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04 SUMÁRIO E EXPEDIENTE



É com imensa alegria que recebo você, Mulher refor-
mista – a coluna da família, para juntas vivermos as 
novidades que Deus preparou para nós, pois, com cer-
teza, nosso Pai Celeste reescreverá em nós uma nova 
história de vida, trazendo mudanças que nos conduzi-
rão para um tempo de refrigério e paz, e serão geradas 
bênçãos constantes sobre nós.

Eu louvo a Deus por sua vida e crédula estou de que 
você tem se deixado ser usada pelo Espírito Santo de 
Deus para cumprir os Seus princípios. Ele conta com 
você para ser modelo nesta geração. 

Obrigada por ter ouvidos sempre atentos à voz do 
Mestre e totalmente cerrados para vozes estranhas. 
Verdadeiramente seu foco é libertação, cura e restaura-
ção, primeiramente no âmbito pessoal e familiar, para 
alcançar também  a outros. Afinal, só podemos libertar, 
curar e restaurar esta geração se formos libertas, cura-
das e restauradas. 

Não podemos limitar o que Deus fará nestes dias, mas 
temos o entendimento de que se cumprirá em nós o 
que diz a Palavra: “As coisas que o olho não viu, e o ouvido 
não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus 
preparou para os que o amam.” (I Coríntios 2:9). E, nessa 
convicção, podemos seguir louvando ao Senhor por 
todos os Seus benefícios.

Que possamos chegar ao final, fortalecidas no Senhor 
e em uma aliança de amor, fé, fidelidade, unidade e 
respeito. 

Receba minha gratidão pela honra da sua presença e 
acredite: a partir daqui e através de você, muita coisa 
pode mudar. Você é um presente de Deus para esta 
geração! Você tem um valor imensurável diante do Pai! 
Você é uma Mulher reformista, a coluna da família.
 
Beijos no coração,
Graça e Paz!
Marita Terra Nova
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Programação
Quinta-feira – 03/08 
Abertura, 19h30 
 
Sexta-feira – 04/08 
Manhã, 09h às 13h 
Noite, 19h30 
 
Sábado – 05/08 
Manhã, 09h às 13h 
Noite de Encerramento, 19h30
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Apa. Ana Marita
PERFIL

Uma menina alegre e doce. Esse é o registro que temos em uma foto ainda com 8 
meses. Ela cresceu e com 12 anos revelou profeticamente aos pais que seria uma 
conquistadora de multidões. Essa é a história de Ana Marita Terra Nova...

07

Francieme Costa

terra nova

PERFIL



08 PERFIL

Uma mulher sensível e forte, tímida e destemida, 
que consolida, ao lado do esposo, Apóstolo Renê 
Terra Nova, o MIR, Ministério Internacional da 
Restauração em Manaus, e essa consolidação ocor-
re debaixo de temor e uma unção de sabedoria e 
coragem inquestionável. 

Dona de uma simplicidade peculiar, ela chega a 
esconder atrás de sua singeleza a tamanha ousadia 
que a fez abdicar dos seus sonhos profissionais 
(ser médica) para se entregar ao chamado de Deus. 
Mãe, esposa e discipuladora, revela os desafios 
de conciliar tais funções, destacando os pontos 
mais marcantes da sua caminhada ministerial. Ana 
Marita protagoniza, no Ministério Internacional 
da Restauração, uma história de lutas, conquistas, 
superações e abundantes colheitas.

TrajeTória 

Ana Marita Terra Nova, uma caixinha de surpre-
sas. Sim, porque poucos têm conhecimento da tra-
jetória trilhada por ela para alcançar tamanho êxito 
ministerial, como se deu a sua chamada e o que a 
impulsionou a seguir a carreira da fé. A verdade é 
que, como toda iniciante e seminarista, ela enfren-
tou muitas dificuldades. 

Decidiu ir para o Seminário, debaixo de um 
comando divino, enviada pela Igreja que pagaria 
somente os estudos. Para a manutenção pessoal, 
foi ajudada pelo pai, avô e, nas férias, além de 
todos os familiares levantarem recursos, trabalhava 
nos campos missionários. “O meu sim para Deus 
foi desde o primeiro momento em que recebi o 
chamado para o ministério. Lembro como se fosse 
hoje: Eu estava no Culto de Celebração, em 1981, 
no dia de Missões Nacionais na Igreja Batista, em 
Itajibá/BA”, conta. 

No Seminário, além do crescimento espiritual, 
encontrou alguém que seria, para sempre, seu 
companheiro. E no início, logo que casaram, ela 
vendia Natura e fazia serviços de manicure, para 
sobreviver com o seu amado. Ambos tinham uma 
vida pacata, com poucos recursos, contudo o cur-
so foi feito no padrão de excelência, por milagres 
diários que Deus realizava, honrando a trajetória 
dessa mulher de fé. “Em tudo, Deus nos supriu, e 
não nos deixou faltar absolutamente nada”, revela, 
cheia de gratidão.

