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Anjos da Madrugada fazem
ceia para moradores de rua

A personagem Chiquinha
ficou famosa internacionalmente
por causa do seriado Chaves,
que no Brasil foi transmitido pelo
SBT. A atriz mexicana María
Antonieta del las Nieves
recentemente aceitou Jesus
Cristo. Ela vem participando de
reuniões contando o seu
testemunho. Recentemente
"Chiquinha" abraçou a Bíblia
junto ao peito e disse que através
da Palavra de Deus as vidas
podem ser transformadas.
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"É incrível como Deus trabalha"
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"Transformarei as minhas montanhas em caminhos
planos; os vales serão aterrados e não haverá mais
caminhos perigosos para eles." Isaías 49.11 (ABV)

CANTINHO LITERÁRIO
Rita Dias, poetisa, professora e vencedora de concurso de redação da Unesco

Cálculo renal é expelido pela fé

Receba-o!

Qual é a aparência desse
caminho? É um caminho
preparado, aplanado. Embora
você não o veja, assim mesmo
você poderá segui-lo com
tranqüila certeza. Pois somos
conduzidos pelo Senhor
mesmo quando não
percebemos. Andamos nas
obras as quais Deus de
antemão preparou para nós. O
Senhor enfatiza que Ele
mesmo quer aplanar o nosso
caminho: "Eu irei adiante de
ti, endireitarei os caminhos
tortuosos..." Neste momento,
surge a pergunta: como está o
nosso coração? Está seco e
árido? Seu interior parece um
deserto onde não cresce mais
nada, onde não há o fruto do
Espírito, do qual temos tanta
necessidade? Ouçamos a
Palavra do Senhor para nós:
"Não vos lembreis das cousas

passadas, nem considereis as
antigas. Eis que faço cousa
nova, que está saindo à luz;
porventura não o percebeis?
Eis que porei um caminho no
deserto, e rios no êrmo." Que
promessa maravilhosa e
consoladora! O Senhor se
legitima a si mesmo quando
volta a repetir em outra
passagem da Bíblia: "Assim
diz o Senhor, o que outrora
preparou um caminho no
mar..." Ele quer dar um
avivamento em nossa vida!
Ele quer abrir um caminho no
nosso deserto. Que
promessa maravilhosa!
Agradeçamos a Deus agora
mesmo por isso, dizendo:
"Senhor, eu te agradeço! Eu
sei que tens muitos meios para
me socorrer e que o Teu
caminho é o melhor para a
minha vida!"

O céu estrelado! Pipoca
aqui pipoca lá...

São  estrelas no ar!
Reluzem sem parar

Cintilam...
Anjos a cantar
Percorrem o céu
Rabiscam a lua, lua, a lua
A lua cheia no Natal

nunca mais vista assim antes
nesta época...

M i l a g r e !
Presente...Graça...

Deus com o seu dedo a
girou!

Cheia de Graça lá está!
O Pai feliz a desenhou

assim!
Jesus nasceu! É Natal!
Mas, Ele Cresceu! Fez

milagres! Banquetes mil!
Sofreu a dor da morte!
Ressuscitou! Vivo está!

Receba-o! Receba-o! O
manto de Salvação! O
Manto de Milagres!

Seja curado! Ele
continua vivo entre nós....ali,
lá, no pobre, no rico...nele,
nela!

Amemo-nos! Perdoemo-
nos Arrependamo-
nos . . .Aqu ie temo-nos !
Abracemos a Jesus!

A Natureza em polvorosa
está! Veja! O que será?

Anuncia a todo o
momento que novamente...

Ele vem... vem...
vem...vem...vem

A cada minuto uma
surpresa!

O relógio do Pai não
para! Prepare-se...seja
enxertado na videira!

Raios e trovões
retumbam no céu!

Aguaceiros molham a
terra! Ventos, Sol, Chuvas
amadurecem os frutos de
uma terra boa: amor ,alegria,
paz, longanimidade,
benignidade, bondade, fé,
mansidão, temperança...

Quer ser este ramo da
videira verdadeira que
produz o melhor vinho destes
frutos?

Frutos do Espírito!
Divinos! Acalma  a
alma...o outro, o outro e
mais outro...

Que árvore frondosa!
Não a de Natal..Jesus...a
árvore da vida! Quer  ter
estes  frutos para o ano que
se inicia?

Receba-o!

O Grupo Impacto Jovem
criado pelo jovem Pedro
Couto em novembro de 2013
para reunir adolescentes e
jovens de várias
denominações. Eles integram
o grupo e alguns compõem à
diretoria. O projeto é
interdenominacional. “Esta foi
uma visão edificante que
Deus colocou em nossos
corações, unir as forças para
combater o mal e propagar a
palavra de Deus. Nosso
objetivo principal é resgatar
vidas da perdição, e levar os
cristãos a buscarem uma
edificação para suas vidas.
Levamos a palavra de Deus de
várias formas, inclusive pela
música. Um simples exemplo”,
comentou Pedro Couto.

De acordo com o
idealizador, o grupo está
presente no WhatsApp (24) 9
9814-7367 e no Facebook:
w w w . f a c e b o o k . c o m /
oficialimpactojovem, além do

Grupo Impacto
Jovem trabalha

em prol da
evangelização de
jovens da Região

site radioimpactojovem.com.
“Nossos trabalhos não são

cobrados, todos trabalhos são
feitos com parcerias, igrejas
parceiras nos ajudam e
fazemos as missões
designadas”, explicou.

Pedro Couto atualmente é
membro da Igreja Cristã
Unidade da Fé. Apesar de
cuidar de parte do louvor da
igreja, Pedroainda ministra
em igrejas, levando a palavra
de Deus.

Você acha que o Brasil tem
jeito?

Impressionante é que ao
findar de mais um ano e a
esperança que se renova no
iniciar de mais um ano, nosso
país está infestado de políticos
corruptos.

Porém, para o negro, pobre
e marginalizado o juiz bate o
martelo e o enjaula por anos de
pena. Não estou querendo
proteger o bandido. Existe a lei
para ser cumprida.

Mas o poder Judiciário não
usa do mesmo peso para os
ladrões de colarinho branco.
Eles são protegidos por
“brechas” na lei e ao invés de
pagarem pelos seus crimes, são
libertos e a impunidade
continua a caminhar junta com
a injustiça.

Vai chegar um dia em que
todos vão ter que está diante do
Todo-Poderoso Juiz Supremo,
Criador de todas as coisas.
Neste dia, ele não ter dois
pesos, duas medidas. Ele vai
julgar cada um segundo as suas
obras.

Não vai ter jeitinho
brasileiro naquele dia.

Ai daqueles em que os
nomes não foram achados no
Livro da Vida.

