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DOENÇAS QUE PODEM PROVOCAR PERDA DE PESO EM CÃES

A perda de peso em cães é considerada normal desde que 
responda a razões justificadas, como exercícios ou uma 
mudança planejada na dieta. No entanto, quando a perda é 
drástica e aparentemente espontânea, este pode ser um 
sintoma de uma patologia grave.

No entanto, vale destacar a possibilidade de pequenas 

Como regra geral, a perda de peso em cães é considerada 
clinicamente significativa quando excede 10% do peso 
corporal normal. Para conhecer os parâmetros normais, 
existem tabelas de orientação dependendo da raça e da 
idade.

SECRETARIA DE SAÚDE DE SANTA MARIA DE ITABIRA
VACINARÁ IDODOS EM SUAS CASAS

Equipes móveis da Secretaria de Saúde da cidade de Santa Maria de Itabira, MG, começaram à partir da 
última segunda-feira, 23/03/2020, visitas domiciliares para a vacinação de pessoas acima de 60 anos.

variações no peso ideal do animal de acordo com o fator 
genético.

COMO AVALIAR A PERDA DE PESO EM CÃES
Embora em casos de uma diminuição grave da massa 
corporal seja preciso ir ao veterinário, os donos podem 

Da mesma forma, deve-se levar em consideração que 
fatores comuns, como sazonalidade ou estresse, podem 
causar pequenas flutuações no estado físico dos animais 
de estimação. No entanto, essas variações costumam ser 
temporárias e não representam um risco, a priori, para a 
saúde.

A lista de doenças crônicas ligadas à perda de peso em 
cães é substancial porque a maioria das patologias 
influencia o apetite e o nível de atividade do animal.

Fonte: (Meus Animais)

Diante de um caso de magreza extrema aparentemente 
injustificada, é aconselhável se prevenir e consultar um 
veterinário o mais rápido possível.

fazer uma verificação preliminar do estado de magreza 
do seu animal de estimação:

Ÿ Após a pesagem, verifica-se a perda notável de quilos 
no animal em relação às medições anteriores.

Ÿ Algumas das perguntas que os especialistas em saúde 
animal costumam fazer aos donos se referem ao 
apetite, dificuldade de engolir ou a aparência das 
fezes.

Geralmente, essas questões são complementadas por um 
exame físico completo. Exames de sangue, urina, fezes e 
até radiografias podem ser solicitados pelo veterinário.

Ÿ Ao passar as mãos pelo corpo do animal, as costelas 
podem ser sentidas devido à falta de uma camada 
intermediária de gordura.

POSSÍVEIS DOENÇAS
A perda de peso em cães pode estar associada a várias 
doenças crônicas, mesmo que apenas em algum estágio 
delas. Entre as patologias mais comuns estão:

Ÿ Insuficiência renal crônica. Nela, a função excretora 
ou metabólica dos rins é afetada, o que causa fraqueza 
no animal.

Ÿ Megaesôfago ou dilatação esofágica. Cães com essa 
condição, que costumam ser grandes, ficam com o 
esôfago inchado e aumentado, incapaz de transportar 
alimentos de maneira eficaz.

Ÿ Insuficiência pancreática exócrina (DIP). Quando o 
pâncreas não produz as enzimas digestivas, 
quantitativa ou qualitativamente, os cães não obtêm 
os nutrientes necessários. Portanto, apesar da 
magreza, os animais que sofrem com isso sentem um 
apetite voraz. O mesmo vale para doenças do fígado.

Ÿ Doenças gastrointestinais. Nestes casos, a perda de 
peso é acompanhada por vômitos, diarreia, 
constipação e letargia. Esses sintomas causam falta 
de apetite com a consequente perda de massa 
corporal.

Ÿ Diabetes. Essa patologia é bastante comum entre os 
cães, principalmente nos de idade avançada. A 
magreza excessiva costuma ser associada a ela, e é 
um dos sintomas que ajudam no diagnóstico de cães 
diabéticos.

Ÿ Ao observar o cão de cima ou de lado, é possível ver 
uma cintura marcada.