Em toda a sua caminhada, desde  jovem, ela 
afirma com convicção: “Nunca tive dúvida do que 
Deus tinha para a minha vida; jamais me des-
viei do meu propósito e da minha convicção da 
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chamada. O meu amor pelo Reino era e continua 
sendo imenso. Toda a minha trajetória foi per-
meada de uma coragem que não era minha, mas 
concedida pelo Senhor Jesus”.

ação Social

Dona de uma alma generosa e próspera, está sem-
pre disposta a ajudar o próximo,  reconhecendo 
que Deus concedeu a ela a missão de fazer Ação 
Social: “Ele me deu o dom de socorro e misericór-
dia”.

A verdade é que Ana Marita Terra Nova é uma 
facilitadora. E suas ovelhas sabem que podem 
contar com ela, não apenas com palavras, mas em 
atitudes, em ações de amor. Com seu jeito especial, 
e seu olhar terno, envolve todos em seu coração de 
mãe. Como sabe que não pode fazer tudo sozinha, 
montou um projeto e se preocupa com cada deta-
lhe na Ação Social do MIR.

“Muito cedo eu tive que deixar minha família, as 
pessoas que eu amava e minha Igreja, para atender 
ao chamado, indo estudar em Recife, uma cidade 
distante, onde eu não conhecia ninguém e tinha 
pouca experiência. Considero que fiz a maior 
renúncia da minha vida: me separar do meu pai 
e dos meus quatro irmãos mais novos. E, como 
eu sempre fui ajudada e sou até hoje, por pessoas 
maravilhosas que Deus coloca em meu caminho, 

sei o valor do que é ter uma mão estendida quando 
precisamos e também de estender a mão a quem 
precisa”.

Uma mUlher de Fé

Com a perda da mãe, quando estava entrando 
na adolescência, com apenas 13 anos, Ana Mari-
ta rompeu ainda mais em fé, pois sabia que sua 
confiança precisava estar em Deus, bem como sua 
total dependência nEle. 

Dentro das suas experiências com projetos mis-
sionários de evangelismo no Nordeste do Brasil e 
também fora do país, ela entrou em novas esferas 
que a própria experiência de vida ofereceu. E, 
claro, cada uma delas a levou a um nível de fé, 
amadurecimento e novas descobertas de horizon-
tes a serem conquistados. 

Na execução de inúmeros projetos, desde o tempo 
de estudante no Seminário de Educadoras Cris-
tãs, até os nossos dias, uma das coisas que mais 
fascinava essa mulher de fé era ver que o Reino de 
Deus é imutável e que todos os lugares precisam 
da real conduta e testemunho ilibado das pessoas 
que se dispõem a realizar o trabalho missionário e  
cumprir o chamado do Pai.

Fé é um dos elementos que ela carrega na vida, 
pois é dotada de uma fé sem limites. É com fé que, 

“Nunca tive dúvida do que Deus tinha para a minha 
vida; jamais me desviei do meu propósito e da minha 

convicção da chamada.”



10 PERFIL

em cada lugar, ao entrar, antes se reveste da Arma-
dura de Deus, porque entende que não podemos 
subestimar o nível de ataque do inimigo, como 
ensina a Bíblia.

mãe, eSpoSa, diScipUladora e apóSTola 

Como mãe, esposa, discipuladora e Apóstola de 
um dos maiores ministérios do Brasil, ela reconhe-
ce que a missão é árdua e prazerosa. E confessa 
que, como toda mulher, também enfrenta dificul-
dades.

“No início não foi fácil e hoje também não con-
tinua sendo. Porém, existe um dom na Bíblia 
chamado de dom da sabedoria, e é nele que eu me 
apego. Uma das chaves que me tem sustentado 
para conciliar todas essas situações e demandas 
é a oração. As dificuldades existem e sempre vão 
existir, enquanto formos gente. Elas existem para 
nos amadurecer e nos levar a alcançar o propó-
sito. Sem nenhuma demagogia, eu não encaro as 
funções que desenvolvo como dificuldades ou 
tropeço, porque amo ser esposa, mãe, discipula-
dora, Apóstola e Pastora. Procuro administrar da 
melhor forma possível, principalmente dando uma 
assistência maior quando estou distante de casa, 
no Brasil ou em outro país”, confessa. 

ViSão celUlar no modelo doS 12

Sobre a Visão Celular, a Apóstola Marita considera 
que essa foi uma ferramenta essencial para alavan-
car o crescimento do MIR e de outras Igrejas no 
Brasil e nas nações. Todavia, a chegada do “novo”, 
bem como a sua aceitação não se deu de forma 
unânime. E o MIR, como foi o ministério pioneiro 
dentro desse Modelo, teve que aprender a superar 
todas as críticas e duras retaliações.