O que adianta o homem
ganhar o mundo inteiro e
perder a sua alma? Jesus
quando disse isso estava
alertando ao homem pecador
a sua condição  ser finito e
frágil, em que não passa mais
do que cerca de 80 ou 90 anos
na terra. O mais velhinho uns
100 anos, mas sem condições
de gozar da plenitude de vida.

O inferno é real. O céu é
real. E no céu os corruptos não
vão viver a plenitude do Reino
de Deus. A Palavra de Deus
diz que os roubadores serão
lançados no inferno.

Se o Brasil vai ter jeito ou
não, sabemos que o
Apocalípse está aí,  se
cumprindo. Jesus está
voltando e enquanto uma
minoria está se santificando
para se encontrar com Ele nas
nuvens outros tantos estão
preocupados com suas propinas
e contas na Suíça. Este dinheiro
não vai pode salvá-los no dia
do Grande Juízo.

Deus é fiel!

Quando os sais minerais
presentes na urina se cristalizam,
formam o cálculo renal,
popularmente chamado de pedra
nos rins. A maioria dessas pedras
são compostas de oxalato de
cálcio, presente na semente do
tomate, por exemplo, mas outras
substâncias também podem gerar
cristais.

É chamada de cólica renal a
dor causada pelos cálculos
renais. É intensa e pode durar
mais de uma hora. É necessário
beber bastante água. No Brasil,
onde o clima é muito quente, com
temperaturas acima de 40 graus,
é preciso beber ainda mais água,
para repor a que é perdida com
o suor e, assim, evitar a formação
de cálculos renais. Também é
importante reduzir o sal e o
açúcar nas refeições.

Existem pessoas que mesmo
ingerindo uma quantidade
adequada de líquidos não
conseguem evitar que as pedras
se formem. Isso acontece
porque o organismo delas joga
na urina uma grande
quantidade de cálcio. Se,
entretanto, elas diminuírem o
consumo de alimentos com
cálcio, podem provocar
osteoporose, porque a perda
excessiva deste mineral – que
é fundamental para os ossos e os
dentes – pela urina, sem a

reposição através da
alimentação, faz com que o
próprio organismo busque o
cálcio do qual precisa nos ossos.

Áureo Leite de Oliveira, 76
anos, e afirma que chegava a
chorar de tanta dor quando tinha
cólicas renais, devido à
formação dos cálculos.

“Foi um ano sofrendo. Fiz
exames e eles constataram a
pedra no rim. Foi na igreja que
aprendi a buscar a presença do
Senhor e a comunhão com Ele,
e passei a buscar também a
libertação daquele sofrimento
com as crises de cólicas renais.
Então, em casa, a pedra foi
expelida pela urina. Levei para
o médico ver e ele ficou
impressionado que eu não tenha
sentido dor quando ela saiu”,
conta.

Anuncie Aqui.
(24) 99215-6969
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Cantora Gwen Stefani testemunha superação
do divórcio: "É incrível como Deus trabalha"

Mil judeus aceitam a Jesus
como Messias em culto

Empresário-assaltante se converte e decide
se entregar a polícia: "Estou arrependido"

A cantora Gwen
Stefani revelou que seu
relacionamento com
Deus tem se tornado
mais intenso após um
recente período de
dificuldades que
atravessou, e manifestou
sua gratidão pelo apoio
que recebeu de pessoas
próximas.

Atualmente, a
cantora que é conhecida
pelos trabalhos com a
banda No Doubt e também
por sua carreira solo, é uma
das técnicas da versão
norte-americana doreality
show The Voice.

Em entrevista a uma
emissora de rádio de
Boston, Gwen contou
que o divórcio de Gavin
Rossdale, em outubro,
após 13 anos de união, foi
bastante traumático, mas

que Deus enviou as
pessoas certas para estar
com ela: “Parece que eu
estive neste casulo e eu
estava pronta para me
libertar, por muitas
razões. E tem um monte
de pessoas ao meu redor
que vieram para ajudar
e me faz sentir como
uma nova pessoa e me
elevar”, disse.
“Existem amigos

incríveis que já passaram
por coisas semelhantes ao
mesmo tempo. É incrível
como Deus trabalha e
coloca as pessoas para
ajudá-lo através de tempos

difíceis”, acrescentou
Gwen.

Essa separação e as
experiências que viveu no
período em que precisou de
ajuda para superar as
dificuldades a fizeram
colocar um novo foco sobre
seu dom: “Quando a minha
vida explodiu, isso foi como
uma chamada que me levou
ao chão. Foi como se
alguém me dissesse, ‘é
tempo para usar seu dom de
novo’”.

A cantora vem de uma
família católica e tempos
atrás o diário Daily Mail a
fotografou levando seus três

filhos à igreja. Essa
característica religiosa
levou Gwen Stefani a
comentar, em uma
entrevista ao programa
Late Night With Seth
Meyers no ano passado,
que seu filho Kingston, de
nove anos, orou pelo irmão
mais novo, Apollo, quando
ela ainda nem estava
grávida.

“Kingston me
perguntou: ‘Mãe, você vai
ter um bebê? Eu quero que
você tenha um bebê’”. Eu
disse: ‘Acabou’. Nós não
vamos mais ter outro bebê.
Esta é a nossa família”,

disse a cantora, antes de
revelar a reação de seu
filho, que começou a orar
para ganhar mais um
irmão: “Kingston tem uma
ligação direta com Deus.
Então ele começou a orar:
‘Querido Deus, por favor,
deixe a minha mãe ter um
bebê. Por favor, Deus! Por
favor, deixe minha mãe ter
um bebê’. E quatro
semanas mais tarde, eu
estava grávida. Agora ele
ora para tudo. Por favor,
Deus, por favor, deixe-me
ter isso ou aquilo. Sim! Ele
realmente acredita”,
finalizou, rindo.

Um empresário que se
arriscou numa empreitada
criminosa resolveu
confessar o delito à Polícia
após aceitar Jesus e se
arrepender.

A história peculiar do
cearense Herculano
Martins Alves, 39 anos,
envolve um assalto a
banco em Iranduba, cidade
do interior do Amazonas,
em maio desse ano. Na

ocasião, Alves – mais
conhecido como
“Padeiro” – integrou uma
quadrilha que roubou R$
375 de uma agência
bancária.

As investigações já
haviam colocado Alves
como suspeito, e ele
havia se entregado à
Polícia desde o dia 5 de
setembro em uma
delegacia do Ceará.

No depoimento em
que confessou o crime,
Alves afirmou que esse
foi seu primeiro assalto,
e que teria recebido o
convite de um amigo,
chamado Lerivelton
Maia Silva, de 47 anos,
que planejou toda a
ação.