A esterilização ou a frequência com que o tratamento 
preventivo de dirofilariose é administrado também são 
aspectos a serem avaliados.
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MEL PARA TRATAMENTO DE BELEZA

CORONAVÍRUS: VEJA QUANDO PROCURAR ATENDIMENTO
BÁSICO OU EMERGÊNCIA

SAÚDE

(31) 3838 2082

Rua Casemiro Andrade, 190 C - Santa Mª de Itabira

Com o verão se aproximando, os cabelos pedem 
atenção especial. É importante fazer hidratações extras 

BENEFÍCIOS DO MEL PARA PELE
O mel é um poderoso antioxidante que possui ação 
antibiótica natural. Ele beneficia a pele com suas 
vitaminas do grupo B e C, zinco e ácidos cítricos e 
láctico, que possuem efeito esfoliante. A substância é 
indicada para quem tem pele seca e para pessoas com 
problemas de retenção de líquidos.

Ÿ Poder hidratante e nutritivo

Ÿ Ajuda a reduzir as rugas
Ÿ Ação drenante que elimina as toxinas da pele

BENEFÍCIOS DO MEL PARA CABELOS

Ÿ Efeito peeling que elimina as células mortas e ajuda a 
limpar a pele em profundidade 

Além dos inúmeros benefícios do mel para a saúde, ele 
também é muito usado para tratamentos de beleza, pois 
h id ra ta  a  pe le  p rofundamente  e  p rev ine  o 
envelhecimento precoce. O mel também ajuda a 
combater a acne e doenças de pele.

Fonte: (VIX)

Além de dar brilho, o mel protege a cor dos cabelos. 
Ele também regenera a fibra capilar, nutrindo da raiz 
às pontas e fazendo uma poderosa hidratação.

para sempre manter os cabelos nutridos. O mel pode 
ser um aliado nessa missão, pois suas propriedades 
suavizantes e antioxidantes ajudam na produção de 
queratina e deixam os cabelos mais sedosos e 
resistentes.

Hidratação caseira com mel powered by Rubicon 
Project
Bata um abacate com uma colher de mel no 
liquidificador e passe nos cabelos. Deixe agir por 
alguns minutos e depois lave. Eles ficarão macios e 
brilhantes. 

A covid-19, doença causada pelo novo coronavírus 
SARS-CoV2, apresenta sintomas “leves” — quando 
não há necessidade de internação — em cerca de 85% 
dos casos. Nestas situações, as pessoas devem, apenas, 
permanecer em isolamento domiciliar. A recomendação 
é da SBI (Sociedade Brasileira de Infectologia), que, na 
quinta-feira (12), divulgou um informe com 
orientações sobre a situação da pandemia no Brasil.

Para evitar que portadores de resfriados comuns 
procurem desnecessariamente o pronto-socorro de 
hospitais, sejam da rede pública ou privada, o R7 
conversou com o médico Helio Bacha, infectologista do 
Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, sobre 
os sintomas da doença, em quais casos buscar o 
atendimento básico ou emergência, os cuidados de 
prevenção e, ainda, como diminuir os riscos de 
transmissão. 

Todas as pessoas com “sintomas 
respiratórios, mesmo que sejam de 
um resfriado comum”, precisam 
procurar unidades básicas de 
saúde.

“É diferente de hospital. Elas 
devem procurar o serviço médico, 
além disso, pessoas que tenham 
tido contato com indivíduos com 
suspeita ou caso confirmado, e, 
ainda, que tenham vindo de regiões 
como Europa, Estados Unidos”, 
alerta o médico.

UNIDADE BÁSICA

PRONTO-SOCORRO
O atendimento de emergência é 
responsável por apenas 20% dos 
casos, sendo que em 15% há 
necessidade de internação fora da 
UTI (Unidade de Tratamento 
Intensivo) e em menos de 5% dos 
casos é observado o uso de 
“suporte intensivo” durante o 
tratamento. Os dados são da SBI.

- Etiqueta respiratória (colocar as mãos na boca 

 
A realização de exame laboratorial, no entanto, é 
recomendada apenas quando existir sintomas como 
tosse, febre e dificuldade para respirar, e também 
quando há ligação com casos suspeitos ou 
confirmados da doença. 

“Cerca de 10% dos casos vão 
apresentar quadros graves, como, 

por exemplo, insuficiência respiratória. Se tiver dores 
musculares, não só sintomas associados ao SARS-
CoV2, até porque viroses podem apresentar doenças 
graves. Então, se a pessoa tiver desidratada, com falta 
de ar e febre, deve procurar o pronto-socorro”, orienta 
o infectologista.

