

Vós mediais

Eles medeiam

09090404

Dicas de PortuguêsDicas de Português

A frase apresentada, então, deve ser 
reescrita assim:

§ O líder só intermedeia quando é 
necessário. 

epois de uma discussão 
entre grupos de uma D

gincana, um participante exclamou:
 “O líder só intermedia quando é 
necessário”.
 A pessoa que construiu a frase 
não sabia que o verbo intermediar não 
tem conjugação regular, como ocorre 
com a maioria dos verbos terminados 
em -iar.

Verbos irregulares
 

terminados em -iar

Faceglória x Facebook:
briga de Davi e Golias

objetivo é fazer a rede crescer a tal 
ponto que possa até substituir o 
Facebook. Quando forem “gigantes”, 
atingindo os 50 milhões de usuários, a 
intenção é ser um forte canal para 
ações de comoção mundial. Com 
campanhas como, por exemplo, 
contra o Estado Islâmico. Ele 
completa que “o objetivo único do 
Mark Zuckerberg é financeiro, e o 
nosso é trabalhar pela paz e 
educação”.

Mas, apesar de tudo, eles não 
desconsideram uma possibilidade de 
conversa com o Facebook, e até 
mesmo uma parceria. Desde que não 
tenham que abrir mão de seus 
princípios.

Fonte: http://www.digai.com.br/, 
Adaptado.

O registro da marca

O Instituto Nacional da 
Propriedade Industrial (Inpi) 
concedeu registro da marca a Acir 
Filló Santos em fevereiro de 2012, 
portanto, até que se prove o contrário, 
não há nada de errado em relação à 
marca Faceglória. Mas, na opinião 
dos advogados do Facebook, esse 
registro fere a Lei de Propriedade 
Industrial por se aproveitar do 
reconhecido sucesso que eles têm. 

O futuro do Faceglória

O que acontecerá com a rede 
cristã só Deus sabe. Mas a intenção de 
seus criadores é realmente conquistar 
o mundo. Suspeita-se até que já haja 
um domínio registrado como 
“faceglory.com”. Seu criador entende 
que essa briga com o FB é apenas o 
primeiro embate de muitos que 
pretende enfrentar mais adiante. Seu 

m junho deste ano, foi Elançada uma rede social 
espelhada no famoso Facebook. Não 
bastasse o nome inegavelmente 
semelhante, o Faceglória tem o 
mesmo tom azul e branco da rede 
social mais famosa do mundo. A 
diferença fica por conta do perfil de 
seu público-alvo. Incomodado pelo 
conteúdo “do mundo” —  como dizem 
os evangélicos — repleto de 
pornografia, violência e mensagens 
ofensivas ao cristianismo, o criador da 
rede social cristã, Acir Filló Santos, 
idealizou um ambiente digital em que 
a s  p e s s o a s  c r i s t ã s  —  
independentemente da denominação 
ou doutrina — pudessem se sentir à 
vontade e protegidas para trocar 
mensagens com caráter evangélico.
Apesar de muito recente, a rede já 
possui mais de 110 mil usuários 
cadastrados. Ainda quase nada se 
comparado aos 42 milhões de 
evangélicos estimados no Brasil, e 
muito menos ainda que os usuários do 
Facebook, que já ultrapassaram 1,4 
bilhões pelo mundo. Mesmo assim, a 
presença da nova rede já incomoda o 
garoto prodígio Mark Zuckerberg, 
que já está “mexendo seus pauzinhos” 
para assegurar a proteção de marca de 
sua criação. Eles já notificaram 
judicialmente a rede social cristã, 
pedindo a imediata mudança de nome 
e endereço, além do estilo e da 
aparência, para não ter o risco de 
qualquer associação ao Facebook.

Rayza Keonária - Professora de Português

rayzareeves@gmail.com

8313-0776
9733-8834
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Lend x Borrow
lá, querido leitor! Neste Omês, vamos falar sobre 

dois verbos frequentemente utilizados 
no nosso dia a dia: lend (emprestar) e 
borrow (pegar emprestado). Sinta-se 
uma pessoa normal se você já fez 
confusão entre eles dois. Vamos dar 
agora umas boas dicas para você 
lembrar qual deles deve usar: 

Lend é como give (dar), então, quando 
quero pedir algo emprestado, eu penso 
“Can you give me your bike?” e depois 
troco o give por lend. Assim, a 
pergunta fica: "Can you lend me your 
bike?". 

Eis mais alguns exemplos: 
1) Can you lend me your pencil? / 
Pode me emprestar seu lápis?
2) I don't like to lend my books to 
anyone. / Eu não gosto de emprestar 
meus livros a qualquer um.
3) Dad, can you lend me your car? / 
Pai, pode me emprestar seu carro?
4) My friend lent me some money 
until the end of  the week. / Meu 
amigo me emprestou dinheiro até o 
fim da semana.
Borrow é pegar emprestado. Então, 

você "borrow a book from a library" 
(pega um livro emprestado de uma 
biblioteca).