Aos policiais,
Herculano Martins
Alves contou que
recebeu R$ 25 mil para
participar do assalto, e
que usou o dinheiro com
entretenimento adulto:
“Esse dinheiro eu usei
com bebidas,
prostituição e de
maneira errada. Antes
de se apresentar no
Ceará há dois meses, eu
aceitei Jesus. Por isso
me apresentei por livre

e espontânea vontade.
Confessei minha
participação. Estou
colaborando com a
Justiça”, afirmou, em
entrevista coletiva
quando foi transferido
para o Amazonas.

A ficha policial de Alves

já incluía inquéritos por
receptação ilegal e porte
ilegal de arma de fogo.
Agora, no entanto, ele
afirma que mudou sua
conduta: “Estou pro-
fundamente arrependido
do que fiz. Eu deixei uma
família sofrendo muito. O

crime não compensa”.
A Polícia Civil do

Amazonas agora se
concentra na localização
e captura de outro membro
da quadrilha que realizou
o assalto. Ele é acusado de
outros 29 assaltos a bancos
no Nordeste do país.

Em meio a inúmeros
relatos de conflito raciais,
ataques terroristas e tensão
religiosa, há algo diferente
no ar em Israel. É a
presença sobrenatural de
Deus em um grande
avivamento.

Pela primeira vez em
quase dois mil anos há o
registro de mil judeus
ouvindo e aceitando o
evangelho de Jesus Cristo
ao mesmo tempo. A
reunião em Tel Aviv lotou
o espaço para conferências
utilizado pelo ministério do
judeu convertido Sid Roth.

Segundo a Charisma,
foi algo comparado ao
relato do Livro de Atos.

Judeus que confessam a
Jesus como Messias
enfrentam dificuldades em

seu convívio social.
Menos de dois por cento
da população de Israel
afirma ser cristã.

Sid Roth é um pregador
pentecostal, conhecido
nos Estados Unidos pelo
seu programa de TV It’s
Supernatural

 O evangelista tem
viajado regularmente a
Israel para encontros do
tipo, mas relata que nas
últimas viagens a
recepção à mensagem
tem sido sem
precedentes.

Ele tem apelado para
que a Igreja ore por um

mover entre os judeus
nestes últimos dias. Sua
pregação em Tel Aviv
exaltou o amor
incondicional de Deus.
Depois começou a orar
pelo toque de Deus na vida
das pessoas presentes no
encontro. Enquanto orava
pela cura física, centenas
levantaram as mãos,
afirmando que haviam
recebido o milagre.

As Escritura declaram
que o judeu exige sinais (1
Co 1:22). Logo em
seguida, Roth fez o convite
para quem queria fazer de
Yeshua (Jesus) seu Messias
e Senhor. Quase todos os
presentes levantaram-se e
fizeram a oração de
arrependimento e
salvação.
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Alerj aprova orçamento do Estado para 2016

Atriz mexicana que interpreta Chiquinha do seriado Chaves testemunha
conversão ao Evangelho e compartilha a Palavra por onde passa

Anjos da Madrugada fazem ceia especial para os
menos favorecidos ao lado do Jardim das Preguiças

A atriz e humorista
Maria Antonieta de las
Nieves, que ficou co-
nhecida ao redor do
mundo por sua
interpretação da per-
sonagem Chiquinha, do
seriado Chaves, se
converteu ao Evangelho
durante um evento em
Nova York, no último mês
de junho.

O evento evangelístico
“Harlem’s Hispanic
Christian” já é tradicional
na periferia da maior
cidade do planeta, e Maria

Antonieta ouviu a
abordagem evan-
gélica da mensagem
cristã e decidiu
entregar sua vida a
Jesus.

De acordo com o
site Mundo Cristiano,
a atriz teria relatado
sua conversão ao
pastor Rubén Proietti,
que é presidente da
Aliança Cristã das Igrejas
Evangélicas da República
da Argentina (ACIERA).

Quando a informação
se espalhou, a mídia cristã

foi atrás de informações
sobre as circunstâncias da
conversão da atriz, e um
dos voluntários na
organização do “Harlem’s

Hispanic Christian”
contou que Maria
Antonieta “arrancou”
de suas mãos um
exemplar do livreto
que eles estavam
distribuindo àqueles
que haviam feito a
oração de conversão.

“Logo veio a
confirmação de que
havia acontecido a

decisão. Imaginem nossa
alegria”, disse o pastor
Proietti.

A empolgação da atriz
com sua decisão já estaria

rendendo frutos de
evangelização por onde
ela passa. Recentemente,
ao participar de um festival
no Paraguai, a atriz foi
convidada pelo evan-
gelista local Juan Cruz
Cellmmare, para visitas em
uma penitenciária femi-
nina e uma escola no
bairro de El Buen Pastor,
em Assunção, capital do
país.

Na penitenciária, a
atriz compartilhou seu
testemunho de conversão
e uma mensagem de

esperança com as presas:
“Quero dizer a vocês que
estou muito feliz por estar
aqui. Quando me disseram
que viria ao Paraguai eu
disse, ‘Yupi! Bendito seja
Deus’”, afirmou, pouco
antes de fazer fotos com
todas e cumprimenta-las.

Ao sair do pátio, Maria
Antonieta, de Bíblia em
punho, concedeu uma
entrevista à mídia local e
afirmou que somente
através de Deus e de Sua
Palavra as vidas podem ser
transformadas.

O orçamento do
Estado previsto para o
próximo ano é de
cerca de R$ 80 bilhões.
A Assembleia
Legislativa do Estado
do Rio de Janeiro
(Alerj) aprovou dia 21
de dezembro, em
discussão única, o
projeto de lei 928/15,
de autoria do
Executivo, que estima a
receita fixa e a despesa do
Estado para o exercício
financeiro de 2016,
conforme estabelece a Lei
de Diretrizes Orça-
mentárias (LDO) 2016.

O texto original
recebeu 6.960 emendas
dos deputados, sendo que
91,22% das emendas
foram aprovadas. Para
contemplar as propostas
apresentadas na Casa, a
comissão de Orçamento
aumentou em R$ 1 bilhão
o orçamento previsto.

Educação
Educação é a pasta que

mais deverá receber
investimentos. Foram
destinados R$ 22,5 milhões
para a Universidade do
Estado do Rio de Janeiro
(Uerj), R$ 2,1 milhões para

a Fundação Centro
Universitário Estadual da
Zona Oeste (Uezo), R$ 10
milhões para o Centro de
Educação a Distância do
Estado do Rio de Janeiro
(Cederj) e R$ 21 milhões
para a Universidade
Estadual do Norte
Fluminense Darcy Ribeiro
(Uenf), um total de R$ 54
milhões apenas para as
universidades estaduais
públicas. A Secretaria de
Estado de Educação
(Seeduc) também vai
receber R$ 53,6 milhões.
Desse montante, R$ 38,6
milhões serão para pagar
o enquadramento por
formação dos profissionais
da educação.