Hoje, quando o MIR completa 19 anos na Visão 
Celular e 25 anos como Igreja, ela diz, que ao 
olhar para trás, só sente gratidão: “Quando come-
çamos na Visão, o MIR já era próspero. Tínhamos 
em nossa membresia cerca de 6 mil discípulos que 
caminhavam fielmente conosco. Trabalhávamos 
na época com os Grupos Familiares, que já con-
siderávamos um êxito para a Igreja local. A Visão 
chegou na hora certa, foi como uma ferramenta 
que Deus usou para a Igreja de Jesus e não só 
para a Restauração. Abraçamos tudo que a Visão 
tinha para oferecer, entramos de cabeça, com toda 
garra. Enquanto os outros falavam se ia ou não ia 
dar certo, nós corríamos crendo que estava dando 
certo. Nós nos agarramos nas vestes de Jesus e cla-
mamos por Ele, e o Senhor, na Sua infinita graça e 
misericórdia, ouviu o nosso clamor. Ele nos vestiu 
com novas vestes de louvor e transformou o nos-
so choro, o nosso pranto em alegria. Louvado seja 
o Seu Nome para sempre!”. 

 “Apenas ando no propósito para o qual o Senhor me 
chamou. Estou sempre disponível para que Ele possa 
me usar como quiser, pois pertenço totalmente a Ele”
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dona de coração maior qUe a cabeça 

Mãe de Larissa, Agnes, Rachel e Davih, é também 
mãe de uma incontável multidão de filhos espiri-
tuais que sabem que nos céus da Mãepóstola, 
todos podem brilhar. E a maior prova desse lindo 
coração e de tão grande amor é que ela sempre 
fez renuncias para que o Apóstolo Renê corresse 
mais veloz. O que não significa ter anulado os seus 
sonhos como mulher, esposa, mãe ou discipula-
dora. Pelo contrário, significa que ela cumpre o 
versículo que diz: “Esperei com paciência no Senhor e 
Ele se inclinou para mim...” (Salmos 40:1). Hoje, ela 
vive uma das melhores fases da sua vida, avançan-
do para as grandes coisas reservadas para ela em 
Deus. “Apenas ando no propósito para o qual o 
Senhor me chamou. Estou sempre disponível para 
que Ele possa me usar como quiser, pois pertenço 
totalmente a Ele”, declara.

Marita tinha como projeto ser médica, uma profis-
são que a fascinava. E quando já estava com tudo 

certo para receber a formação acadêmica em Sal-
vador, ela abdicou desse propósito em função da 
sua carreira vocacional e o chamado que recebeu 
do Senhor. E não hesita em dizer: “Em nenhum 
momento, titubeei porque o mesmo Deus que me 
chamou me revestiu de uma coragem indubitá-
vel, fortalecendo-me para os momentos difíceis. 
Hoje com uma visão mais ampla posso afirmar: É 
melhor obedecer do que sacrificar. Mais importa 
servir a Deus do que a homens”.

Essa é a Ana Marita que poucos conhecem. Uma 
mulher que cumpre seu chamado e exerce com 
amor o papel de mulher, esposa, mãe e discipula-
dora. Uma verdadeira formadora de geração.

Amamos ser suas ovelhas e estar debaixo de um 
cajado santo, sério e comprometido com o Reino 
de Deus. 

Receba nossa gratidão!
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“Toda mulher sábia edifica a sua casa; mas a tola 
a derruba com as próprias mãos.” 
(Provérbios 14:1)

A Bíblia é repleta de histórias de mulheres 
que nos inspiram. Mulheres valorosas que 
fizeram diferença nas suas geografias e que 
foram colunas das suas famílias, verdadeiras 
heroínas da fé, exemplos a serem seguidos. 
Mulheres que sempre serão nossos mo-
delos, porque venceram na sua geração e 
tiveram suas histórias registradas na Palavra 
pela forma digna com que se portaram.

Nosso alvo é seguir o exemplo dessas 
mulheres que nos inspiram, e ser, aqui na 
Terra, a expressão da glória do Pai, sendo 
sustentáculos da nossa casa, como esposas, 
mães, discipuladoras, discípulas, amigas, 
servas e em tudo o que vier à nossa mão 
para fazer.

O AMOR

A mulher é um ser que se move em amor 
e pelo amor. Nossa essência é o amor, esse 
sentimento lindo que ultrapassa barreiras, 
vence todas as crises e nos leva para mais 
perto de Deus e das pessoas que amamos e 
que precisam do nosso amor.

A Bíblia diz que Deus é AMOR! Como 
filhas do Todo-Poderoso temos que amar e 
espalhar esse amor não apenas em palavras, 
mas, também, em atitudes. Quando não 
nos movemos em amor, acabamos sendo 
imaturas e machucando as pessoas que 
convivem conosco. E esse não é o legado 
que Deus tem para nós. 

Temos que olhar para a frente, para o futu-
ro de esperança que o Pai nos entrega com 
amor. Não chegamos até aqui por acaso. 
Deus tem planos lindos para a nossa vida. 
E é verdade que não somos perfeitas e que 

“A mulher é um 
ser que se move em 
amor e pelo amor.”
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às vezes agimos com algumas meninices 
que ainda existem dentro de nós, mas isso 
não nos impede de avançar para a proposta 
correta.