PREVENÇÃO
De acordo com a Sociedade Brasileira de Infectologia, 
as medidas preventivas que apresentam maior índice 
de eficácia são:

- Identificação e isolamento de casos confirmados.

quando tossir);

- Higienização frequente das mãos (com água e sabão 
ou álcool gel a 70%);

Quem convive com pessoas que se encaixam no grupo 
considerado de risco, imunossuprimidos — 
indivíduos em tratamento contra câncer, por exemplo, 
portadores de doenças crônicas (diabetes e 
hipertensão) e idosos acima de 60 anos, precisa 
"redobrar a atenção caso apresente alguns dos 
sintomas", orienta Bacha.

Fonte: (R7)
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OPORTUNIDADES
CASA 

Sala piso porcelanato, 
03 quartos sendo 01 
suíte, banho social c/ 
box blindex, cozinha c/ 
fechamento, área de 
s e r v i ç o ,  q u i n t a l  e 
garagem p/ 02 carros.

Bairro: Praia

R$ 320.000,00

CASA 
Bairro: Valença
Garagem p/ 02 carros, 
sala p/ 02 ambientes, 02 
quartos, banho social, 
c o p a ,  c o z i n h a  c / 
fechamento, área de 
serviço c/ wc e área 
externa.
R$ 310.000,00

APARTAMENTO 
Bairro:  Gabiroba – 
Residencial Vila da 
Serra
Sala p/ 02 ambientes, 03 
quartos, banho social, 
cozinha c/ fechamento e 

armário suspenso, área 
de serviço e 01 vaga de 
garagem.

APARTAMENTO 
Bairro: Panorama

R$ 150.000,00

Bairro: Belvedere

Bairro: Belo Monte
LOTE 

Área: 210m2

Área: 210m2

LOTE 

R$ 85.000,00

Sala piso porcelanato, 
02 quartos, banho social 
c/ box blindex, cozinha 
americana,  área  de 
serviço e 01 vaga de 
garagem. 
R$ 195.000,00

R$ 75.000,00  

Portal Imoveis Creci/MG  3464
3834-0608/98837-8500

SEM PODER IR À ACADEMIA? EXERCÍCIOS PARA FAZER EM CASA E MANTER A FORMA

Abdominais ajudam a tonificar a musculatura da barriga. 
Para não errar e obter o resultado esperado, aposte mesmo no 
mais simples: aquele que você faz com as pernas flexionadas, 
pés no chão, mãos na cabeça, sem tirar a lombar totalmente 
do chão.

3 – Agachamento
O agachamento trabalha muito quadríceps, ísquios tibiais 
(posteriores de coxa) e glúteos, além de lombar e abdômen 
que auxiliam na sustentação do tronco.

Veja abaixo uma opção de treino funcional para fazer em 
casa, sugerido por Sangion:

1 – Flexão de braços

Faça as flexões de braços, os abdominais e os agachamentos 
na forma de circuito: um na sequência do outro. É importante 
manter o ritmo forte, chegando próximo a seu limite máximo 
de esforço.

Por causa da pandemia de coronavírus, as academias de 
ginástica estão criando medidas como maior higienização 
dos espaços, redução da capacidade em aulas coletivas e até 
disponibilização de aplicativos para a prática de atividades 
em casa. Em algumas cidades, o fechamento das academias 
se tornou obrigatório. 
Desse modo, em tempos de isolamento, o exercício físico 
pode ajudar inclusive no equilíbrio da saúde mental. 
Segundo profissionais de educação física, reservar dois ou 
três dias por semana para praticar exercícios em casa já é 
suficiente para sair do sedentarismo e manter o 
condicionamento.

“O ideal é encontrar algo que combine com seu gosto 
pessoal, uma aula individual de dança em casa, ou algo mais 
zen, ou um treino funcional. Qualquer exercício é válido para 
não entrar no sedentarismo”, diz Rodrigo Sangion, 
proprietário da Academia Les Cinq Gym.

Esse é o tipo de exercício para desenvolver o peitoral, que 
pode ser executado também em pequenos espaços. Sem 
contar que é relativamente fácil de ser feito.

Uma dica é aproveitar qualquer oportunidade para se 
exercitar, como trocar o elevador pela escada, quando há a 
possibilidade de sair de casa em caminhar alguns metros.