Outra dica importante é sempre se 
ligar no sujeito que vai praticar a ação. 
Com o lend, o sujeito ativo é o you, e, 
com o borrow, o sujeito ativo é o I. 
Então, para fixar, repita mentalmente: 
"You lend – I borrow", "You lend − I 
borrow"... Fica mais fácil!

Vejamos alguns exemplos com 
borrow: 

1) Can I borrow your pencil? / Posso 
pegar seu lápis emprestado?
2) I don't like to borrow clothes from 
anyone. / Eu não gosto de pegar 
emprestado roupas de qualquer 
pessoa.
3) Dad, can I borrow your car? / Pai, 
posso pegar seu carro emprestado?

4) I borrowed some money from a 
friend until the end of  the week. / Eu 
peguei dinheiro emprestado com um 
amigo até o fim de semana.
5) Is this your new mobile? - No, it's 
borrowed. / Isso é seu novo celular? 
─ Não, eu peguei emprestado.

Em uma prova ou exercício, se 
você precisar escolher entre lend e 
borrow para completar frases, preste 
atenção à preposição. Veja se há to 
(para) ou from (de) após o objeto 
direto. Isso o ajudará a decidir porque 
"you lend something to somebody" 
(você empresta algo para alguém) e 
"you borrow something from 
somebody" (você pega emprestado 
algo de alguém). 

Para usar os verbos no passado, saiba 
que: 
O passado de lend é lent. É um verbo 
irregular.
O passado de borrow é borrowed. É 
um verbo regular. 
Espero que, depois disso, esse 
assunto tenha ficado mais claro! Bye! 

0505

Pepe é um projeto social realizado por nossa 
2ª IBA que assiste crianças de 2 a 4 anos de 
idade residentes na comunidade do Capuá  - 
Areias - que vivem em situação de fragilidade 
social.

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

Banco Itaú
Conta: 20671-6 
Agência 2483

Inove gastando pouco

Informações:
Monica Duquini 8623.9982 / 9933.0335

que nos acolhe todos os dias e nos 
protege da chuva, do vento e do sol. 
Então vamos cuidar dela!

internet, você acha uma imitação em 
adesivo, é mais barato e junta menos 
sujeira. Quando enjoar, é só retirar o 
adesivo e deixar  como era antes. 

4. Que tal almofadas 
novas e com cores ousadas? 

5. Uma cabeceira nova no 
quarto pode dar um aspecto de tudo 
novo!

6. Trocar os objetos do 
rack e testar um novo estilo sempre 
cai bem.

7. Trocar a foto dos 
porta-retratos.

8. C o m p r a r  t a p e t e s  
novos para cozinha e banheiro.

9. Trocar alguns móveis 
do lugar também é uma alternativa.

10. E, para aquelas donas 
de casa que têm talentos artísticos, 
pode pintar um quadro novo, fazer 
uma cortina nova, almofadas, etc. Use 
e abuse da criatividade! 

A nossa casa é o nosso ninho, 

á momentos em que Holhamos com aquela 
cara enjoada para nossa casa, e, de 
imediato, pensamos em inovar... Só 
que às vezes não podemos sair 
trocando os móveis para ter uma 
decoração nova, mas podemos, 
através de alguns objetos, dar uma 
cara nova ao ambiente. Com estas 
dicas você conseguirá dar um up na 
sua casa: 

1. Não quer pintar? 
Invista em um papel de parede bonito 
e que combine com seus móveis. Ele 
certamente fará a diferença.

2. Que tal um toque bem-
-humorado na cozinha? Adesivos 
engraçados de geladeira são uma 
excelente maneira de fazer qualquer 
um rir e ainda mudar a cara da 
cozinha.

3. Sabe aquele azulejo 
que você está com vontade de ter, mas 
não quer ter o trabalho de trocar? Na 

Laiza Helena - Arquiteta 

laiza.helena@gmail.com

TransitandoTransitando

odo mundo acompanhou Tcom muita tristeza o fato 
ocorrido com o cantor sertanejo 
Cristiano Araújo. A ausência do cinto 
de segurança somada a fatores 
mecânicos tiraram a vida do cantor e 
de sua namorada em junho deste ano. 
Q u e m  j á  v i u  u m  a c i d e n t e ,  
principalmente ocorrido com criança, 
consegue ver o limite da fina linha que 
determina o resultado da decisão de 
utilizar o cinto ou não. São cenas que 

chocam. Braço para um lado, cabeça 
para o outro... No outro quadro, 
pessoas chorando, procurando 
culpados que, na maioria das vezes, 

são os próprios condutores ou 
passageiros que “decidiram” não 
utilizar o cinto.

V i s a n d o  o r i e n t a r  
adequadamente o condutor sobre 
comportamento no trânsito, O Farol 
trará dicas sobre a utilização do 
dispositivo de retenção adequado às 
crianças, lembrando que para adultos 
o uso do cinto é obrigatório em 
qualquer banco do veículo. Siga em 
paz e boa viagem!

