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fashion – já
ouviu falar?
Suelen Palaviccini

V

Miquéas Matos

M

eus queridos, graça e
paz!
Quando soube que
nesta edição falaríamos
sobre nosso aniversário, fiquei
pensando em quantas experiências
poderia mencionar, e cheguei à
conclusão de que seriam muitas,
algumas particulares e outras de
membros desta família tão querida.
Tivemos vivências bem marcantes e
algumas delas nem um pouco fáceis,
como a partida de nosso saudoso
Pr. Moisés, mas o que me conforta
é que Deus, através do Santo
Espírito, tem se feito presente em
absolutamente todos os momentos.
É gratificante ver que, a cada
dia que se passa, a ADU tem sido
fortalecida pelo Senhor bem como
pelas iniciativas de cada membro
e obreiro que se dedica em ser
melhor cristão, apegando à Palavra
(pregação e ensino), adoração
(Ministério e Escola de Música, cultos)
e à vida de oração, tendo assim mais

comunhão com o Criador.
Ao longo desses anos, pude ver que
nossa identidade como família foi sendo
moldada e ajustada conforme íamos nos
conhecendo e aprendendo com o Senhor,
e com isso a fé foi sendo fortalecida, em
todas as faixas etárias. Prova disto é que não
nos faltam pregadores, músicos, cantores,
diáconos, cooperadores, membros etc.
Não faltam servos que estão dispostos a
servir a um Deus vivo e verdadeiro.
Como família vejo que temos problemas
sim, não somos perfeitos, mas a Graça do
Senhor tem atuado em cada coração e isto
tem ampliado cada vez mais a capacidade
de mobilização e atendimento à ordem
divina em nossas vidas que é amar uns aos
outros como Cristo nos amou (Jo. 13.34).
Neste momento só me resta agradecer a
cada um dos que fazem parte desta família.
A cada um que juntamente comigo tem se
proposto a cumprir o Ide de Jesus, meu
muito obrigado, somente Cristo Jesus pode
retribuir a cada um e cobrir com toda sorte
de bênçãos, pois Ele é rico e galardoador.
Aos obreiros que juntamente comigo

têm se empenhado e se lançado na
Obra do Mestre, não para agradarme, mas para atender ao chamado
divino em seus corações, meu desejo
é que Cristo os torne cada vez mais
capazes, que o Senhor os use muito
mais com poder, glória e sabedoria.
Que vocês possam ir mais adiante,
sempre no centro da vontade do
Senhor esperando o dia que Ele nos
chamar. Muito obrigado!
À minha família que incansavelmente
tem me apoiado e me incentivado
nos momentos mais difíceis de nossa
jornada, à minha esposa e filha que
sempre estão me suportando e
ajudando, Deus abençoe vocês e
conceda o desejo do vosso coração.
Convidamos você, meu amigo, que
ainda não faz parte desta família,
que venha nos conhecer e quem
sabe fazer parte dela, lembrando
que nos unimos ao pé da Cruz, pois
encontramos paz para nossas almas
em Cristo Jesus.

ocê reclama que não tem roupa
no armário? Não pode gastar?
Agora suas desculpas acabaram!
Um novo conceito que une
moda, sustentabilidade e economia pode
ser perfeito para você que procura também
um novo estilo de vida, mais prático, mais
desapegado e ao mesmo tempo com muitas
opções a seu dispor.
Como isso? Com a “biblioteca fashion”,
uma definição escolhida justamente por
ser um serviço similar a uma biblioteca de
livros: você pega roupas emprestadas para
depois devolvê-las.
Já imaginou que demais? Você encontra
várias peças de roupa disponíveis e para
poder usá-las basta pagar uma assinatura
no valor de € 19,95 – algo equivalente a R$
70 por mês. O que vale super a pena, afinal,
a quantidade de peças é enorme, para

todos os gostos e estilos. São saias, shorts,
blusas, vestidos, casacos e até bolsas. Os
produtos são de alta qualidade, para todas
as estações e algumas marcas ainda são
ecológicas.
A loja possui alguns slogans, tais como
“Collect moments, not things” (“Colecione
momentos, não coisas”) e “Fast fashion is
like fast food” (“Moda descartável é como
fast food”), evitando o alto consumismo e
ainda colaborando com o meio ambiente
- as clientes ganham uma sacola da loja,
para levar suas roupas sem ter que usar
sacolinhas de plástico. Pena que a iniciativa
não chegou no Brasil ainda. Vamos torcer
para fazer sucesso e virar negócio por aqui
ou ainda fica a dica para quem quer abrir
um negócio por aqui!!!