Em relação à família, o amor é impres-
cindível. É pelo amor que vencemos, em 
primeiro lugar, a nós mesmas, e depois as 
situações da vida. E quando vencemos as 
nossas dificuldades pessoais, tudo se torna 
mais fácil, porque aí ficamos mais prepara-
das para renunciar o que preciso for para 
nos tornarmos o que a Bíblia diz que nós 
somos.

O projeto de Deus para as mulheres é mui-
to lindo. E se queremos que esse projeto se 
concretize, temos que viver o amor. Amor 
a Deus, amor próprio, amor ao próximo, 
amor ao cônjuge, amor aos filhos, amor à 
família, amor em tudo o que fizermos. É 
por causa do amor de Deus em nós que 
conseguimos cumprir nosso papel de mu-
lheres sábias, mulheres reformistas que são 
a coluna da família. 

A PALAVRA DE DEUS

A Palavra de Deus diz que toda a mulher 
sábia edifica a sua casa. Quando diz toda, 
mostra que não há exceção. E além do 
texto de Provérbios 14:1, existem inúmeras 
passagens escritas para nós, para o nosso 
ensino, edificação e mudança de vida. 

Tudo o que precisamos para sermos sábias, 
inteligentes e construtoras de uma família 
firmada na Rocha, Jesus, está na Bíblia. 
É chegado o tempo de sermos mulheres 
maduras, mulheres sábias, mulheres com 
inteligência emocional para sabermos tratar 
com todas as situações, das mais simples 
às mais complicadas. Deus conta com cada 
uma de nós. 

Existem inúmeras qualidades que precisa-
mos ter para sermos mulheres modelos, 
santas, mestres no bem, como diz Tito 2. 
Se queremos deixar um legado para a gera-
ção que virá após nós, temos que começar 
hoje a nos posicionar com prudência e em 
tudo o que fizermos usarmos a moderação 
e o equilíbrio. 

A mulher atual muitas vezes tem se distan-
ciado da mulher da Bíblia. Em que aspecto? 
Percebemos que as mulheres registradas na 
Palavra como sábias, possuíam aptidão para 
administrar suas casas e faziam isso com 
muita destreza. Hoje, o que vemos é que 
as mulheres têm negligenciado o cuidado 
com a  família, negligenciado a educação 
dos filhos, e tudo isso tem gestado muita 
insegurança. 

Nós mulheres somos as responsáveis por 
gerar um ambiente seguro e confiável para 
nosso cônjuge e nossos filhos. Temos que 
viver na nossa casa, com a nossa família, 
de forma que as nossas qualidades sejam 

“É chegado o tempo de sermos mulheres maduras, mulheres sábias, 
mulheres com inteligência emocional para sabermos tratar com todas 

as situações, das mais simples às mais complicadas.”
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expressadas através de uma administração 
inteligente e com sabedoria, para que todos 
vejam a vida de Deus em nós e no nosso 
lar. 

A AUTORIDADE

Deus nos concedeu autoridade para ser 
usada sem autoritarismo. Somos respon-
sáveis por ensinar em amor e de acordo 
com a Palavra de Deus, dentro do nosso 
lar, e também a outras mulheres, o cami-
nho excelente que podemos trilhar quando 
vivemos o propósito correto.

Nossa autoridade deve estar aliada à pru-
dência, à discrição, à sabedoria e demais 
virtudes que uma mulher de Deus deve ter. 
Sabemos que vivemos um tempo difícil, 
mas sabemos também que podemos contar 
com o nosso Senhor em tudo e que Ele, 
em Sua infinita sabedoria, e na Sua perfeita 
onisciência, nos supre completamente.

A autoridade que nos foi conferida é para 
que, acima de tudo, sejamos mulheres 
equilibradas e, na nossa família, boas donas 
de casa. Não vamos ser movidas pela mo-
dernidade que nos leva para longe do ideal 
de Deus. A mulher tem um papel que não 

pode ser negligenciado: o de ser a coluna 
da sua família.

Nossa autoridade, contudo, deve ser em 
submissão ao marido. Essa é uma questão 
que vive em pauta. E não são poucas as 
mulheres que não aceitam a submissão e 
até se revoltam. Eu, porém, sempre reflito 
sobre o assunto e digo que, com humilda-
de, posso falar sobre submissão, afinal, nos 
meus 31 anos de casada, apesar de saber 
que não sou perfeita, sei que sou submissa 
ao meu esposo. 

Acredite: Não vale a pena ir contra a 
Palavra de Deus, que diz que devemos ser 
submissas. Nosso comportamento não 
deve ser contrário, como ser submissa ao 
marido, estamos blasfemando, ou seja, nos 
rebelando àquilo que sabemos que é corre-
to e não queremos obedecer.