Laura Martir

laura_fmartir@hotmail.com

Deiverson Silva – Policial Rodoviário Federal

ddeiverson@gmail.com

Patrocine seu negócio

por apenas R$ 25,00. 



vemos isso em Mateus 25.21: "sede 
fiel no pouco e no muito te colocarei". 
Fiel no pouco é ser fiel hoje, agora. 
Mas quantas vezes queremos dar um 
jeitinho e negociar com Deus dizendo: 
"Senhor, este mês tá apertado... No 
próximo eu chego junto", ou "Se eu 
sou Teu filho e o Senhor é dono de 
tudo e o que tenho é teu... Então já está 
dado e dado tudo"?

Essas frases são enganosas e 
não refletem aquilo que Deus quer de 
nós, devemos fidelidade a Ele. Ser fiel 
é reconhecer o Seu poder, e este poder 
nos faz ir além na faculdade, no 
trabalho, nos negócios... Então, não 
negocie com Deus, não queira dar um 
“jeitinho brasileiro”, seja fiel, e o mais 
Ele fará por suas finanças.  

07070606

financeira, e para nós, cristãos, a 
educação financeira começa com 
obediência à Palavra de Deus, que nos 
ensina a sermos mordomos fiéis, 
reconhecedores de que tudo o que 
temos vem do Senhor, ou seja, todo o 
dinheiro que temos foi Deus que nos 
deu, logo devemos ter cuidado em 
como utilizá-lo.

A partir deste mês, O Farol vai 
trazer para você, leitor, ensinamentos 
à luz da Palavra de Deus para que o 
dinheiro que Ele lhe deu seja uma 
bênção na sua vida e na vida de outras 
pessoas. E como o tema desta edição é 
o “jeitinho brasileiro”, vamos ao 
primeiro ensinamento.

O nosso Deus é fiel e Ele 
espera que também sejamos. A 
fidelidade financeira é fundamental, e 

Ensinamento 1
esde cedo nós somos Densinados: a andar, falar, 

correr, ir à escola — temos aulas de 
Matemática, Português e tantas 
outras coisas. Mas algo, para a maioria 
das pessoas, não é ensinado, que é 
" c o m o  u s a r  o  d i n h e i r o " .  
Normalmente o aprendizado vem 
com a experiência própria e com a 
observação do que acontece ao nosso 
redor. 

Se você está pensando agora 
que saber usar seu dinheiro é levar o 
valor correto para comprar algo e que, 
quando o valor estiver passando, tem 
que esperar o troco, você é um 
daqueles que não foi ensinado. Saber 
usar o dinheiro corretamente está 
relacionado a uma boa educação 

Finanças à luz
da Palavra 
de Deus

Mais um filme cristão nos

 cinemas: Você acredita?

AtualidadesAtualidades

diferentes que têm sua vida 
interceptada de forma inesperada e 
irão descobrir o poder que há na cruz 
de Cristo.

Enquanto o filme não é 
lançado, a  360WayUp lançou a 
campanha #EuAcreditoNaCruz para 
mobilizar as pessoas e chamar atenção 
para os casos de terrorismo e 
perseguição.  Para participar da 
campanha, poste em suas redes 
sociais, como Instagram, Twitter, 
Facebook e Snapchat, usando a 
hashtag da campanha. 

Fonte :  www.gospelprime.com.br,  
Adaptado. 

da 360WayUp e da California Filmes. 
“Você  Acredi ta?”  é  uma 

produção do mesmo time de 
produtores do filme Deus Não Está 
Morto, que levou mais de 290 mil 
pessoas aos cinemas nacionais em 
2014. O elenco do filme é formado por 
atores bastante conhecidos como 
Sean Astin (“Os Goonies”, “O Senhor 
dos Anéis”, “Amor Incondicional” e a 
série “The Strain”), Alexa PenaVega 
(uma das protagonistas da franquia 
“Pequenos Espiões”), Andrea Logan 
White (“Mamãe – Operação Balada”, 
“Encontro de Casais” e “Por que eu, 
Senhor?”) e a vencedora do Oscar, 
Mira Sorvino (“Poderosa Afrodite” e 
“ F a l l i n g  S k i e s ” ) .

A trama reúne a história de 
doze pessoas seguindo caminhos 

m pastor encontra por Uacaso um mendigo que 
prega a palavra de Deus pelas ruas e 
decide colocar a sua fé em ação, 
ajudando diversas pessoas. Logo a 
vida de uma dezena de indivíduos se 
cruza, fazendo com que todos 
descubram o poder da cruz de Cristo - 
mesmo aqueles que não acreditam 
n e l e .

Você conhece qual é a história 
da cruz? O objeto que hoje é símbolo 
sagrado dos cristãos não tem 
significado apenas religioso, e é sobre 
essa história que o filme “Você 
Acredita? (Do You Believe?)” vai 
m o s t r a r.  O  l a n ç a m e n t o  d o  
longa-metragem está previsto para 
acontecer nos cinemas brasileiros do 
dia 3 de setembro através da parceria 
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