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LABIRINTO

Cerca de 20% dos idosos recifenses relatam ter sofrido 
violência em casa
 

Um estudo produzido por pesquisadoras da Universidade 
Federal de Pernambuco e publicado na revista Ciência e Saúde 
Coletiva revelou que, dos 274 idosos entrevistados, 57 tinham sinais 
indicativos de violência, o que corresponde à prevalência de 20,8%. 
Pelo menos um dos tipos de violência sofrida pelos idosos acontece 
no ambiente doméstico.

As violências contra a 
pessoa idosa podem ser visíveis ou 
invisíveis: as visíveis são as 
mortes e lesões; as invisíveis são 
aquelas que ocorrem sem 
machucar o corpo, mas provocam 
so f r imento,  desesper ança ,  
depressão e medo.

     Se você quiser que um amigo ou 

parente receba O FAROL na sua 

casa, é só pagaro custo do jornal 

(R$3,00) e nós colocamos nos 

Correios pra você. 

Ligue 9535-8334.
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DecifrandoDecifrando

como um sinal da relação pactual de Deus com o Seu 
povo. Moisés deveria ter executado a circuncisão do 

seu filho quando ele ainda tivesse oito dias de 
nascido, mas não o fez. Devido a isso, Deus se 

mostra descontente com Moisés, mas usa 
Zípora, sua mulher, para fazer o que 
Moisés deveria ter feito.

uma hospedaria ao longo do caminho, o 
Senhor foi ao encontro de N

Moisés e procurou matá-lo (Êx 4.24).

Aparentemente, Moisés tinha sido 
negligente em não circuncidar o seu filho, 
pois a circuncisão era uma ação que servia 

Jocksan Nunes
joksannunes@hotmail.com

, Seminarista - Líder da juventude 2IBA

0202 1111

EditorialEditorial

Amar a Deus sobre todas as coisas é o que diz o primeiro mandamento

Para que não O esqueçamos em nenhum momento.

Não esquecer aquele que sabe o que nos falta,

Que sempre nos mostra que não deixará faltar nada

Porque, mesmo que nós não mereçamos,

O que vem d'Ele é sempre o que mais precisamos.

Ele deve ser para nós o mais importante neste mundo,

Na verdade deveríamos dizer todo dia: Deus, meu tudo!

Débora Souza

 udo: pronome indefinido que significa a totalidade do que existe; todas as coisas. TO que é essencial (Dicionário Priberam da Língua Portuguesa). 

Já assisti a várias entrevistas com personalidades em que o repórter inicia um pingue-
pongue dizendo uma palavra e o entrevistado responde em uma só palavra a primeira coisa que 
vier à cabeça. Toda vez em que o nome Deus é citado, a resposta escolhida é tudo. Muitos 
reconhecem verdadeiramente que Ele está em tudo, que d'Ele vem tudo e que Ele é quem 
mantém tudo. Mas afirmar que Deus é nosso tudo significa dizer que Ele nos dirige em tudo! 

Devemos buscar a direção de Deus no nosso falar, no nosso pensar, no nosso agir. 
Devemos deixar Deus nos dirigir em nossos relacionamentos e em nossas escolhas. Devemos 
deixar Deus nos guiar na tristeza, na alegria, na riqueza e também na pobreza. Dizer que Ele é 
tudo denota afirmarmos sua universalidade, e isso culmina n'Ele ser relevante, primordial, 
importante, indispensável, imprescindível, fundamental e essencial.

Chegamos na metade do ano, e embora não seja comum fazer isso agora, convido você a 
refletir em tudo aquilo que colocou como meta para 2015. Ainda dá tempo de fazer de Deus seu 
tudo. Busquemos com empenho! 

Ah, só mais uma coisa: mês que vem temos duas colunas novas: Finanças e Conduta no 
trânsito.
Boa leitura!