Efésios 5:33 diz: “Assim também vós, cada um 
em particular, ame a sua própria mulher como a si 
mesmo, e a mulher reverencie o marido.”

Que cada uma de nós, possa ser encontrada 
por Deus como uma Mulher reformista, a 
coluna da família.

“A Palavra de Deus diz 
que toda a mulher sábia 
edifica a sua casa.”
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Gostaria de convidar você a pensar no que signifi-
ca, realmente, ser uma mulher de Deus. Para isso 
é preciso, antes de tudo, ter bem clara a convicção 
de quem é Aquele a quem chamamos de Deus e 
Senhor. 

A Bíblia deixa evidente a Sua soberania, domínio 
e  onipotência. Também expressa a Sua santidade, 
sabedoria, bondade e fidelidade. Portanto, pode-
mos ter a certeza de que pertencemos a Alguém 
que é Poderoso, e isso nos traz segurança e paz. 
Mas para conhecermos a essência divina, é preciso 
consultar a Palavra de Deus que nos revela as Suas 
infinitas qualidades:

Com relação à Sua natureza, podemos entender 
que Deus é:

Espírito, intangível por natureza (João 4:24). Deus 
é Um, mas existe como três Pessoas: Deus Pai, 
Deus Filho e Deus Espírito Santo (Mateus 3:16-
17). Deus é infinito (I Timóteo 1:17), incompará-
vel (II Samuel 7:22) e imutável (Malaquias 3:6).

Deus existe em todos os lugares (Salmos 139:7-
12), sabe tudo (Mateus 11:21) e tem todo o poder 
e autoridade (Efésios 1; Apocalipse 19:6). 

Quanto ao Seu caráter, Deus Se mostra a nós 
como:

Justo (Atos 17:31), Amoroso (Efésios 2:4-5), 
Verdadeiro (João 14:6) e Santo (I João 1:5). Deus 
mostra compaixão (II Coríntios 1:3), misericórdia 
(Romanos 9:15) e graça (Romanos 5:17). Deus 
julga o pecado (Salmos 5:5), mas também oferece 
o perdão (Salmos 130:4). 

E quanto à Sua obra, Deus nos permitiu saber que 
Ele:

Criou o mundo (Gênesis 1:1, Isaías 42:5); está 
executando o Seu plano eterno (Efésios 1:11) 
que envolve a Redenção do homem da maldição 
do pecado e da morte (Gálatas 3:13-14); atrai as 
pessoas para Cristo (João 6:44); disciplina os Seus 
filhos (Hebreus 12:6) e julgará o mundo (Apoca-
lipse 20:11-15). 

a mUlher de deUS e SUaS VirTUdeS
Cléo Pinheiro
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Agora, que já refletimos sobre quem Deus é, o 
próximo passo é estarmos bem certas de quem 
somos nós, em meio a essa realidade. 

Romanos 8:16, diz que, se alguém é nascido de 
novo, o Espírito Santo de Deus testifica no seu 
espírito que essa pessoa é filha de Deus. Portanto, 
podemos nos alegrar com esta verdade: Somos 
filhas do Deus Altíssimo! Isso significa que  pre-
cisamos viver como filhas de Deus, seguindo os 
Seus padrões e para isso, é necessário:

- Viver para Deus e não se amoldar ao que é nor-
mal para o mundo.

- Ter cuidado com o que se ouve. Somos adverti-
das a examinar tudo, ou seja, ouvir tudo, mas só 
reter o que é bom.

- Nos apegar à Bíblia, nosso livro de instruções, 
obedecendo aos princípios e seguindo todos os 
mandamentos. 

- Ter a vida de Deus, de tal forma que, por onde 
você passar, as pessoas saibam que você é dife-
rente. Não deixe que a sua identidade de filha seja 
confundida.

- Assumir a natureza de filha e não abrir mão das 
promessas que estão reservadas para a sua vida. 
 
- Ter a certeza de que o Espíritio Santo colocou 
em você o selo da Salvação.

Então, visto que você já sabe quem é Deus e 
que você é filha legítima dEle, procure viver um 
relacionamento de intimidade com o Pai. Só assim, 
buscando ao Senhor, por meio de Jesus e do Seu 
Santo Espírito, você se tornará, verdadeiramente 
uma mulher de Deus, que pertence a Ele, foi cria-
da por Ele e possui as suas virtudes. 

Abaixo, lembramos para você algumas caracterís-
ticas da Mulher Virtuosa descrita em Provérbios 
31. Ore e peça para que Deus conserve as virtu-
des que você já tem e a abençoe com aquelas que 
ainda precisa desenvolver.

O coração do seu marido está nela confiado.
Busca lã e linho, e trabalha de boa vontade com suas mãos.
Levanta-se, mesmo à noite, para dar de comer aos da casa, 

e distribuir a tarefa das servas.
Cinge os seus lombos de força, e fortalece os seus braços.