Fonte: Vila Mulher
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Reflexão

Se o Senhor não edificar
a casa, em vão trabalham
os que edificam; se o Senhor
não guardar a cidade, em
vão vigia a sentinela.
Salmos 127:1
Pra. Cida Matos
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Pastor Presidente/Responsável

Q

uerida
família
ADU,
chegamos aos onze anos,
com muitas lutas e duras
provas, mas de uma
coisa temos certeza: somos mais que
vencedores! Temos trabalhado muito,
mas é Deus quem edifica nossa casa.
Estamos sempre vigiando, mas quem
guarda a nossa cidade é Deus. Vejo

vocês como uma família muito amada,
uma casa edificada por Deus e uma
grande cidade a qual o Senhor tem
guardado, por isso chegamos até aqui
com tanto sucesso. Honras ao nosso
Deus!
Com amor, Pra. Cida.
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Cara a Cara

O quê?
ADU – Assembleia
de Deus Unida

Quézia Matos

Quem?
Iniciou com a Família
Matos, apoiada por um
grupo de irmãos, e logo se
tornou a grande Família
ADU

Quando?
Foi fundada em junho
de 2004 pelo saudoso
Pr. Moisés Matos
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Onde?
No bairro de Pirituba – SP.
Hoje a Família ADU também
está presente em Campo Limpo
Paulista, Peruíbe-SP e São Pedro
do Turvo-SP, com filial no
bairro de Água Suja

Como?
Em maio de 2004, o Pr. Moisés
e sua família desligaram-se de
uma denominação onde cooperaram
durante muitos anos para acolherem
a CMU – Comissão de Missões Unida
que na época estava enfrentando
dificuldades por sua forma de
evangelizar.

Por quê?
Desde a juventude Deus falava
ao Pr. Moisés sobre o seu chamado
e, após pastorear diversas igrejas na
cidade de São Paulo, todas ligadas a um
grande ministério, parecia que sua missão
estava cumprida, mas Deus continuava
a falar-lhe sobre um propósito que foi
concretizado com a abertura da
ADU.
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MOMENTO EBD

MUNDO CORPORATIVO

Música do mês

Te Agr adeço

S
Cuide
de sua
reputação
online
Miquéas Matos

e você nunca deu muita atenção
para o que posta nas redes
sociais — e o que é postado pelas
empresas — é bem provável que
esteja perdendo boas oportunidades de
conquistar a vaga que você sempre quis.
Essa moda de buscar referência pelas
redes sociais está transformando uma
etapa do recrutamento. Até pouco tempo,
era comum que a empresa contratante
pedisse para o candidato indicar uma
ou duas pessoas que pudessem dar
“referências sobre ele”. Mas, veja se faz
sentido, quando a empresa pede para um
candidato sugerir um ex-chefe ou colega,
obviamente ele vai indicar alguém que
fale muito bem dele. Ou não? Com o uso
das redes sociais, a empresa não precisa
mais pedir indicações para o candidato.
Nunca é demais falar: tome cuidado
com o uso que você faz de todas essas
maravilhas tecnológicas. Enquanto você
está apenas se divertindo e tentando
impressionar os amigos, um recrutador
profissional pode estar de olho no seu
perfil para saber se você é adequado
àquela vaga com a qual você sonha há
anos. Cuidar da sua reputação online
é tão necessário quanto construir um
excelente currículo.