2 – Abdominal

Ÿ Ponte dinâmica (10 x cada lado)

“Quando a pessoa sedentária entra num processo de 
atividade física, o corpo entra em uma série de adaptações 
fisiológicas e isso demanda muita energia. Se com essas 
adaptações a imunidade cair, a pessoa ficará mais 
vulnerável a receber o vírus”, afirma Cavalcante.

Para ele, é importante também separar os treinos de acordo 
com as necessidades fisiológicas. Veja abaixo algumas 
opções:

TREINO FEMININO DE FORÇA

Ÿ Passo para o lado e agacha (15 x cada perna)

Ÿ Polichinelo ou corda (1 minuto)

Ÿ Polichinelo ou corda (1 minuto)

Ÿ Polichinelo ou corda (1 minuto)

Para Lincoln Cavalcante, personal trainer de celebridades e 
atletas como a lutadora de jiu-jitsu Kyra Gracie, não é 
aconselhado pessoas sedentárias começarem a enfrentar 
uma rotina de treinos justamente durante a pandemia.

TREINO MASCULINO COM CINCO EXERCÍCIOS:  

Ÿ Polichinelo ou corda (1 minuto)

Ÿ Flexão de braços com cotovelos abertos (15 repetições)

Ÿ Flexão de braços com cotovelos fechados (15 
repetições)

Ÿ Afasta o pé, agacha e junta os pés (10 x cada lado)

Ÿ Polichinelo ou corda (1 minuto)

Ÿ Agachamento unilateral com passo à frente (10 x cada 
perna)

Ÿ Passo para a frente e passo para trás com a mesma perna 
(15 x cada perna)

Ÿ Agacha e salta

Ÿ Repetir 3 vezes.

Ÿ Agachamento com os pés afastados e apontados para fora 
(20 repetições)

Ÿ Flexão de braços com o joelho no chão (10 x)

Ÿ Repetir três vezes.

Ÿ Caminhando e agachando (20 x)

Ÿ Ponte de frente (30 segundos)

Ÿ Ponte de lado (20 segundos cada lado)

Ÿ Repetir três vezes.

Ÿ Passo para a frente e vira o corpo para o lado da perna 
(trocando os lados, 20 x total)

Fonte: (Exame)
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CURIOSIDADES CARROS

LUZ NOVIDADESLUZ NOVIDADES
A LOJA DO CARLOS

(31) 9-8618-8498

MANUTENÇÃO EM APARELHOS ELETRÔNICOS,
CELULARES E TABLETS.

RUA GAMELEIRA, 515 - LJ 1 - MACHADO

(31) 98787-9393

www.canilgarra.com.br

Site de notícias

Motores e câmbios automa�cos

Av. Armando Fajardo, 456 - Loanda - João Monlevade/MG

31 3852 8784
31 99384 5801

ODONTOLOGIA

PRIMEIRO VW FUSCA BRASILEIRO SAÍA DO
FORNO HÁ 60 ANOS; RELEMBRE HISTÓRIA

Rua Cassemiro Andrade, 417, Sl. B - Santa Mª Itabira

31 3838 1020 / 9 8508 1808

10 CURIOSIDADES INTERESSANTES SOBRE ODONTOLOGIA

Sim, o modelo, conhecido à época como “Volkswagen 
Sedan”, já era montado localmente desde 1951, porém 
foi naquela data do fim da década de 50 que o icônico 
compacto passou a ser fabricado com peças nacionais. 

Modelo dotado de componentes nacionais começou a 
ser feito em 3 de janeiro de 1959; depois, outros 3,1 
milhões de exemplares seriam produzidos

Três de janeiro de 1959. Há exatos 60 anos, saía da linha 
de montagem de São Bernardo do Campo (SP) o 
primeiro Fusca brasileiro. Para não ficar de mãos atadas, a Volkswagen 

improvisou uma linha de produção num galpão do 
bairro do Ipiranga, em São Paulo capital, onde 
começou a montar em sistema CKD o Fusca e também 
a Kombi.

Antes, usava partes importadas da Alemanha.

Tudo começou ainda em 53, quando o então presidente 
do Brasil, Getúlio Vargas, proibiu a importação de 
veículos já montados ao país.