Ketlyn Kelly
Editora-chefe

Alex Gomes
Designer gráfico

erá que estamos colocando SDeus à frente de tudo em 
nossa vida? Este vídeo vai te mostrar 
em diversos aspectos que, quando 
colocamos Deus como o centro dos 
nossos sonhos, dificuldades, medos e 
decisões, Ele nos capacita a fazer o que 
está de acordo com a Sua vontade, que 
é boa, perfeita e agradável.

PROCURE NO YOUTUBE POR: O 
Farol – Deus meu tudo.

YouTubeYouTube

Neemias

Josué
 
Samuel

 Moisés

R – Samuel (1 Samuel 7.12)

Teste bíblico

Ao terminar o culto especial sobre finanças naquela 
quarta-feira, a irmã Maria humildemente foi ao pastor e 
solicitou:
— Pastor, gostaria que o Senhor orasse por mim, pois 
tenho andado muito endividada e já não sei mais o que 
fazer para pagar as minhas contas!
O pastor atendeu ao pedido iniciando sua oração:
— Espírito de consumismo e de dívidas, sai agora em nome 
de Jesus. “Dizaloja” deste corpo! “Dizaloja”, “Dizaloja”, 
“Dizaloja”!!!
A irmã com voz baixa e envergonhada respondeu:
— C&A, Pernambucanas, Riachuelo, Feiras Shopping ...

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

Piadinha

Poema

Quem foi que disse “Até aqui nos 
ajudou o Senhor"?
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Thayná Nunes
thayna.nunesbarbosa@gmail.comNotíciasNotícias

“Mas, Senhor, por que fizestes isso 
comigo? Sou um(a) servo(a) tão fiel. O 
que será de mim agora que não tenho 
posse  nem meus filhos?”. Entretanto, 
Jó tomou uma atitude de quem tem 
Deus como seu tudo: “[...] Saí nu do 
ventre da minha mãe, e nu partirei. O 
Senhor o deu, o Senhor o levou; 
louvado seja o nome do Senhor” (Jó 
1.21). Quem de nós teve esse 
primeiro pensamento quando algo 
de muito ruim aconteceu?

Então, Satanás imaginou que 
Jó, estando saudável, teria a chance de 
recuperar tudo o que tinha — penso 
eu — e decidiu lhe retirar a saúde a fim 
de vê-lo blasfemar. Agora, com feridas 
no corpo, Jó tinha motivos para abrir a 
boca e reclamar. O que nós faríamos? 
“Senhor, olha a minha situação. Como 
permitiste algo assim? Como um 
Deus tão bondoso pode fazer isso com 
Seus filhos?”. E ainda há algo 
agravante. Nessas horas, sempre vai 
existir um emissário do diabo nos 
ibondoso pode fazer isso com 
ncentivando a pecar, a pensar que 
Deus não se importa mais conosco, 
que seus planos se frustraram... O 
mesmo aconteceu com Jó. Sua mulher, 
alguém que deveria estar ali para 
cuidar dele, compadecer-se de sua dor, 
foi a primeira que o induziu a 
blasfemar. Ele, no entanto, muito 
diferente de nós, chamou-a de 
insensata e escolheu aceitar “o mal que 
Deus lhe enviou”.

Da mesma forma, seus amigos 

uantas vezes alguém já Qn o s  p e r g u n t o u  o u  
ouvimos alguém perguntar: “O que 
Deus é pra você?”. E quantas vezes 
respondemos: “Tudo!”? Pois bem, mas 
quantas vezes paramos pra pensar nos 
momentos em que deixamos Deus ser 
esse “tudo”? O que me parece é que 
Ele é apenas o nosso tudo em alguns 
momentos, quando queremos, quando 
lembramos que Ele pode nos ajudar... 
Diante disso, tomarei a vida de Jó 
como exemplo de alguém que 
permitia o Senhor ser tudo em sua 
vida.