Cultura

Leia mais!
Quézia Matos
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Bastam 15 minutos por dia mergulhado
nos livros para você se dar melhor nos
estudos e na vida
1. Solta sua imaginação
2. Estimula sua criatividade
3. Aumenta seu vocabulário
4. Facilita a escrita
5. Simplifica a compreensão das coisas
6. Ajuda na vida profissional
7. Melhora a comunicação com outras
pessoas
8. Amplia seu conhecimento geral
9. Liga seu senso crítico na tomada

Com Milton Reis,
da classe dos
irmãos.
Nani Cancian

O que mudou em sua vida, a
partir do momento em que
você começou a participar da
Escola Bíblica Dominical?
Comecei a frequentar EBD aos 12 anos
assim que nossa família se converteu e
incentivado por minha saudosa mamãe
não perdia uma aula. Tenho ainda hoje
claro na memória as competições bíblicas
que eram propostas pelas professoras
do grupo infantil e adolescentes
como encontrar o menor e o maior
versículo, espada no ar, interpretar
textos e os tão animados jograis que
ensaiávamos exaustivamente a cada
data comemorativa. Eu já fui rei, servo
e mendigo entre outras tantas peças
bíblicas que nunca saem da memória
tamanha emoção e motivação com que
fazíamos.
O que você tem a dizer da E.B.D ?
É um culto muito especial pelo formato
menos formal que os demais cultos, mas
não menos abençoado. A liturgia da EBD
permite a participação direta de todos
os alunos que queiram expressar seus
comentários, tirar dúvidas e esclarecer
situações do cotidiano compartilhando
com um grupo que é uma verdadeira
família reunida em torno de um
determinado tema. As aulas são tão
dinâmicas que gostaríamos sempre de
ter muito mais tempo para continuar os
debates que surgem naturalmente e
muitas vezes por aquele irmão que pouco
fala, mas nesse ambiente ele acaba se
soltando e surpreendendo a todos.

Qual o seu conselho às
pessoas que ainda não
frequentam a EBD?
Eu acho que estão perdendo o segundo
melhor culto da igreja (o primeiro é a
Santa Ceia) e que talvez não tenham tido a
mesma sorte que eu de ter uma mãe que
ensinou desde cedo à importância de
participar da EBD. Mas ainda é possível
reverter. Eu aconselho que façam um
esforço a mais para começar a frequentar
e depois de algumas semanas eu garanto
que esse esforço se transformará em
grande desejo e você entenderá melhor
o significado da EBD. Crentes que
frequentam EBD são diferentes na graça,
no conhecimento e na unção.
Você pode compartilhar uma
experiência pessoal com a EBD?
Já vivi alguns momentos marcantes na
EBD como chorar por sentir a presença
de Deus muito clara falando de maneira
especial e única como em nenhuma outra
ocasião. Outros momentos especiais são
quando percebo motivação e desejo na
minha família de participarem da EBD e
louvo a Deus por me dar graça para tentar
passar aos meus filhos o ensinamento
mais importante que um dia eu também
recebi. Temos sempre um momento de
descontração ao voltar da EBD tentando
resumir todo o conteúdo em uma única
frase e eu pergunto a eles
“O que você aprendeu hoje na escola
dominical?”
Tenho certeza que eles estão
aprendendo a serem servos fiéis e
tementes a Deus e se preparando para
um dia também ensinarem meus netos
a importância de fazer parte desse
culto especial e que faz tanta diferença
na vida do cristão – a Escola Bíblica
Dominical.

Que grande testemunho e experiência do
nosso irmão Milton na E.B.D !
Como e Importante trazer a família na
E.B.D, fica o nosso convite para todos os
irmãos e irmãs participarem.
Lembrando que a palavra de Deus e uma
semente, que hoje você planta para colher os
frutos amanhã! Pense Nisso!
Para meditação Sl 128 “Bem- Aventurados
aquele que teme ao Senhor e anda nos seus
caminhos!...”