Abre a sua mão ao pobre, e estende as suas mãos ao necessitado.
Não teme a neve na sua casa, porque toda a sua 

família está vestida de escarlata.
A força e a honra são seu vestido, e se alegrará com o dia futuro.

Abre a sua boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua.
Está atenta ao andamento da casa, e não come o pão da preguiça.

Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada; 
seu marido também, e ele a louva.

Muitas filhas têm procedido virtuosamente, mas tu és, 
de todas, a mais excelente!

Enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher 
que teme ao Senhor, essa sim será louvada.
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Esta sessão foi preparada especialmente para você, mulher, que ama dicas de beleza, cuidados com a 
saúde, criação dos filhos, livros cristãos, peças coringas para um guarda-roupa funcional e muito mais

Natacha Rocha 



BELEZA

- Saiba como contornar e iluminar 
o seu rosto

Quando você for maquiar o seu rosto, 
siga esse mapa ao lado para ficar linda 
e iluminada.

- Bepantol, o queridinho mul-
tiuso 

Fácil de achar e barato, o Be-
pantol está nas prateleiras das 
farmácias e supermercados, em 
algumas versões e tamanhos. O 
Dexpantenol, que é o responsável 
pelos benefícios desta pomada tão 
querida pelas mulheres, traz bene-
fícios maravilhosos, como: Boca 
hidratada e sem rachaduras, unhas 

e cutículas perfeitas, cotovelo e 
joelhos hidratados, pés de prince-
sa hidratados e bonitos, cabelos 
hidratados e fortes, diminuição 
das olheiras, clareamento das 
axilas e virilha. 

Depois dessas dicas de utilidade 
de Bepantol, se você ainda não 
usa, compre a sua pomada ou so-
lução. Garantimos que você não 
vai se arrepender! 

- Shampoo a seco para quem 
tem vida corrida

Lavar os cabelos exige tempo e 
cuidado, mas se você não puder 
se dedicar assim, mesmo com a 
necessidade de uma boa aparên-
cia, use um shampoo a seco. E se 
você não está com muita grana 
para comprar o produto, aqui vai 
uma receita caseira:

Ingredientes
2 colheres de sopa de amido de 
milho (maisena). 
1 colher de sopa de talco de bebê 

ou algum perfumado de sua pre-
ferência. 

Preparo e aplicação

O segredo é misturar os ingre-
dientes e peneirar bem, para ficar 
um pó bem solto e fino. Você 
também pode acrescentar o cacau 
ou a canela para deixar a cor do 
shampoo mais próxima da cor do 
seu cabelo. Mas, atenção, como 
o cacau e a canela têm cheiros 
característicos, isso pode alterar o 
cheiro final do shampoo, afetando 
o perfume do talco.
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SAÚDE & ATIVIDADE FÍSICA

- Check-up, mantenha a sua 
saúde em dia

Ter uma boa alimentação, tomar 
bastante água e fazer exercícios, 
são atitudes indispensáveis para 
manter a boa saúde. Mas, reali-
zar exames de rotina também é 
de extrema importância, princi-

palmente para as mulheres, que 
devem fazer, anualmente, um 
check-up, que nada mais é do que 
uma bateria de exames solicitada 
por médicos especializados. Essa 
avaliação dará um diagnóstico de-
talhado acerca do funcionamento 
das funções do organismo. E aí, 
vamos por o check-up em dia?

- A importância do ácido fólico 

O ácido fólico, também conhecido 
pelos especialistas em ginecologia e 
obstetrícia como folato ou vitamina 
B9, é uma vitamina hidrossolúvel de-
rivada do complexo B, muito indicada 
para as mulheres que pretendem en-
gravidar. Geralmente, o ácido fólico 
é prescrito pelos médicos na forma 
de comprimidos de ingestão diária, 
porém, ele também pode ser encon-
trado em alguns alimentos, tais como:

Verduras escuras – couve, brócolis, escaro-
la, espinafre; alguns tipos de grãos – feijão 

(todos os tipos), ervilha, lentilha; gérmen 
de trigo; aspargos; frutas cítricas – limão, 
laranja, tangerina.

Na fase em que a mulher está pla-
nejando uma gravidez saudável, é 
muito importante manter uma dieta 
balanceada. Entretanto, nem sem-
pre os níveis de ácido fólico obtidos 
por meio da alimentação são ideais, 
necessitando de uma suplementação 
com os comprimidos para uma futura 
gestação. 

Portanto, visite seu médico e faça o 
acompanhamento necessário. 

- Exercícios físicos melhoram a 
saúde e o humor

As atividades físicas trazem uma 
série de benefícios para a saúde e 
podem reduzir o risco de doenças 
cardíacas, artrite e outras. Outra 
boa notícia é que praticar exercícios 
regularmente também pode melho-
rar o humor. 