O Departamento Geral
de Ações Socioeducativas
(Degase) vai ser
contemplado com R$ 11,2

m i l h õ e s ,
recursos ainda
voltados para a
E d u c a ç ã o .
“Conseguimos
avançar nos
recursos da
educação, uma
prioridade da
comissão, e
espero que todas
as votações que

estamos fazendo para
aumentar a receita do
Estado possam permitir um
ano mais com mais
tranquilidade em 2016”,
disse o presidente da
comissão, deputado Pedro
Fernandes (SDD).

Os demais órgãos que
receberam prioridade da
Alerj com emendas
parlamentares foram: o
Departamento de
Estradas de Rodagem
(DER), com R$ 300
milhões para o término
das obras iniciadas em
2015; a Secretaria de
Estado de Agricultura e
Pecuária (Seapec), com
R$ 3 milhões; a Secretaria
de Estado de Proteção e
Defesa do Consumidor
(Seprocon), com R$ 9,7
milhões; e o Ministério
Público (MP-RJ), com R$ 88

milhões.

Transparência
Uma emenda aprovada

em plenário, de autoria do
deputado Luiz Paulo
(PSDB), prevê o
cumprimento da Lei de
Responsabilidade Fiscal
(LRF) pelos três poderes,
Executivo, Legislativo e
Judiciário: “Hoje, somente
o Executivo detalha toda a
alocação de pessoal
perante as diversas
secretarias e faz a previsão
da lei dividindo o total de
gastos do pessoal pela
receita corrente líquida
para ver se está dentro da
LRF. É fundamental que
todos possam conhecer a
composição do número de
funcionários por
instituição”.

Presidente da comissão
de Tributação da Casa,
Luiz Paulo também disse
que o grande desafio é
correr atrás de R$15
bilhões para que o
orçamento feche.
“Aprovamos uma série de
projetos de lei que podem
gerar esses R$15 bilhões,
mas uma coisa é aprovar
o projeto, outra é realizá-
lo. Os pessimistas dizem

que, de R$15 milhões, só
realizarão R$5 milhões; os
mais otimistas acham que
realizarão os R$15
milhões. Eu fico no ponto
médio, em R$ 10 milhões”.

Luiz Paulo citou
algumas medidas que a
Casa fez e que podem
contribuir na arrecadação
do Estado:

- PEC da Bengala (62/
15) pode significar uma
economia de 30 milhões;

- Taxa de controle,
monitoramento e
fiscalização das atividades
de pesquisa, lavra,
exploração e
aproveitamento de
petróleo e gás - TFPG
(1.877/12): R$ 1,5 bilhão;

- Taxa de controle,
monitoramento e
fiscalização ambiental das
atividades de geração,
transmissão e ou
distribuição de energia
elétrica de origem
hidráulica, térmica e termo
nuclear - TFGE (1.230/15):
R$ 172 milhões;

- Parcelamento do
IPVA em 12 vezes (805/
15): R$ 300 milhões;

- Parcelamento da taxa
de incêndio em 12 vezes
(1.043/15): R$ 30 milhões;

- Revisão da
precificação do petróleo e
gás, que tem que ser feito
pela Agência Nacional do
Petróleo, uma
recomendação da CPI da
Petrobrás: R$ 2,5 milhões;

- Taxa de serviços
alfandegários (1.290/15):
R$ 385 milhões;

- Reajuste do ICMS
(1.258/15): R$ 270 milhões;

- Reajusto do ICMS
destinado ao Fundo de
Combate à Pobreza (PL
complementar 17/2015):
1,2 bilhão;

- TAC tributário (425/
15): R$ 700 milhões;

- Securitização da
dívida ativa do estado (559/
2015): R$ 5 bilhões;

- Reajuste do ITD
(1.250/15): R$ 100 milhões;

- Depósito da Petrobrás
(1.317/15): R$ 700 milhões;

- Debêntures
Rioprevidência (912/2015):
R$ 1,2 bilhão;

- Venda de terreno do
Rio previdência uma
dação do INSS (7.078/15):
R$ 30 milhões;

O texto seguirá para o
governador Luiz Fernando
Pezão, que terá 15 dias
úteis para decidir pela
sanção ou veto.

Os Anjos da
M a d r u g a d a ,
ministério que faz
parte do Grupo de
Evangelização da
Sede da Universal
de Barra Mansa,
promoveu no dia 22
de dezembro uma
ceia especial para os
moradores de rua e
as pessoas que
transitam em torno do
Jardim das Preguiças são
assistidas todas as noites de
sextas-feiras.

Desta vez os Grupos de
Evangelização das Igrejas

Universal localizadas nos
bairros de Barra Mansa
também reforçaram a
equipe. Foram distribuídos
marmitex, bolo doce,
rabanadas, mini-pa-

netones, além de
refrigerantes e doações de
roupas.

O líder do Grupo,
obreiro José de Oliveira
antes de autorizar a equipe

para serví-los palestrou a
respeito da importância de
usar a fé para sair de
qualquer condição
desfavorável por meio do
pode sobrenatural de

Deus, na vida daqueles
que creem. José e o líder
do Grupo de Evan-
gelização da Universal de
Vista Alegre, Rafael
Marinho oraram pelos

assistidos.
Dezenas de pes-

soas que passavam
pelo local participaram
da ceia e muitas
pessoas desabafaram
seus problemas
pessoais e foram
aconselhados pelos
obreiros, bem como
convidados para
participarem das

reuniões de fé da Igreja
Universal que funciona em
cima da Rodoviária de
Barra Mansa, de segunda
a segunda, às 7, 10,
12,15,17 e 19h30..
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A IGREJA NÃO É UMA ENTIDADE
FILANTRÓPICA, ELA FAZ FILANTROPIA

Bailarina Angela Sousa, ex-Domingão
do Faustão, testemunha conversão

e passa pelo batismo nas águas

Da miséria na África ao sucesso em Portugal

A bailarina Angela
Sousa, ex-integrante do
grupo de dançarinas do
programa Domingão do
Faustão, se converteu ao
Evangelho e publicou nas
redes sociais uma imagem
de seu batismo nas águas.

A cerimônia de
batismo, realizada
recentemente, foi organizada
pela Igreja Mananciais,
sediada na zona oeste do Rio
de Janeiro, onde Angela tem
frequentado cultos, de acordo
com informações do site Ego.

Quando integrava o corpo de
dançarinas do programa do
apresentador Fausto Silva,
Angela ficou nacionalmente
conhecida por causa da
agressão do lutador Yuri
Fernandes, ex-BBB.