Fonte: (Quatrorodas)

Câmbio de quatro marchas não contava ainda com a 
primeira sincronizada, o que significa que tal marcha 
só podia ser engatada com o veículo parado.

Já em 1957 a marca germânica começou a produzir a 
Kombi no complexo da rodovia Anchieta, em São 
Bernardo, de onde hoje saem Polo e Virtus. Foi só no 
princípio de 59, porém, que conseguiu iniciar o fabrico 
do Fusca, chegando a 54% de componentes 
nacionalizados.

Naquela época o Fusquinha utlizava um motor quatro 
cilindros refrigerado a ar de 1,2 litro, capaz de render 
modestos 36 cv. Tração era traseira, claro, assim como 
o posicionamento do próprio propulsor.

Segundo a fabricante, 12 funcionários foram 
responsáveis por montar, com boa dose de força 
braçal, 2.268 unidades do sedãzinho no local entre 53 e 
58.

1- Os dentes são duros, brancos e cheios de cálcio, mas não são considerados ossos. Os 
dentes são feitos de cálcio, fósforo e outros minerais. A diferença é que os ossos, além 
disso tudo, também contém bastante colágeno.

2- Os dentes são a parte mais dura do corpo humano

5- A escova de dentes mais antiga de que se tem notícia foi encontrada numa tumba 
egípcia de 3 mil anos a.C. Era um pequeno ramo com ponta desfiada até chegar às 
fibras, que eram esfregadas contra os dentes.

6- Foi em 25 de outubro de 1884 que um decreto imperial criou as primeiras Faculdades 
de Odontologia no Brasil.

3- O ato de ranger os dentes enquanto se está nervoso ou até mesmo quando se está 
dormindo se chama bruxismo e causa um desgaste na dentição. Esse distúrbio atinge 
por volta de 15% da população (mulheres, na maioria)e tem a ver com o stress e 
agitação do dia a dia.

4- Os dentes são tecidos calcificados, chamados de dentina, e cobertos com esmalte (a 
parte mais externa e brilhante do dente).

7- Restos de um suposto fio dental foram encontrados entre os dentes de humanos pré-
históricos. O inventor do fio dental foi o dentista de Nova Orleans, Levi Spear Parmly 
(1790 – 1859), em 1815. Ele começou a recomendar aos seus pacientes que utilizassem 
seu próprio fio dental, feito de seda.

8- O maior dente humano 
do mundo, de acordo com a 
edição de 2011 do Guiness 
Book é do incisivo que 
media 5,2 centímetros e era 
de um brasileiro! O dente 
f o i  e x t r a í d o  p o r  u m 
dentista em Ilicínea, Minas 
Gerais,  em Agosto de 
2009.

 Fonte: (Ortoplan)

9- O norte-americano Charles Forster, depois de morar no Brasil (em Pernambuco) 
entre as décadas de 1840 e 1850, encantou-se com a beleza da dentição das mulheres 
brasileiras, que usavam palitos de salgueiro para remover restos de comida dos dentes. 
Voltando aos EUA, contratou um inventor de máquinas para que criassem um 
equipamento de produção de lascas de madeiras. Surge, então, o palito de dente.

10- Antigamente, os dentistas usavam dentes humanos, comprados dos pobres, ou 
faziam as dentaduras de prata ou de ágata. As primeiras dentaduras de porcelana foram 
feitas por volta de 1770, por Alexis Duchâteau, um farmacêutico que morava próximo a 
Paris. A descoberta foi aprimorada nos Estados Unidos por Claudius Ash, no século 
XIX.



Palavra de DeusPalavra de Deus
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BUSCARA DEUS E VIVER. OU FINGIR DE BUSCAR E MORRER

• Não oramos e nem acompanhamos a oração do irmão

• Meu marido não vem, meu filho, minha sogra depende de todo

— Em vez de salvação perdição, em vez de alegria tristeza, em vez da santidade libertinagem.