Autor Dennis Jernigan
Por tudo o que tens feito
Por tudo o que vais fazer
Por Tuas promessas e tudo o que és
Eu quero te agradecer
Com todo o meu ser
Te agradeço, meu Senhor
Te agradeço, meu Senhor
Te agradeço por me libertar e salvar
Por ter morrido em meu lugar
Te agradeço
Jesus te agradeço
Eu te agradeço
Te agradeço

Vladimir Sales

S

em
dúvidas,
um
dos
mandamentos
bíblicos
mais
difíceis de se colocar em prática
é: “Em tudo dai graças”. Essa
foi a recomendação do apóstolo Paulo
aos irmãos de Tessalônica (I Te 5.18). Essa
atitude fica ainda mais difícil quando
entendemos que não se trata apenas de
abrir a boca para dizer “graças a Deus” em
reveses que a vida nos prepara, mesmo
porque muitos desses reveses são frutos
de nossas más escolhas, mas se trata
de um coração agradecido. As nossas
celebrações devem ser recheadas de
ações de graças (Ef 5. 19 e 20; Is 63.7). Tudo
aquilo que temos forças para fazer temos
que fazê-lo com um coração agradecido
(Cl 3.17). Se não há dúvidas quanto à
dificuldade de praticar a ação de graças,
é certo também que de um coração
agradecido parte um verdadeiro louvor e
adoração. Foi com este coração que Paulo
e Silas cantaram louvores dentro de uma
cela escura e bolorenta (At 16.23-25). Os
motivos para sermos agradecidos são
muitos: as obras de Deus, as promessas de
Deus, pelo caráter de Deus, pela liberdade
que nos proporcionou, pela providência
da salvação, pela doação de seu filho
Jesus. Agradeçamos a Deus pelas vitórias
concedidas, pelos caminhos abertos
nestes 11 anos de ADU. Glórias ao Senhor!
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À luz da Bíblia

Pressupostos
Bíblicos para a
contextualização
- 2ª e última parte
Alfredo Lima

Missionário apoiado pela ADU

E

m Romanos (1.18-27), o apóstolo
Paulo apresenta o evangelho
da
forma
contextualizada,
ensinando que:
- Há uma verdade universal e
supracultural: Deus é apresentado como
soberano e dono de toda glória. Essa
verdade fundamenta a proclamação
do evangelho. Qualquer outra forma
da proclamação que não contempla a
soberania e a glória de Deus é o outro
evangelho. Por isso, a igreja deve estar
atenta aos perigos da contextualização
abordados anteriormente.
- O pecado deprava e perverte o
ser humano. Na contextualização do
evangelho, não tem como apresentar
Deus soberano, justo, misericordioso e
que busca se relacionar com o homem
sem expor o pecado humano e seu estado
de toda carência de salvação.
- O ser humano é um potencial
construtor de ídolos. É normal ao homem
caído produzir um deus que satisfaça as
suas necessidades e que não o confronta
com o seu pecado. Os deuses (ídolos)
criados pelos homens não costumam
confrontá-los com o pecado e apontar
as falhas, por isso, o ser humano prefere
tê-los consigo mesmo. Em toda a história
humana é encontrada essa realidade,
o que impede com que o criador seja
conhecido e adorado. Pela revelação
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natural, o criador é “visto”, “sentido”,
porém ignorado. Muitos preferem atribuir
tudo o que foi criado a uma força natural.
O naturalismo vê o universo como uma
máquina ou organismo, desprovido de
propósito geral.
De acordo com a passagem acima,
o apóstolo Paulo prega a mensagem
contextualizada sem, contudo, anular a
questão do pecado.
Já estamos finalizando o nosso assunto.
Por ora, lançaremos mãos em duas
passagens para elucidarmos a questão da
contextualização missionária.
Em Atos 9.19-22, Paulo se encontra em
Damasco com os discípulos proclamando
a Cristo nas sinagogas e o apresenta
como o filho de Deus. Paulo, ao falar com
os judeus (conhecedores da revelação),
utilizava elementos históricos e marcos da
relação entre Deus e seu povo. O apóstolo
não introduziu apenas os elementos
históricos na sua pregação, mas também
um forte teor moral e escatológico. O que
o missionário Paulo fez é o que chamamos
de contextualização do evangelho: uma
mensagem pregada da forma audível,
inteligível e compreensível, partindo,
sempre daquilo que o povo sabe ou
pensa acreditar.
Em Atos 17.16-31, o Apóstolo Paulo
proclama a Cristo para os gentios que
não tinham nenhum conhecimento da