Em seu perfil no Instagram,
Angela publicou uma imagem
do momento do batismo,
compartilhando na legenda, seu
testemunho de vida que a levou

à conversão.
“Não sei por onde começar.

Rodei, vaguei, perambulei,
cambaleei, caí para hoje
literalmente submergir, emergir e
renascer. De toda minha alma:
se todos soubessem o poder do
alimento que Ele dá, tenho
certeza que procurariam com
prazer o caminho, a verdade e a

vida… Jesus! Um dia chorei
sobre abandono, solidão,
decepção, injustiça,
infidelidade, desamor. Hoje
chorei por gratidão e
felicidade. É
inacreditável! Nunca vou
entender quanto Ele me
ama mesmo eu
desperdiçando a vida que

Ele mesmo me deu. E me
surpreendendo com amor,
me deu uma nova vida, me
permitiu um novo recomeço.
É muito amor! A questão é
que só uma verdade
prevalecerá: todo o joelho se
dobrará e toda a língua
confessará que Jesus Cristo é
o Senhor! Eu optei por fazer isso
hoje! E sim, eu creio que o
Senhor Jesus morreu na cruz e
que ressuscitou vencendo a
morte por amor a mim! Obrigada
Jesus! Obrigada a todos os
envolvidos. Hoje ver-
dadeiramente vivo”, escreveu a
bailarina.

      A igreja não é uma entidade
filantrópica, ela faz filantropia.

Muitas igrejas trabalham com
ajuda filantrópica. Cuida de dar
assistência aos que estão nas ruas
carentes, e isso é muito bom e
necessário. Mas a tarefa primordial
da igreja estabelecida por Jesus, é
levar os pecadores ao
arrependimento através da pregação
da palavra, do ensino de evangelho
e a ação poderosa do dom da fé.

Muitos estão nas ruas, nas
sarjetas, ao abandono por causa do
pecado que foram vitimas ou
abraçaram o pecado, e outros por
necessidade; uma casualidade e
acidente do destino.

Outros estão nas ruas por opção:
revoltados com a sociedade com a
política, com a família, e se entregam
ao vazio e lá formam suas
comunidades, grupos e até
quadrilhas.

Outros são aposentados,
beneficiados do INSS, bons
profissionais, mas optaram a viver
nas ruas. Sem preocupação com
nada nem com ninguém. Quando
as saudades da família, dos amigos
apertam; então eles entram na
cachaça, no craque, ou outras
drogas, e ali se satisfazem e o tempo
vai passando.

É certo que estão carentes, mas
nem sempre de comida, mas da
Palavra de Deus e  uma oração,
intercessão, de uma palavra amiga.
Uma libertação do espírito maligno
que se aproveita da fragilidade
emocional, espiritual, psicológica e
carência familiar, e o espírito maligno
oprime esta gente. Então é uma
carência espiritual.

Muitas vezes alguém convida
estes mendigos para irem a um
albergue, um asilo, e outros ainda
oferecem a sua casa; mas eles
rejeitam, e ainda que vão, voltam outra
vez às ruas.

A única coisa que atrai, que cativa,
que anima, e que dá vida ao pecador
é a Palavra de Deus. E quando alguém
aceita a Jesus de coração sincero, logo
deixa a mendicância, as ruas, e se
tornam novas criaturas. Jesus disse: Eu
sou o pão da vida. Quem vem a mim
nunca mais terá fome, e quem crê em
mim nunca mais terá sede. Mas eu já
disse que vocês não crêem em mim,
embora estejam me vendo. Todos
aqueles que o Pai me dá virão a mim;
e de modo nenhum jogarei fora

aqueles que vierem a mim. Pois eu desci
do céu para fazer a vontade daquele
que me enviou e não para fazer a minha
própria vontade. E a vontade de quem
me enviou é esta: que nenhum
daqueles que o Pai me deu se perca,
mas que eu ressuscite todos no último
dia. Pois a vontade do meu Pai é que
todos os que vêem o Filho e crêem
nele tenham a vida eterna; e no último
dia eu os ressuscitarei. (João 6. 35-40)

Lembro-me muito bem do pastor
Joaquim. Encontramos ele morando
nas ruas do Rio de Janeiro. Fizemos o
convite para vir a Jesus, ale aceitou, veio
à igreja, demos roupa, comida e ele
voltou para casa dos pais, permaneceu
na igreja. Fez  um Concurso, passou, e
se tornou um funcionário Publico,
casou com uma irmã da igreja e hoje é
um pastor. Tudo começou com o
interesse pela salvação da alma. Outro
dia um mendigo estava na frente da
minha casa pedindo um prato de
comida, então preparamos um prato
da nossa alimentação e demos a ele.
Quando sai no outro dia para trabalhar,
o prato estava com o alimento
colocado num muro da casa da
esquina.

Então, a igreja não pode perder o
foco do principal que é resgatar a alma
do inferno mediante a condução do
pecador aos pés de Jesus Cristo. A igreja
deve usar o tempo que tem, na utilidade
do evangelho, não se dedicando
totalmente a filantropia. Mas usar a
filantropia com aqueles que querem e
buscam a Jesus Cristo. Jesus saciou a
fome de uma grande multidão que
estava com Ele ouvindo o evangelho
no deserto, com fome da Sua Palavra.
Pessoas há que querem os benefícios
da igreja, mas quando lhe oferecemos
uma nova vida, o perdão, a libertação
da miséria, o PÃO da Vida que é Jesus,
eles não querem. Na igreja primitiva
não havia necessitado algum porque
todos estavam imbuídos com a igreja e
dentre eles havia cooperação. (At 2. 44-
47)

Paulo ensina que quem não
quiser trabalhar, também não coma.
E se o necessitado tem família; que a
família assuma a responsabilidade,
para não usar os recursos da igreja
que é para: o evangelismo,
construções, manutenção, missões,
obreiros, e suprir o que faltar dos
domésticos da fé. ( 2Ts 3.10; 1Ts
5.16) A igreja não uma entidade
filantrópica. Mas usa a filantropia
quando necessário.

O pente e a tesoura,
entre outros utensílios, estão
dispostos em cima da
bancada. José Carlos não
esconde o talento que tem.
Com muita habilidade, ele
“faz a cabeça” dos
clientes que visitam o seu
salão de cabeleireiro,
aberto há 8 anos em
Linda-a-Velha, Lisboa,
Portugal.

O ambiente é muito
aconchegante, com toques
modernos e arrojados e um
destaque para as cores
vibrantes. O local já recebeu
a visita de grandes nomes do
futebol europeu, como, por
exemplo, Ricardo Quaresma,
Eliseu dos Santos e Manuel
Fernandes.