Pratique alguma atividade ao sol
Apenas 20 minutos de exposição à 
luz solar por dia (sempre com uso 
de protetor solar) pode fornecer 
a quantidade necessária diária de 
vitamina D. A substância ajuda a 
combater diabetes, ataques cardía-
cos, insuficiência cardíaca, pressão 
arterial alta e talvez até mesmo o 
resfriado comum. Mas não exagere, 
muita exposição ao sol pode au-
mentar o risco de câncer de pele.
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CRIAÇÃO DE FILHOS 

Conheça seus filhos

Uma boa educação é baseada em um conhecimen-
to profundo. Quanto mais tempo passamos com os 
filhos, mais aprendemos com eles e a respeito deles. 
Que tal passar mais tempo com o seu filho(a)? 

Tome cuidado com a sua saú-
de mental

Lembre-se que a criança não 
consegue ser estável mentalmen-
te se seus próprios pais tiverem 
problemas nesse sentido. Mães 
deprimidas, por exemplo, contri-
buem para o  aumento do estres-
se desde a primeira infância. Esta 
situação se agrava porque trata-se 

de um período muito exigente, 
em que a mãe precisa atender a 
incontáveis chamados e choradei-
ras do bebê.

Se você está passando por este 
problema, procure aconselha-
mento pastoral, e pode ser tam-
bém que você precise procurar 
ajuda profissional, um Psicólogo, 
por exemplo, vai ajudar muito. 

Leve seus filhos à Igreja

Se seu filho tiver o hábito de ir 
aos Cultos, ele criará a prática 
saudável de vir à Casa de Deus, 
de orar, de estudar a Palavra, de 
ter comunhão com os amigos. A 
Igreja é um lugar onde seu filho 
pode ouvir a Palavra de Deus, 

aprender e praticar os princípios 
bíblicos de comportamento e de 
convívio social. “Ensina a criança 
no caminho em que ela deve andar 
e quando for velha, não se desviará 
dele.” (Provérbios 22:6)
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- DICAS DE LIVROS CRISTÃOS 

Casamento Blindado 
Renato e Cristiane Cardoso
Casados desde 1991, logo 
depois foram morar nos 
Estados Unidos. Juntos há 

mais de 20 anos, passaram por 
três países diferentes fazendo 
palestras e trabalhando no acon-
selhamento e acompanhamento 
de casais. Casamento Blindado 
apresenta orientações para todo 
casal que reconhece o valor da 
vida conjugal e deseja resguardá-
-la do risco do divórcio. O casal 
também apresenta o programa-
The Love School – A Escola do 
Amor, na Rede Record.

Eu e minha boca grande
 Joyce Meyer
Um livro que mostra como 
treinar a língua para dizer 
palavras que a colocarão 

em um lugar superior nesta 
vida. A autora de best-seller, 
Joyce Meyer, enfatiza que falar a 
Palavra de Deus deve vir acom-
panhado de viver uma vida em 
completa obediência à Bíblia, 
para ver o pleno poder de Deus 
fluindo em sua vida.

Mulher, tu estás livre! 
T. D. Jakes
Da Editora Vida, o livro 
toca o coração de mu-
lheres que passaram por 

maus-tratos e adversidades, 
ajudando a trazer cura sobre 

suas dores. Nele, você encontra-
rá várias respostas para as suas 
dúvidas.

O poder da mulher que ora | 
Stormie Omartian

Não importa sua idade, 
seu estado civil, em que 
condições estão seu 
corpo e sua alma, ou 
há quanto tempo você 

é ou não é cristã, se você é uma 
mulher, este livro é para você. A 
autora também escreveu O poder 
da esposa que ora. 

Seja Feliz Hoje | Helena Tan-
nure

Nesse livro prático e 
apaixonante, a autora 
nos leva a compreen-
der, à luz da Palavra, 
que felicidade não 
é o resultado da 

ausência de problemas, e sim 
uma ferramenta que Deus nos 
dá para mudar positivamente 
qualquer circunstância ao nosso 
redor. Sem dúvida, um livro que 
transformará sua maneira de ver 
a vida.

Amor & Sexo | 
Nelson Junior e Angela 
Cristina

Idealizadores do Eu 
Escolhi Esperar, os autores tra-

tam com leveza e muita sinceri-
dade o livro que traz respostas 
sinceras às perguntas feitas 
por milhares de adolescentes e 
jovens do Brasil inteiro e que 
muitas vezes pais e líderes não se 
sentem à vontade para explicar. 
E o mais importante: o que a 
Bíblia diz sobre as dúvidas mais 
comuns em matéria de romance 
e sexualidade. Esse é um exce-
lente material para adolescentes, 
jovens, pais e líderes cristãos.