revelação ou escritura. Paulo está em
Atenas, o centro filosófico do mundo
da época, mas também o centro do
paganismo. Permita-me chamar sua
atenção: na passagem anterior, Paulo
proclama a mensagem de Cristo para os
Judeus conhecedores da revelação e,
portanto, ele começa a sua pregação nas
escrituras visando provar que Cristo era
o messias prometido, por isso, fez uso
de elementos históricos. Na passagem
em análise, Paulo fala para pessoas que
desconheciam a revelação e não seria
inteligível se começasse logo pelas
escrituras. Então, como ele começou
a sua mensagem? O sermão de Paulo
não se iniciou nas escrituras, mas a
partir das evidências da criação e do
deus desconhecido, pois “É exatamente
este que honrais sem conhecer que eu
vos anuncio” (Atos 17.23). Como não
dispomos de espaço, apenas mencionarei
o conteúdo da pregação:
- Deus é criador do céu e da terra;
- Deus é o criador da raça humana;
- Deus não está longe de cada um dos
seus filhos;
- O ser humano é pecador, carece da
glória de Deus;
- Deus ordena que todos os homens se
arrependam dos seus pecados;
- Deus garantiu o julgamento do mundo
por meio do seu filho.

O apóstolo Paulo utilizou da ideia
existente de deus para apresentar o Deus
verdadeiro, o criador de todas as coisas.
Para os Judeus, Paulo falou do Deus
da promessa, pois estes sabem disso e
compreendiam de que se tratava. Para
os gentios, Paulo pregou o Deus da
criação. É isso que é a contextualização.
Imaginemos se, ao falar com gentios,
contasse a história dos judeus; certamente
não ficaria ninguém para ouvi-lo. Partindo
do modelo de contextualização do
apóstolo Paulo, chegamos às seguintes
conclusões:
- A fidelidade das escrituras deve ser a
prioridade no processo de comunicação
do evangelho;
- Procurar proclamar o evangelho a
partir do estado da arte do público,
ou seja, dos pressupostos culturais e
linguísticos se for necessário;
- Utilizar com clareza simbologias
culturais para anunciar todo o evangelho
para todo o homem;
- O conteúdo do evangelho não é
negociável. Portanto, o evangelho precisa
ser anunciado a partir de si mesmo e não
da cultura;
- O alvo final da comunicação
da mensagem é levar o homem ao
pleno conhecimento de Cristo e não
simplesmente comunicar o evangelho
ou até mesmo propor soluções dos
problemas sociais e políticos;
- A contextualização da mensagem é um
instrumento para uma boa comunicação,
que transmite evangelho da forma
audível, inteligível, clara e compreensível.
Paulo fazia isso quando falava com
judeus, gentios, escravos, livres, senhores
e servos. As parábolas de Jesus são
exemplos de contextualização. O mestre
dos mestres sempre começava os seus
sermões nos contextos dos seus públicos.
- O arrependimento e conversão
genuína é o resultado esperado para a
contextualização.
Contextualizar o evangelho é traduzilo de tal forma que o senhorio de Cristo
não será apenas um princípio abstrato ou
mera doutrina importada e imposta, mas
um fator determinante na vida em toda sua
dimensão e que a Bíblia constitua a base
infalível, inerente, suficiente, eficiente e
imutável em relação aos valores culturais
que formam a substância com a qual
experimentamos o existir humano.

Fotos: Shutterstock

Tecnologia

Veja como limpar
arquivos inúteis
que se acumulam
no Android
Tarcisio Lima

A

rmazenamento
é
um
recurso preciosíssimo nos
smartphones de hoje, e
normalmente ele é escasso.
Todos podem se beneficiar de um pouco
mais de espaço livre, mas nem todos tem
um slot para cartão microSD. A solução,
nesse caso, é fazer a limpeza de arquivos
inúteis para ganhar um pouco mais de
liberdade para gerenciar seus arquivos.
Há vários modos de limpar o
armazenamento do seu celular, com
alguns apps especializados. A maioria
deles mira principalmente a limpeza do
cache, arquivos que ficam guardados
para que sites ou aplicativos sejam
abertos com mais agilidade depois do
primeiro acesso. Confira as dicas:
Avast Cleanup
Um novo app do Avast para liberar o
espaço. Ele analisa o armazenamento
do seu celular para avaliar arquivos
inúteis que possam ser apagados sem
danos ao usuário. Ele também faz uma
varredura avançada, permitindo até
mesmo desinstalar aplicativos inteiros
que estejam ocupando mais espaço do
que deveriam.
Clean Master
Uma boa alternativa ao Avast Cleanup que
mostra o consumo do espaço em disco
do seu celular. Ele faz uma varredura para