É do conhecimento de todos o 
que aconteceu com Jó. Ele tinha 
muitas posses, filhos e esposa; era o 
homem mais rico do Oriente. No 
entanto, por mais que ele tivesse suas 
riquezas, sua segurança estava em 
Deus. Seu medo de pecar contra o 
Senhor era tão forte que, quando os 
b a n q u e t e s  q u e  s e u s  f i l h o s  
costumavam organizar acabavam, ele 
lhes pedia para se purificarem e 
oferecia sacrifícios ao Senhor como 
forma de perdão caso seus filhos 
tivessem pecado.  Assim era a vida do 
servo íntegro Jó.

Satanás — cuja visão não 
alcança todo o nosso viver — pensou 
que a segurança de Jó estava em suas 
riquezas e, por isso, pediu permissão a 
Deus — cuja visão abarca toda a nossa 
vida — para retirar tudo o que Jó 
possuía, inclusive seus filhos.  Nessa 
situação, como nós reagiríamos? 

o questionavam — algo que nos faz 
duvidar da nossa fé, nos desviar do 
caminho da verdade. Quantas vezes 
durante alguma dificuldade nos 
atentamos para a situação como um 
sinal do descuidado de Deus e nos 
esquecemos de que o deserto também 
é um caminho de vitória? Por que é 
mais fácil ouvir o que as pessoas ao 
redor estão falando em vez da voz de 
Deus? Por que nunca pensamos que os 
males servem para testar em que 
estamos assegurando nossa vida? Se 
sem casa, marido ou esposa, filhos, 
bens, um diploma, emprego, ficamos 
infelizes e desmotivados para viver, 
estamos confessando que só ter Deus 
não nos basta, que Ele não é o nosso 
tudo. 

Pense em como Jó teve 
inúmeras oportunidades de voltar 
atrás e dar voz ao seu eu, à sua 
fraqueza, à sua necessidade humana 
de ter bens, um casamento estável, 
filhos; e não o fez porque tinha 
convicção de que ter Deus já era o 
bastante. Pense em quando tudo 
parecia estar acabado e finalmente 
você se lembrou de alguém muito 
poderoso que poderia ter te ajudado 
antes das coisas terem dado errado. E 
reflita naquela canção que diz: “Se Ele 
não for o primeiro em seu coração, 
então já não é mais nada, não passa 
de uma ilusão. Mas se Ele for o 
primeiro, o seu companheiro, 
motivo do seu existir, você vai viver, 
você vai sorrir, você vai vencer”.

Assim diz o SenhorAssim diz o Senhor

Deus, meu tudo? 

Cristofobia” pode virar crime hediondo - A polêmica encenação de um transsexual na última Parada Gay de “São Paulo motivou o líder do Partido Social Democrático (PSD) na Câmara, deputado Rogério Rosso (DF), a 
entrar com um projeto de lei para transformar em crime hediondo a prática de ultraje a culto. Durante a 19ª edição 
da Parada do Orgulho LGBT, um transsexual decidiu sair, em um trio elétrico, pregado numa cruz, em referência a 
Jesus Cristo.

Gospel Prime

astor ex-gay ministra para funcionários da Rede Globo em SP - Um culto mensal realizado pelos Pfuncionários da Rede Globo em São Paulo teve como convidado para ministrar o pastor Robson Staines, ex-
gay. O religioso, que também é cantor, teve a oportunidade de contar seu testemunho para cerca de 100 pessoas em 
um dos auditórios da emissora. Promovido por funcionários cristãos, o evento foi aberto a todos, e, após o culto, 20 
pessoas aceitaram a Cristo.

Guiame

ranklin Graham afirma que a mídia americana ataca os cristãos - O reverendo Franklin Graham afirmou Fque a indústria de entretenimento e a mídia dos Estados Unidos estão atacando os cristãos. Sem citar os tipos 
de ataque, o presidente da Associação Evangelística falou também sobre os casos contra judeus registrados na 
Europa. As declarações foram feitas ao site Barbwire, e o religioso fez questão de falar que o mundo está mudando de 
forma rápida e assustadora colocando as pessoas contra judeus e cristãos.