Mas o primeiro foi Luiz
Felipe Scolari, o Felipão. O
“artista dos cabelos” recorda
que o então técnico da Seleção
Portuguesa de Futebol – que já
foi também técnico da Seleção
Brasileira durante a conquista
do pentacampeonato mundial
– o encontrou em Cascais,
Lisboa. “No momento eu fiquei
muito nervoso, era a primeira
vez que eu tinha uma
oportunidade como aquela. Eu
fiquei atrapalhado e não sabia

o que fazer”, conta.
Porém, o tempo só fez bem

a José Carlos, que desenvolveu
técnica e ganhou espaço entre
os profissionais de seu país.
Além dos jogadores já
mencionados, outros também
prestigiaram o trabalho do
cabeleireiro, como Hugo
Almeida, Bosingwa e Cristiano
Ronaldo (sim, o CR7).
Recentemente, ele foi
entrevistado pelo periódico
português “A Bola” e está em
ascensão profissionalmente.

“É uma história engraçada,
na qual fui convidado a cortar
o cabelo de jogadores da
Seleção Portuguesa. O
encontro aconteceu enquanto
eu estava com Ricardo
Quaresma. Cristiano Ronaldo,
considerado o melhor do
mundo, apareceu e disse que

queria dar um toque no
cabelo. Então, eu mostrei
algumas fotos que tinha
no celular. Ele gostou dos
cortes, mas quis fazer
algo mais personalizado.
Fiquei contente,
principalmente por ele ter
ficado satisfeito com o
trabalho. Eu o achei uma
pessoa acessível e tive
uma boa impressão ao

conhecê-lo”, diz.
Um passado difícil
Contudo, nem sempre a vida

de José Carlos foi de sucesso. Ele
nasceu em Luanda, capital do
país africano Angola. Durante a
infância, guardou muitas
lembranças dolorosas.
Presenciou os pais se separarem
e começou a vender drogas,
ainda cedo, para ter o que
comer.

Já na juventude, ele trabalhou
em docas de peixes, obras de
construção civil e carpintaria,
porém decidiu fazer um curso
profissional de cabeleireiro e
juntou dinheiro para abrir o
próprio salão – foi onde se
destacou.

O encontro com Deus
Entretanto, ele ressalta que

conhecer o Senhor Jesus foi algo
muito importante durante a sua

jornada. “Conheci Jesus por meio
de um amigo. A minha vida era
um verdadeiro fracasso. Decidi
participar dos encontros e com
isso aprendi muito, tanto sobre
como gerir o meu negócio,
quanto, sobretudo, o valor da fé e
o quanto ela pode ser nossa
aliada”, observa.

Para José Carlos, os
aprendizados contribuíram de
uma maneira prática e inteligente.
“Hoje a minha vida tem
qualidade, pois, por meio de

Deus, tudo mudou: meu caráter,
minha visão e deixei de ter medo
de encarar a vida. Passei a ser
determinado e ousado para
conquistar”, enfatiza.

Será que ele se considera um
cabeleireiro famoso? “Eu nada
sou sem Deus”, diz. “Não me
considero, sinto apenas que o
meu trabalho é reconhecido.
Não almejo fama, apenas quero
o sucesso profissional para que
as pessoas conheçam o Deus
que eu sirvo.”
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Paulinho Cabeleireiro
"Cortar cabelo é uma coisa, esculpir é outra".

COLUNA DO CONSUMIDOR
Dr. Douglas Maia Carvalho - Membro do IDECON  e Orientador do NPJ/UBM
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Após filme de Os Dez Mandamentos,
Record vai filmar a vida de Edir Macedo

"Quarto de Guerra" é sucesso
de público nas salas de cinema

SEGURADA DO INSS GANHA AÇÃO PARA
RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA

A moradora do bairro Roberto
Silveira L. H. J possui problemas
de saúde que a impossibilitam
para exercer a plena atividade
laborativa e vinha recebendo
auxílio doença do INSS, o qual
foi cessado em 31/07/2014.

Inconformada a segurada
recorreu ao poder judiciário para
ter seu direito reconhecido a
amparado pela justiça.

Assim, propôs Ação
pleiteando a concessão de
auxílio-doença perante a Justiça
Federal a qual ganhou o nº
0004540-69.2014.4.02.5154 e
tramita perante o 2º JEF de Volta
Redonda, tendo a segurada sido
submetida à perícia realizada pelo
perito nomeado pelo juiz.

O Juiz ao analisar o caso da
segurada bem como o laudo
pericial entendeu reconheceu o
direito pleiteado pela segurada,
conforme se observa na sentença
proferida nos Autos:

“Para verificação do requisito
da incapacidade, foi produzida
prova pericial com laudo ofertado
às fls. 43/48, no qual restou
constatado que a parte autora é
portadora de diabetes mellitus,
insuficiência venosa, pé
diabético e hipertensão, que a
torna incapacitada
temporariamente para o exercício
de qualquer atividade laborativa,
existindo, contudo, a possibilidade
de reabilitação profissional
(respostas aos quesitos do Juízo).

Diante das conclusões
médicas, restou comprovado que
a situação fática vivida pela parte
autora atende aos requisitos
legais exigidos para o
restabelecimento do auxílio-
doença.

Em relação à fixação de
início do pagamento do
benefício de auxílio-doença,
entendo correto fixar a DIP em
data equivalente àquela
referente à sua cessação, uma
vez que restou comprovado na
perícia que a incapacidade

verificada remonta à ocasião
anterior àquela em que foi
cessado administrativamente o
benefício (resposta ao quesito ¿f¿
- fl. 45).

Todavia, no que tange ao
pedido de conversão do auxílio-
doença em aposentadoria por
invalidez, não vejo como acolhê-
lo, uma vez que a autora não está
incapacitada de forma
permanente, conforme atestado
no laudo pericial na resposta ao
quesito ¿l¿ (fl. 46), o que impede
a concessão de aposentadoria por
invalidez.

Por fim, esclareço que em
virtude do caráter temporário do
benefício em questão, poderá o
mesmo, em decorrência das
perícias periódicas estabe-
lecidas em lei, ser cessado
administrativamente pelo réu, se
constatada a recuperação da
capacidade laborativa, ou,
alternativamente, ser con-
vertido em aposentadoria por
invalidez, caso se constate o
caráter definitivo da
incapacidade.

Do exposto, JULGO
PROCEDENTE O PEDIDO para
condenar o INSS a restabelecer
o auxílio-doença da parte autora
nº. 31/601.775.405-3, a partir da
data em que foi cessado
administrativamente o benefício
(31/07/2014) .....