detectar arquivos considerados “lixo” que se
acumulam no seu aparelho. Dependendo do
tempo passado desde sua última limpeza, o
volume desses arquivos pode chegar à casa
dos gigabytes.
DiskUsage
Um recurso mais avançado para visualizar
graficamente o que está mais ocupando
espaço no seu celular, similar ao utilíssimo
WinDirStat para os PCs com Windows. Ele
faz o scan do seu aparelho e mostra blocos
que mostram proporcionalmente o que
mais usa o armazenamento do seu aparelho.
Selecione um dos blocos e pressione o
botão Show para obter mais informações.
Como fazer isso sem nenhum
aplicativo
Entre nas Configurações do seu aparelho e
acesse a opção Armazenamento. O Android
possui ferramentas que listam o que mostram
onde você está gastando a maior parte do
espaço do aparelho e oferece as alternativas
para que você mesmo faça a limpeza.
Pressionando Dados em Cache, o sistema
questionará se você quer limpar o cache
do aparelho. Apenas confirme e a limpeza
será feita.
Você também pode acessar a opção Dados
de apps e conteúdo de mídia. A página
mostra quais aplicativos estão ocupando
mais espaço no seu aparelho.
Fonte: Olhar digital
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Saúde e Bem Estar

Direitos do consumidor

Cidadania

pode ser problema de trabalhar numa
posição ruim, uma dor que chamamos de
mecânica, ou pode não ser. Então, muitos
pacientes são tratados por anos como se
tivessem dor postural e, às vezes, é início
de um reumatismo.

Ana Lúcia Garcia

D

oenças também acometem
jovens e não são comuns
apenas em idosos
Quando se fala em
doenças reumáticas, a primeira imagem
que nos vem à mente é a de um idoso
sofrendo com dores nas articulações.
A cena, no entanto, reflete a pouca
informação sobre o tema. O reumatismo
é um conjunto de mais de 100 doenças
diferentes que têm sintomas parecidos –
como a dor e o inchaço das juntas -, mas
se desenvolvem de maneira diferente.
A grande maioria acomete crianças,
jovens e adultos, principalmente as
mulheres. “De todo esse universo,
apenas a gota e a espondiloartrite
(inflamação da coluna) atingem mais os
homens. No restante dos casos, elas são
em maior número”, relata Luiz Carlos
Latorre, presidente da Sociedade Paulista
de Reumatologia (SPR).
Pouca gente sabe, por exemplo, que
a tendinite, problema tão conhecido
de jovens que passam muito tempo no
computador, é uma dessas doenças.
A osteoporose também. Dentro desse
extenso grupo, a artrose é uma das
doenças mais conhecidas. Segundo
dados da Sociedade Brasileira de
Reumatologia (SBR), no Brasil são cerca
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de 20 milhões de pessoas com artrose, um
dos tipos de doença reumática.
Quais as principais doenças
reumáticas?
São mais de 100 tipos, mas são várias que
compõem esse grupo. As mais comuns são
aquelas relacionadas a estruturas próximas
às articulações, portanto, as tendinites,
lombalgites, bursites, LER, entre outras.
Elas são extremamente comuns e causas de
diversos afastamentos de trabalho.
Quais suas principais
características?
Dor, inchaço e aumento das articulações.
Ainda existe uma crença de que
o reumatismo é uma doença
de velho. Ela também atinge a
população mais jovem?
A artrite reumatóide, por exemplo, e o
lúpus são doenças que caracteristicamente
começam em uma faixa etária mais jovem:
aos 30, 40 anos. E são bem mais frequentes
nas mulheres, na proporção de três para
um, em geral. No caso do lúpus, o número
aumenta de nove para um.
Crianças podem apresentar a artrite
idiopática juvenil, uma inflamação nas
articulações que aparece por volta dos
16 anos, com dor, inchaço e aumento de
temperatura nas articulações. A criança não
se queixa tanto de dor, mas tem de fazer
algum movimento com dificuldade para
estender o joelho ou andar.
Quando as pessoas sentem dores,
em geral vão ao ortopedista e
não a um reumatologista. Isso
pode atrasar o diagnóstico
correto?
Muitos adultos têm dores nas costas, que