Gospel Hoje

Gabrielle Ramos

gabi.rambez@gmail.com

Carlos de Lira
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CarreirasCarreiras

Sucesso! E até a próxima.decisivo para você que deseja acertar o 
alvo. Retroceder não é a solução! 
Avançando mesmo frente  às  
dificuldades o fará valorizar suas 
conquistas. A Palavra de Deus nos 
encoraja a sermos firmes e nos diz em 
Filipenses 4.13: “Posso todas as coisas 
naquele que me fortalece”, inclusive 
sobreviver a um momento de crise 
pessoal ou econômica.

Precisamos ter fé e devemos 
usá-la. Por outro lado, use seus 
conhecimentos para avançar; crie 
estratégias para seus planos como o 
estudo, bons relacionamentos, 
leituras; invista seu tempo com 
sabedoria; e tenha em mente que 
v a m o s  m a i s  l o n g e  q u a n d o  
reconhecemos que Deus é tudo para 
nós. 

uando pensamos em algo Qnovo geramos muitas 
expectativas. Às vezes dá tudo certo, 
mas em outros momentos nem tanto. 
Quando somos jovens temos pressa, o 
tempo parece que trabalha contra nós 
e queremos ver tudo bem arranjado 
em nossa vida o mais rápido possível. 
Nas empresas, vemos muitos jovens 
ansiosos por conquistarem seu espaço, 
e muitos, pela ansiedade, acabam 
tropeçando e se atrapalham um pouco. 

As  o rgan i zações  e s t ão  
passando por reformulações mediante 
o momento atual de nossa economia, e 
muitos perderam seus empregos, 
contudo não podemos perder o nosso 
foco em Deus, que é o nosso tudo. 
Sabemos que as mudanças fazem parte 
de nossa vida, ser forte e corajoso é 

Recursos Humanos em: 
DEUS MEU TUDO

Bota de cano curto
desejado. Então, vamos lá:

Pernas grossas – Já que a botinha 
deixa o tornozelo mais grosso, aposte 
em modelos simples sem muitos 
detalhes. Tons de nude também 
ajudam a disfarçar a grossura das 
pernas.
Tornozelo fino – Com certeza a ankle 
boot é a escolha certa para quem tem 
tornozelos finos, pois passam a 
impressão de pernas mais grossas.

#FICAADICA: Ideal para ser usada 
à noite ou no final da tarde.

lha quem ta chegando... OA estação mais fria do 
ano. E com ela vem um item 
queridinho,  protagonista nas 
passarelas. Essa peça também é para o 
público masculino. Estamos falando 
das botas de cano curto, ou ankle 
boots, uma das apostas mais fortes 
para quem quer se manter quentinho 
e super na moda. 

Apesar de ser uma peça 
superestilosa, alguns cuidados devem 
ser seguidos na hora de usar para não 
errar. É importante saber como 
combinar a bota de cano curto de 
acordo com o seu biotipo e look 

Angela Milanez - Analista de RH

facilmente quebra. Além disso, esse 
procedimento devolve uma boa 
quantidade de queratina ao fio e 
garante que o seu cabelo fique bem 

tratado. Mas atenção: nunca será 
como um cabelo que não tenha 
sofrido esse tipo de agressão. 
C a b e l o s  q u i m i c a m e n t e  
transformados serão sempre 
necessitados de reposição do que 
foi retirado pelo processo!                                         

 
# F I C A A D I C A :  N ã o  s e  
transforme em loira se não vai ter 
o compromisso de tratar o cabelo 
da maneira correta! A beleza de 
um cabelo não está na cor apenas, 

mas na saúde, que é o principal!
            Caros leitores, se desejam que 
algum tipo de assunto sobre cabelo 
seja tratado aqui na coluna, podem 
dar sugestões através do meu e-mail.

cabelo, que ficam abertas depois da 
descoloração, por isso também serão 
necessários cuidados mais específicos 
feitos por profissionais cabeleireiros.