CONDENO, ainda, a autarquia
previdenciária a pagar à parte
requerente as prestações vencidas
a contar da DIP, ou seja, 31/07/
2014, data em que foi cessado o
benefício. Tais diferenças deverão
ser monetariamente atualizadas
desde o vencimento de cada
parcela e sofrer incidência de juros
de mora a partir da citação (Sum.
204 do STJ), na forma prevista pelo
art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com
redação dada pela Lei nº 11.960/
09, conforme entendimento do
STF externado na Reclamação nº
16.940/SP....”

Após filme de Os Dez
Mandamentos, Record vai
filmar a vida de Edir Macedo,
diz jornalista

A Record Filmes vai se
dedicar à produção do filme
biográfico do bispo Edir
Macedo logo que conclua a
montagem do filme “Os Dez
Mandamentos”, derivado da
novela homônima produzida
pela TV Record.

A definição sobre os passos do
longa-metragem que contará a
trajetória do líder neopentecostal,
fundador da Igreja Universal do
Reino de Deus, já teria permitido,
inclusive, uma previsão de estreia
do filme nos cinemas: final de
2016, de acordo com
informações do jornalista Lauro
Jardim, de O Globo.

“Edir Macedo vai virar filme.
Depois de produzir uma versão
de ‘Dez Mandamentos’ para as
telas, a recém-criada Record
Filmes, já definiu o seu segundo

projeto: vai contar a vida do seu
dono, numa produção que deve
chegar aos cinemas dentro de
um ano”,escreveu Jardim.

O filme da vida de Macedo
é um projeto que vem na pauta
da Record há algum tempo.
Chegou-se especular que a
produtora contrataria o
ascendente Wagner Moura para
o papel do bispo, porém o ator,
ateu, disse em entrevista que não
aceitaria a proposta, caso fosse
feita, por estar dedicando-se à
sua carreira no exterior.

“Não vou interpretar o
Edir Macedo, como já
sugeriram. Sei que a Record,
há muito tempo, convidou o
[José] Padilha (Tropa de Elite,
Robocop) para dirigir a
biografia dele, mas nunca me
chamaram. E se me
chamarem, não farei”, disse
Moura, que à época, se
preparava para as filmagens
da série de TV Narcos, da

Netflix.
A nova informação trazida por

Jardim sobre a estreia corrobora
as especulações feitas em março
desse ano, quando os rumores
sobre a produção passaram a ser
mais fortes na mídia.

É provável que o roteiro do
filme se baseie na trilogia de livros
best-seller escritos por Douglas
Tavolaro sobre a vida de Macedo,
e tenha na direção Alexandre
Avancini, mesmo profissional que
comandou a primeira “novela
bíblica” da Record.

 “Quarto de Guerra” é sucesso
de bilheteria no Brasil e cinemas
aumentam número de salas

A resposta do público
brasileiro ao filme “Quarto de
Guerra” tem sido positiva que a
distribuidora resolveu ampliar as
salas de exibição em todo o país.

O filme estreou no início do
mês de dezembro, em 46 salas
de cinema, ficando atrás, na
média de público por sala, apenas
doblockbuster ”Jogos Vorazes: A
Esperança – Parte 2", estrelado
por Jennifer Lawrence.

Com esse sucesso, a
distribuidora Canzion Films
conseguiu expandir o número de
salas para 66 a partir  do dia 10
de dezembro.

Produzido com orçamento de

US$ 3 milhões, o filme
arrecadou mais de US$ 50
milhões em bilheteria em suas
primeiras semanas de exibição
nos cinemas dos Estados Unidos.

A empresa produtora,
Sherwood Pictures, é a mesma
responsável por filmes como “À
Prova de Fogo”, “Desafiando
Gigantes” e “Corajosos”, e
surgiu a partir de um ministério
de comunicação da Igreja
Batista de Sherwood, de Albany,
no estado da Geórgia.

O filme conta a história de um
casal que atravessa uma crise e
a contorna através da oração. A
mensagem, de valorização das
famílias, é vista como importante
para que a sociedade reverta o
caminho de banalização do
casamento e de ruptura de
valores basilares que guiaram
gerações passadas.

O incentivo à luta contra a
separação é uma mensagem que
atraiu o público brasileiro por
conta da realidade social no país,
que viu a taxa geral de divórcios
alcançar seu maior pico, desde
1984, com 1,8 caso a cada mil
habitantes, de acordo com dados
obtidos pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) a
partir do Censo 2010.



Nathália Teixeira em momento de reflexão. A jovem Celynha Nogueira,
praticante de esportes radicais.
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Roupas para crianças e adultos
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Conservação e Limpeza

SERVIÇOS:

Informática
Segurança do trabalho

Manutenção Industrial

Administrativos

A solução para sua empresa

Av. Joaquim Leite, 396 - sl. 406 - Galeria União
Centro - Barra Mansa

Tel.: 3323-4602 / 3323-3919

Av. Joaquim Leite, nº 01 - Sala 1005
 Ed. Benedictus - Centro - Barra Mansa/ RJ

 Tel.: (24) 3323-2512

Av. Joaquim Leite, 502 - Centro - Barra Mansa - Tel.: 3323-1474

PRESENTES PARA OCASIÕES ESPECIAIS
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Prepare-se para ler a
extraordinária história de uma
das ministras de louvor mais
usadas na obra de Deus. Com
muita unção e transparência,
Eyshila narra sua trajetória de
vida. Saiba como Deus a
treinou na infância e como a
chamou para o ministério de
louvor.

Em a intimidade de um ex-
travesti, o Pastor Joide Miranda
abre as gavetas de suas
memórias com a intenção de
mostrar a realidade de sofrimento
e dor na vida de um homossexual.
O autor procura levar luz para
muitos que desejam,
voluntariamente, deixar o
homossexualismo.

O cantor Nani Azevedo
apresentou uma prévia das
músicas de seu novo CD, “Eu
Confiarei”,  e foi recentemente
lançado pela gravadora Central
Gospel Music.

A música de trabalho do álbum,
“Terra de Milagres”, já havia sido
apresentada anteriormente pelo
cantor.

Cantora gospel Elaine Luchese.

O cantor Ricardo Brunelli está
lançando o CD “Volta”, o primeiro
álbum solo de sua carreira
musical. Ricardo participava do
Ministério Bereana de Louvor e
Adoração com o qual lançou
outros trabalhos, mas o tempo de
seguir como cantor solo chegou
e ele firmou contrato com a
Central Gospel Music.