Qual o tratamento?
O tratamento mais apropriado vai
depender de qual dos tipos de doença a
pessoa está sofrendo. Para a osteoporose,
por exemplo, pode ser necessário a
reposição de cálcio, assim como a
exposição ao sol e inclusão de atividades
físicas na rotina. Vai depender de cada
caso, o correto é sempre consultar um
especialista que possa fazer o diagnóstico
e indicar o melhor tratamento, levando
em conta idade e gênero do paciente e
estágio do problema.
Qual a importância do
diagnóstico precoce?
O tratamento é mais adequado, a chance
de lesão e de ficar sem movimento é menor.
Em alguns casos, é preciso
realizar adaptações na vida
do paciente? Quais seriam
elas?
Em geral, as adaptações são indicadas
para pessoas com artrite. É possível
tornar o cabo dos talheres mais grossos,
por exemplo, com uma espuma
específica, ou ainda modificar a torneira
substituindo o modelo de forma que
não seja preciso realizar o movimento de
girar, que é difícil para esses pacientes.
Além disso, é interessante regular a altura
da cama e do vaso sanitário.
Fonte: Delas - IG

Aumento
de energia
elétrica
nos últimos
meses.
Silvana Zanchi

D

icas de como
energia elétrica:

economizar

- Ar condicionado: Mantenha
as portas e janelas fechadas
quando utilizá-lo. Mantenha os filtros
limpos. Colete a água desprezada pelo
aparelho para reutilizá-la em regas de
jardim.
- Computadores: Sempre que for se
ausentar por algum tempo, desligue o
monitor de vídeo, pois ele é o responsável
por 70% do consumo de energia.
- Chuveiro elétrico: Utilize com a chave
seletora na posição verão, isso economiza
aproximadamente 30% de energia.
- Ferro de passar: Deixe juntar roupas para
utilizá-lo de uma vez só.

- Iluminação: de preferência, utilize luz
natural; pinte os ambientes com cores
claras, pois refletem melhor a luz; utilize
lâmpadas econômicas (fluorescentes).
- Geladeira: Evite abrir várias vezes, retire o
que for preciso de uma única vez.
- Carregador de Celular: Se não estiver
carregando o celular, desconecte o plug da
tomada.
- Aparelho de TV, som etc.: não deixe em
stand by (luzinha vermelha acesa) se não for
ligar em curto espaço de tempo.v

Cartão
Clonado
Márcia Garcia

Q

uem pode escapar dessa
velha e conhecida ação
criminosa? Apesar de todos
os sistemas desenvolvidos
por Instituições Bancárias no combate
às inúmeras fraudes existentes no
mercado financeiro, a clonagem de
cartões ainda é uma prática criminosa
muito
frequente.
Os
avanços
tecnológicos na área de segurança
ainda se mostram insuficientes para
vencer a guerra de fraudes dessa
natureza. Por essa razão é que os
correntistas devem ficar sempre
atentos a sua movimentação bancária.
Mas, e se você for vítima dessa ação
de criminosos, o que fazer?

Para responder a sua pergunta,
seguem algumas dicas:
1º Passo: Registre um Boletim de
Ocorrência na Delegacia de Polícia
mais próxima de você;
2º Passo: Comunique por escrito
ao banco onde você possui a conta
corrente e/ou poupança, juntando
uma cópia do Boletim de Ocorrência;
3º Passo: Caso não seja atendido
pela Instituição Bancária, você deverá
recorrer ao PROCON ou entrar com
ação no Juizado Especial Cível.
Outras dicas você poderá encontrar na
página do IDEC - www.idec.org.br.