A selagem dos fios é feita com 
produtos de pH ácido (abaixo de 
cinco). Essa propriedade devolve ao 
fio a sua umidade natural e sela as 
cutículas, evitando a perda de água e 
sais minerais. Sem essa umidade, o fio 
fica como uma haste seca, que 

eixar os cabelos loiros já 
passou pela cabeça da D

maioria das mulheres, seja com luzes, 
mechas, californianas ou balaiagem. O 
tom realça a beleza feminina, 
mas manter um cabelo clareado 
saudável exige trabalho. 

P a r a  o c o r r e r  a  
descoloração, os fios perdem 
água e ficam desidratados, todas 
as cutículas do cabelo são 
abertas e têm as suas moléculas 
de melanina hiperoxigenadas 
durante a tintura, por isso as 
mechas merecem cuidados 
redobrados. Uma hidratação 
semanal já vai ajudar a devolver 
aos cabelos a umidade natural, além 
de repor os componentes que foram 
perdidos, como sais minerais, 
vitaminas e queratina (essa última é a 
principal recomendação de cuidado 
com fios descoloridos). A queratina 
ajuda a fechar as cutículas do fio de 

Você já pensou em ser loira
ou em ter alguns fios loiros?

BelezaBeleza Luiza Braga - Cabeleireira 
luizahbraga@gmail.com

ModaModa
Marianna Karoline - Téc. em Moda 

marii_karol@hotmail.com

8313-0776
9733-8834
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EtiquetaEtiqueta
Seu DireitoSeu Direito

Meus direitos de estagiário
inalmente você inicia Fa q u e l e  e s t á g i o  t ã o  

sonhado e começa aquela correria. 
Colhe assinatura da empresa, corre 
para colher assinatura da faculdade, 
deixa uma via aqui, outra ali e, quando 
tudo se acalma, você se pergunta: 
quais são os meus direitos? Em 
primeiro lugar, estágio não gera 
vínculo empregatício, ou seja, você 
não é empregado e não possui direitos 
de empregado, desde que sejam 
respeitadas as regras abaixo, não 
sendo devidos encargos sociais, 
trabalhistas e previdenciários. Você é 
um estagiário com direitos e deveres, 
mas ainda assim um estagiário.

Entendendo que o estágio seja 
regular, isto é, supervisionado, 
re lac ionado com a  for mação 
educacional, celebrado através de um 
Termo de Compromisso (acordo), 
existem três jornadas de atividades 
diferentes: 4 horas diárias (20 horas 
semanais) no caso de estudantes de 
educação especial e dos anos finais do 
Ensino Fundamental na modalidade 
profissional de Educação de Jovens e 
Adultos; 6 horas diárias (30 horas 
semanais) no caso de estudantes do 

Ensino Superior, da educação 
profissional de nível médio e do 
Ensino Médio regular; e 8 horas 
diárias (40 horas semanais) no caso 
do estágio relativo a cursos que 
alternam teoria e prática, nos períodos 
em que não estão programadas aulas 
presenciais, desde que previsto no 
projeto pedagógico do curso e da 
instituição de ensino.

I n d e p e n d e n t e m e n t e  d a  
duração da jornada, há o direito para 
descanso  e  a l imentação  não  
computada da jornada e acordado 
entre o estagiário e a instituição 
concedente (empresa). Também 
existe o direito à redução dessa carga 
horária à metade em períodos das 
avaliações realizadas na instituição de 
ensino do aluno.

No caso do estágio não 
obrigatório,  é  compulsória a  
concessão de bolsa ou outra forma de 
contraprestação que venha a ser 
acordada no contrato de estágio. 
Somente no caso de estágio 
obrigatório é que a concessão de bolsa 
ou outra forma de contraprestação é 
facultativa. Da mesma forma, o 
auxílio-transporte.