Ele Me Ama - En-
contre Um Amor 
Que Vale A Pena   
Fabiola Melo
A partir de uma 
linguagem divertida 

e descolada, Fabíola Melo, YOU-
TUBER com mais de um milhão 
de seguidores, apresenta em Ele 
me Ama - Encontre um Amor 
que Vale a Pena desde situações 
engraçadas pelas quais passou 
até conselhos inspiradores e 
cativantes para qualquer garota 
nessa fase de transição. Assuntos 
como ansiedade, a relação com 
os pais, a importância da espi-
ritualidade, vida profissional e 
até mesmo o matrimônio serão 
tratados a partir de uma conver-
sa entre jovens. Como ocorre em 
seu canal, a autora será capaz de 
apresentar soluções simples, po-
rém muito profundas como uma 
verdadeira melhor amiga.
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PEÇAS CURINGA PARA UM GUARDA-ROUPA MAIS FUNCIONAL

1. Calça social/de alfaiataria preta ou escura

A calça escura é o curinga para qualquer mulher, principalmente se você trabalha.  Fica 
boa com camiseta básica, tênis, com uma camisa e scarpin, com uma blusa de seda e bota 
enfim, ela permite praticamente qualquer cor, estampa ou detalhe na parte de cima e nos 
acessórios. 

2.  Saia preta no joelho

Escolha o modelo que ficar melhor para sua silhueta. A saia preta substitui a calça nas ho-
ras em que você quer estar mais feminina, quando o clima está mais quente e no inverno 
com meia-calça funciona super bem também, sem perder a seriedade e a elegância. Com 
ela também combinam desde camisas para o trabalho até blusas de tecidos nobres como 
crepe, seda ou cetim para um jantar ou festa mais formal.

3. Blazer bem cortado

Um blazer bem cortado e de qualidade salva a vida de qualquer mulher. Por cima de ves-
tidos, com uma camiseta básica e calça jeans, com calça social, com saia e agora até com 
shorts ele compõe o look, esquenta no inverno, complementa no verão e é super elegante.

4. Bolsa

A bolsa curinga de couro, sem muitos detalhes e mais estruturada, vai do trabalho ao sho-
pping sem afetações, com qualquer cor de sapato e demais acessórios. Para algumas pesso-
as a preta é a ideal, mas pode ser marrom escura ou caramelo e até mesmo azul marinho. 
Escolha a sua, mas não deixe de ter essa bolsa salva-vidas!

5. Scarpin básico 

Um sapato clássico, que combina com tudo e vai do formal ao informal, da estampa ao 
brilho e do dia para a noite sem maiores preocupações. O tradicional scarpin de bico e 
salto fino, de couro e sem detalhes ou com detalhes mínimos. Quanto mais fino o salto e o 
bico, mais sofisticado é, e não tem mulher que não fique mais elegante com ele.
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29MATÉRIA

Empoderamento é uma das palavras mais utiliza-
das nos dias atuais. Com certeza, você já leu ou 
ouviu alguém falando a respeito. Mas, você sabe o 
isso significa?

O dicionário nos ajuda a entender. Ele define 
empoderar como “obter poder”, “tornar-se ainda 
mais poderoso”. 

Com relação às mulheres, portanto, empoderar 
consiste em conceder a elas condições de conhe-
cer sobre seus direitos e deveres, fazer com que 
sintam-se confiantes em suas ações e possam viver 
em harmonia, respeito e liberdade.

O empoderamento feminino é importante porque, 
em todo o mundo, muitas mulheres ainda não têm 
consciência das suas capacidades e oportunidades 
e, por isso, sofrem consequências negativas. Para 
se ter uma ideia, as diferenças entre homens e 
mulheres ainda são muito grandes.

No mercado de trabalho, muitas vezes, elas traba-
lham mais que os homens, contudo ainda recebem 
salários inferiores. Estudos também apontam que 
as mulheres constituem a maioria das pessoas 
empobrecidas e estão mais expostas a doenças; 
Têm menos acesso ao direito à terra e ao crédito; 
São a maioria das pessoas analfabetas; São vítimas 
mais comuns da violência doméstica e estão mais 
expostas ao assédio e a abusos sexuais. 

Todas essas realidades, para serem mudadas, preci-
sam da participação das próprias mulheres. Conhe-
cendo o poder que têm, elas serão capazes de lutar 
por mudanças. 

PODEROSAS EM DEUS

“Reveste-se de força e dignidade; sorri diante do futuro.” 
(Provérbios 31:25)

Ainda que vivamos em uma sociedade que nos 
traz várias orientações sobre como nos tornarmos 
mulheres “poderosas”, não podemos nos esquecer 
de que toda a nossa força e capacitação vem do 
alto, de Deus, pois apenas Ele é o Todo-Poderoso.

Muitas mulheres hoje, ainda vivem situações 
financeiras ruins, casamentos falidos e, na alma, se 
sentem rejeitadas e oprimidas. Essas mulheres pre-
cisam ter um encontro verdadeiro com o Senhor, 
serem visitadas pelo Seu amor e pelo Seu poder 
que liberta, cura, restaura e transforma.

Quando fizer isso, não haverá limites para as suas 
conquistas e você vai até se surpreender com o 
quanto é capaz, no Senhor.

Levante a cabeça, encha-se de fé e de força. Você é 
uma mulher superpoderosa em Deus!

empoderamenTo Feminino. 
aFinal, o qUe é iSSo?

Cléo Pinheiro