Dr. Marcus A. Marassi
CRM 52.47526-0

Oftalmologista
Clínica e Cirurgia dos Olhos

     Consulta com hora marcada pelo telefone: 3323-2823
Convênios: Sul América, Comedh, Bamerindus,

Unimed, Amil, Caberj,  Saúde Bradesco, Trimed,
Banco do Brasil, Telerj, Fundamp, Amil, Dix Saúde,
Prevem Dem, Pró-Saúde, AGF Saúde, Medial Saúde

e Marítima Saúde
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Guerras no Oriente Médio são sinais
do Apocalípse, creem evangélicos

Baile evangélico faz sucesso no Rio de Janeiro

"Milagre": recém-nascida é curada de tumor no
cérebro após família e amigos orarem a Deus

Quase oito em cada 10
evangélicos dizem acreditar que
as guerras religiosas que ocorrem
no Oriente Médio são uma
indicação que o arrebatamento
está no horizonte. É isso que
aponta uma nova pesquisa
divulgada na última sexta o
Instituto Brookings.

A instituição monitora a
política do Oriente Médio e fez
uma pesquisa em diferentes
estados americanos.
Questionados sobre a situação
atual do mundo, 79% dos que se
identificam como evangélicos
dizem acreditar “que a violência
atual em todo o Oriente Médio é
um sinal que o fim dos tempos
está mais perto.”

Entre os entrevistados que
afirmam ser cristãos, mas não
evangélicos (católicos e não
praticantes), apenas 43% acredita
que o quadro atual é um
indicativo do apocalipse. A
margem de erro é de 3%, para
mais ou para menos.

Susan Glasser, que coordena

o núcleo de política externa do
Instituto, afirma: “Esses números
são muito marcantes, pois se
encaixam com a teologia do final
dos dias que as pessoas dizem
acreditar”.

A pesquisa também indica
que 72% dos cristãos em geral e
81% dos evangélicos creem que

Cristo voltará em breve, mas não
tem certeza de quando isso vai
acontecer. Para 5% de cristãos
em geral e 12% dos evangélicos,
Cristo retornará enquanto eles
estiverem vivos.

Além disso, 75% dos
evangélicos e 55% de cristãos
em geral entendem que para
Cristo voltar, “algumas coisas
precisam acontecer em Israel
antes”.

Diante da afirmação “Para o
arrebatamento ou Segunda
Vinda ocorrer, é essencial que o
atual Estado de Israel tome posse
de todas as terras que foram
prometidas ao Israel bíblico do
Antigo Testamento”, 63% dos
evangélicos e 51% de cristãos

em geral concordam com ela.
Na mesma pesquisa, quando

questionado sobre o “líder
mundial que você mais admira”,
o primeiro-ministro de Israel,
Benjamin Netanyahu foi o mais
citado pelos evangélicos
(16%).

Os dados da pesquisa do
Instituto Brookings foram
debatidos no Carnegie
Endowment for International
Peace, em Washington esta
semana. Shibley Telhami, uma
das painelistas é membro da
Brookings. Ela disse à plateia que
os evangélicos nem sempre
foram tão favoráveis   a Israel e
aos judeus, mas que isso vem
mudando nas últimas décadas.

Diego Carreiro Moura,
29 anos, mais conhecido
como DJ Dee, se inspirou
no baile do Viaduto de
Madureira para criar a
“Crewolada”, um baile
evangélico onde jovens se
reúnem para dançar.

“A galera cristã não se
sente à vontade de sair para
eventos seculares e acaba
ficando sem opção”, disse ele
ao jornal Extra.

A ideia surgiu há sete anos,
assim que Diego começou a

aprender a profissão de DJ.
Com o tempo ele passou a tocar
em igrejas e mais tarde
entendeu que faltava um
espaço para os evangélicos.

O primeiro baile
organizado por ele
aconteceu em 2008,
muitos problemas
aconteceram para a
realização desse evento.
Diego precisou trocar de
endereço faltando
poucos dias para o baile
acontecer e ainda teve

que pegar um empréstimo para
pagar o aluguel do novo salão
e do som.

Mesmo com esses
imprevistos, a festa aconteceu

e atraiu cerca de 100 pessoas
que se divertiram ao som do
charme gospel. Depois disso
outros eventos voltaram a
acontecer.

O Crewolada começa com
oração e só depois é que os
quatro DJs começam a tocar se
revezando, sempre colocando
canções evangélicos nos ritmos
de charme, rap, soul, rock e
blues.

No espaço não há venda de
bebidas alcoólicas ou cigarros,
os frequentadores só podem

consumir água e refrigerantes.
Segundo Diego os namoros são
permitidos, desde que sejam
“respeitosos”. “Nada de levar
para o canto e agarrar”,
pondera.

No meio do evento a
música é interrompida e uma
mensagem da Bíblia é
pregada aos jovens que lotam
o espaço. O evento acontece
bimestralmente o último
aconteceu recentemente no
dno Bangu Atlético Clube, em
Bangu (RJ).

Uma menina recém-nascida
foi diagnosticada com suspeita de
tumor no cérebro, e a família,
cristã, resolveu apelar às orações
a Deus para que ela fosse curada.
E os médicos confirmaram o
desaparecimento repentino dos
indicadores que haviam
levantado a suspeita.

A bebê, chamada de Paisley,
foi levada aos médicos pelos pais
depois que eles notaram uma
inclinação no lado esquerdo de
seu rosto. Para entender o que
seria, foram ao Hospital Infantil
de Cincinnati, em Ohio (EUA).

Lá, os médicos descobriram
uma massa próxima à base do
cérebro da pequena Paisley, e
disseram aos pais que aquilo
poderia ser um tumor. Diante

desse diagnóstico inicial, os pais
pediram orações aos amigos e
familiares, para que ela fosse

curada, enquanto os médicos
preparavam o procedimento de
biópsia.

No entanto, quando os
médicos foram iniciar a
microcirurgia para detectar se a
massa era realmente um tumor
maligno, não a encontraram no
lugar.

“Assim que ele [o médico]
entrou, se sentou e estava
apenas balançando a cabeça”,
disse a mãe de Paisley, Carissa
Hatfield, comentando a atitude
do médico ao revelar a boa
notícia. “Ele disse: ‘Suas
orações devem ter funcionado,
porque quando eu fui fazer a
biópsia não havia nada’”,
contou a mãe, de acordo com
informações do Christian Post.

Nas diversas entrevistas
concedidas sobre o caso, os pais
consideram que o

desaparecimento da massa é o
resultado de uma “intervenção
divina”. E o hospital não possui
nenhuma explicação diferente:
“Os médicos que
acompanhavam o caso da
criança esperavam pelo pior, ou
seja, um tumor maligno. Mas
quando os cirurgiões chegaram
ao local onde o tumor suspeito
era visível na varredura, não
encontraram nada. Eles não
poderiam estar mais felizes para
contar a boa notícia à família
Hatfield”, informou o hospital, em
um comunicado.

O pai da menina, Matt
Hatfield, disse ser um “servo de
Deus” e que sua filha foi alvo de
uma “cura verdadeira”, um
“milagre”.