Sempre que o estágio tem 
duração igual ou superior a 1 ano é 
assegurado ao estagiário um período 
de recesso de 30 dias. No caso de o 
estágio ter duração inferior a 1 ano, os 
dias de recesso serão concedidos de 
maneira proporcional. O recesso 
poderá ser concedido em período 
contínuo ou fracionado, conforme 
a c o r d a d o  e n t r e  a s  p a r t e s ,  
pre ferenc ia lmente  nas  f ér ias  
escolares. O estágio deve durar até 2 
anos, exceto quando se tratar de 
estagiário portador de deficiência.

Todas essas regras e detalhes 
do exercício das atividades devem ser 
definidos no Termo de Compromisso 
do Estágio e são de responsabilidade 
da empresa contratante.

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

Banco Itaú
Conta: 20671-6 
Agência 2483

Honre seus compromissos 

Informações:
Monica Duquini 8623.9982 / 9933.0335

que precisamos ajustar a nossa forma 
de viver. 

Devemos entender que o 
nosso comportamento, dentro e fora 
da igreja, faz parte do nosso 
testemunho. Pouco adianta falar das 
coisas de Deus e não vivê-las. Planejar 
o uso do nosso tempo e dos nossos 
recursos é necessário para cumprir 
tudo o que nos é atribuído. Honrar 
nossos compromissos também é 
atitude do Reino. 

Na próxima edição do Farol, 
falaremos mais sobre esse tema. 
Aguarde!

não cumprimos? Quantas vezes 
chegamos atrasados ao nosso 
trabalho ou a outros compromissos? 
Quantas vezes pegamos aquele livro 
emprestado e não devolvemos? 
Quantas vezes compramos algo e não 
pagamos no vencimento correto? 
Justificamos algumas dessas situações 
com a correria do dia a dia, com o 
acúmulo de compromissos, com 
acontecimentos alheios à nossa 
vontade, mas para outras situações 
não há justificativa. Usamos o fato de 
s e r m o s  c r i s t ã o s  p a r a  p e d i r  
compreensão dos outros, como se eles 
tivessem sempre que aceitar essas 
atitudes, quando, na verdade, nós é 

 vida moderna requer Amuito de nós. São muitas 
responsabilidades no trabalho, na 
igreja, em casa, com os amigos, com 
o(a) companheiro(a), com a saúde, 
com o lazer e com o descanso. 
Infelizmente, nem todos nós temos a 
habilidade de lidar com tantos 
afazeres e acabamos deixando 
algumas coisas em segundo plano. 
Atualmente, temos dificuldade em 
honrar nossos compromissos.

Quantas vezes fazemos parte 
de algum ministério da igreja, mas 
faltamos reuniões, ensaios e não 
damos o nosso melhor? Quantas 
vezes prometemos ajudar alguém e 

Bárbara Melo

babiadelle@hotmail.com Mirella Cezar - Bacharela em Direito

mirellacdg@gmail.com

CuriosidadeCuriosidade

Por que os pernilongos picam
algumas pessoas e outras não? 

inguém é imune a 
picadas nem tem o N

sangue mais ou menos apetitoso. Mas, 
dependendo do dia, uma pessoa 
pode estar mais atrativa do que 
outras. Mosquitos dependem de 
estímulos para escolher a vítima 
e são atraídos pela silhueta, pelos 
movimentos e pelo cheiro. Suar 
muito produz ácido lático, cujo 
perfume é atraente para os 
insetos. O Co exalado na 2 

respiração também desperta o 
interesse dos pernilongos, o que 

explica aquele torturante zumbido 
perto do ouvido à noite. O mesmo vale 
para o odor do pé, o chulé.

Para se safar sem inseticidas 
ou repelentes, a estratégia é fazer o 
corpo cheirar diferente e confundir o 

inimigo: vale ingerir alho e cebola 
— alimentos cujo odor é exalado 
pela pele — ou usar loções, 
perfumes, desodorantes e cremes 
— nada específico, tem que testar. 
Seja criativo!