Túnel do Tempo

Túnel do tempo com a

Família

Matos
Lais Cândido

Economize, faça a sua parte.
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Fotos: Shutterstock

Reumatismo
é doença
tipicamente
feminina e
atinge jovens
e crianças

É possível evitá-las?
Alguns tipos sim. Existe um componente
genético importante, o que aumenta
o risco. Com esse componente é mais
difícil de evitar, mas existem formas de
prevenir. A osteoporose, por exemplo,
que é um dos tipos de reumatismo,
é preciso ingerir bastante leite, fazer
exercícios, pegar sol. São atitudes que
contribuem para manter o problema
afastado. Com a gota, é preciso perder
peso, adotar uma dieta mais saudável,
controlar o colesterol.
Além disso, é importante realizar
exames frequentemente, a fim de afastar
possíveis doenças. Quanto mais cedo se
fizer um diagnóstico, é possível prevenir
a disfunção da articulação e garantir
qualidade de vida ao paciente.

Culinária

missões

Acontece na ADU
Nice Gomes

Bolo
de coco
gelado

Agenda
Escola Bíblica Dominical

Domingo - 9h

Culto da Família

Domingo - 18h30

Edineide Reis

Consagração

Terça-feira - 8h
Estudo Bíblico

Terça Feira - 19h30
Louvor e Adoração

Quinta-feira - 19h30
Ceia do Senhor

3º Sábado - 19h

Fotos: Shutterstock

Cruzes em
Promoção

Espaço Jovem

4º Sábado - 19h
Programação completa:
www.adu.org.br

Cilene de Cássia
Ingredientes
05 ovos (claras e gemas separadas)
02 xícaras de (chá) de farinha de trigo
02 xícaras de (chá) de açúcar
01 xícara de (chá) de leite quente
01 colher de (sopa) rasa de fermento em pó
01 colher de (sopa) bem cheia de margarina
Calda
01 vidro de leite de coco de 200 ml
02 xícaras de (chá) de leite
04 colheres de (sopa) de açúcar
200 gramas de coco ralados para polvilhar
Modo de fazer
Bata as claras em neve até o ponto
de suspiro firme; acrescente as gemas
e continue batendo; junte o açúcar
e diminua a velocidade. Depois vá
acrescentando os demais ingredientes a
margarina, farinha e o leite aos poucos;
por último coloque o fermento. Depois
despeje em uma assadeira untada e
farinhada; asse em forno preaquecido
a 180c por + ou – 40 min ou até dourar.
Retire do forno e, ainda quente, molhe o
bolo com a calda.
Opção de cobertura
125gr
de
margarina
sem
sal
½ lata de leite condensado
½ lata de creme de leite gelado e sem soro
08 colheres de (sopa) de leite ninho
Bata todos os ingredientes na batedeira até
ficar um creme. Depois e só cobrir o bolo
e polvilhar com o coco ralado. Leve para
geladeira, espere ficar bem gelado e sirva.
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F

oi numa festa no interior do
nordeste brasileiro que foi
vista uma placa em uma banca
de artigos religiosos que as
cruzes estavam em promoção. Até aí
tudo bem, aí parei para pensar. Será
que a mensagem cruz de Cristo não
tem sido oferecida como um produto
em promoção?
Jesus fez uma fantástica admoestação
aos seus discípulos “Vede que ninguém
vos engane. Porque muitos virão em
meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo e
enganarão a muitos”. E não foi só Jesus
que advertiu sobre as enganações
dos últimos tempos, falaram também
Paulo, Tiago, Judas e Pedro sobre a
necessidade de batalharmos pela fé
genuína, pois virão certos indivíduos
introduzindo
dissimulações
que
transformam em libertinagem a graça
de nosso Deus, o sacrifício da cruz
substituído por ninharias, culto ao
ego de pessoas, mercantilismo da
fé, escândalos, torcem a mensagem
da graça para abalizar uma vida sem
moral, coisas essas que têm prestado
um desserviço ao reino de Deus. Aliás,
essas têm sido umas das estratégias
de Satanás, para que as pessoas não
queiram entregar seus corações a
Cristo.
Então somos convocados por Judas,
no versículo 3, a combater a favor da
fé que uma vez nos foi dada, tomando
cuidado para não nos enganarmos
com as “promoções da cruz” que têm
aparecido nos últimos dias.

humor gospel
Gessé Vasconcelos

kids

Somos a
igreja de
hoje!
Quézia Matos