Fonte: Revista Superinteressante 
(Adaptado)

Thiago Cezar

thiago.duarte88@gmail.com



também tem seu tempo determinado, 
de acordo com os propósitos de Deus. 
Não é porque todas as pessoas que 
você conhece estão namorando que 
você está ficando para trás. Não entre 
em desespero! Deus tem propósitos 
diferentes na vida de cada um, 
portanto o tempo para cada um 
também será diferente. Você deve 
sempre se lembrar de colocar Deus 
como o centro de tudo na sua vida, Ele 
sabe muito bem como cuidar do seu 
coração. 

Bianca Souza

07070606

Sou nova na igreja e achei a festa maravilhosa. Vocês foram 
muito organizados, as comidas estavam ótimas e a “ornamentação nem se fala. Gente, relembrei muitos 

momentos bons. Parabéns”, afirmou Mayara Tavares. 
Foi muito massa.Teve música o tempo todo e isso é bom 
para alegrar mais a festa, e também teve uma palavra de “pastor Romero e pastor Paulo”, disse Paulo Ricardo.
O evento superou minhas espectativas. pois mostrou que 
temos capacidade de fazer mais e melhor. Temos uma “equipe muito unida e firme num só propósito. Lógico que 

temos pontos negativos que precisamos melhorar, mas vale 
salientar que um trabalho desse porte só foi possível através do 
apoio da liderança da nossa igreja. Agradeço a Deus pela vida 
de cada um de vocês que de alguma forma contribuíram para o 
andamento da Oxente Crente”. declarou o Pastor Romero 
Guimarães. 

A festa não poderia terminar sem o momento para 
reflexão realizado pelo Pastor Romero Guimarães, sendo 
seguido pelas brincadeiras de roda chamadas “social”. 

você nascer. 
Todas as coisas que fazemos, 

independentemente de quais sejam, 
devem ser feitas para a glória de Deus. 
A adoração é o propósito da nossa 
vida! Isso não exclui o nosso 
relacionamento. Um namoro e um 
casamento possuem, acima de todas as 
coisas, um objetivo maior a ser 
cumprido que é a adoração. Se 
f a z e m o s  c o m  q u e  o  n o s s o  
relacionamento faça parte do 
propósito de Deus, e todo o propósito 
tem seu tempo, então a forma com que 
esse relacionamento se desenvolve 

rezentas e cinquenta pessoas prestigiaram, 
no dia 27 de junho, a festa Oxente Crente, T

promovida pelos Ministérios da Juventude e dos 
Adolescentes da 2ª Igreja Batista de Areias para 
comemorar a cultura nordestina.

O evento iniciou às 18h30 com a abertura realizada 
pelo Grupo de Louvor da igreja. Outra banda que também 
animou a noite foi a Beraca, trazendo músicas de forró de 
cunho gospel. Entre uma atração e outra houve o desfile de 
casais, onde foram eleitos o Mister e a Miss Oxente 
(Marquinhos Araújo e Vanessa Santiago); houve também o 
momento de recadinhos do coração com declarações 
apaixonadas, além de brincadeiras como pescaria e acerte a 
bola na boca do matuto.

A organização do evento também merece destaque 
diante da estrutura do salão para quitutes juninos. Pôde-se 
saborear: espetinho, salsichão, cachorro-quente, pão de 

pizza, canjica, 
bolos de milho e 
de macaxeira, 
pote cake (bolo de 
pote), torta de 
limão, doces de 
b e i j i n h o ,  
salgadinhos de 
queijo, cebola e 
goiaba, paletas 
mexicanas etc.

 

oda garota sonha com Tum príncipe encantado, e 
todo garoto aguarda a princesa dos 
contos de fada. Mas você já parou pra 
pensar que existe alguém que sabe o 
dia e a hora certinha a que essa tal 
pessoa "maravilhosa" vai chegar ?! 
Pois é, muitas vezes as coisas boas 
acabam não chegando porque nos 
preocupamos muito. Quando você 
começar a colocar o seu melhor amigo, 
que é Deus, como o centro de tudo, vai 
perceber que o príncipe encantado e a 
princesa tão esperada já estava 
preparado(a) pra você muito antes de 

Conversa de garota cristã2ª IBA promove festa