Existia e existe um grande equivoco da nossa parte em compreender o significado em buscar a Deus. Israel buscava no 
santuário ao Senhor, como fizeram os patriarcas, Deus de fato havia revelado em lugar específico. Esses lugares tornaram 
santuário, mas com passar do tempo não significava mais nada. O povo apenas cumpria um ritual anual. O culto a Deus não 
passava do tamanho do próprio santuário. Isaías chega afirmar que Deus, queria outra postura do povo, coração 
quebrantado, não mais sacrifício. Mesmo repete em dias de hoje, temos oferecido um culto a Deus apenas neste local, nada 
mais que isso. Isso quando nosso corpo está no templo e o coração e pensamento longe daqui. 
• Não sabemos que texto foi pregado, o que foi trado na mensagem, que significa para minha vida

Amós 5:1-6 
A ordem de Deus é implícita neste texto de Amós, demonstrando a necessidade de buscar sua presença.Amós está 
denunciando a forma errado do povo em buscar a Deus. Ele está mostrando o quanto Deus exige de cada um de nós a 
atitude certa e errada que temos praticado na sua busca. O povo estava fazendo do santuário o lugar específico da 
manifestação de Deus, não um lugar de adoração sim de pecado. Israel imaginava que poderia buscar a Deus, e cometendo 
injustiça, negando o direito das pessoas, envolvido a na prostituição e todo tipo de pecado. Por estavam morrendo 
espiritualmente. Culto onde Deus não é verdadeiramente adorado, não produz vida, mas morte espiritual. Deus não aceita 
qualquer coisa maquiada como culto. Ele exige ser o centro da adoração, a periferia do coração não admite. Israel procedia 
desta maneira

— Em vez de culto trazia juízo para si, em vez de edificação condenação.

— Por dizer o culto de Israel o povo não passava de um ritual de pecado. 

Tudo sendo contemplado por Deus, que ao seu tempo reprova e repudia aquela demonstração de incredulidade do povo. 
Pelo fato do culto Ter tornado um ritual morto, sem motivação e envolvimento do povo com o coração, Deus anuncia a 
sentença. Para evitar que corremos o mesmo risco aprende aqui três lições nesse texto, quero compartilhar nesta noite. 
Qual deve ser a atitude correta quando buscamos a Deus

— Então a sua ida ao santuário em vez de agradar a Deus, tornava em pecado.

 
1. NÃO APENAS IR A UM SANTUÁRIO, MAS SER UM SANTUÁRIO

• Não participamos do louvor, nem sei que foi cantado

Para Deus apenas ir ao santuário nada significa, é apenas cumprir um ritual como Israel. No entanto seu culto foi 
reprovado. Ser um santuário, significa adorar o Senhor constantemente. É Ter um vida de adoração não apenas no Templo. 
é certeza que o culto continua durante a semana toda. Estar consciente da minha responsabilidade de cristão. Demonstrar 
ser um verdadeiro discípulo. Prezar pelo frutos do Espírito. Agradar a Deus com atos e atitudes. Entender que ser sal e luz é 
meu dever. Sendo um santuário não resta dúvida que minha adoração não será apenas de momentos. Paulo afirma que 
somos santuário do Senhor.
 
2. É UMA QUESTÃO PESSOAL NÃO APENAS COLETIVA 
Somos sincero em dizer que somos influenciados pelas pessoas em toda decisão. sem falar que no buscar a Deus, as 
pessoas coloca-se em oposição. Quantas pessoas deixaram de buscar e viver para Deus, não por Elas mesmas, sim pela 
influências de outros. O culto a Deus é uma experiência individual, embora temos a visão da coletividade. Não desta 
maneira que Deus nos contempla ele olha para o meu interior não do outro. Para muitas pessoas o culto está na dependência 
ou presença do outro. Israel apresentava coletivamente diante de Deus, e fazia do culto um momento superficial. Por isso 
sua busca a Deus não passava de um tempo perdido. Em dias atuais quantas pessoas não comparece a Igreja por causa do 
outro. São pessoas que não consegue caminhar por conta própria. Não sabem o que querem, sua individualidade espiritual 
está acontecer
• Já viu aquela expressão foi por causa do irmão que venha a Igreja
• Não posso sair sozinho, dependo de tal pessoas

• O culto foi apenas um formalismo, isso não traz vida.

• Se fulano canto eu canto, bate palmo eu bato. Levantar a mão eu levanto via por na cola das pessoas.
• Já ouvi pessoas dizer olha vou em tal Igreja por que fulanos está lá que ridículo que falta de segurança e decisão pessoal
• Vai lá no culto e pede oração pela minha vida, pessoa incapaz
• Também já vi pessoa convencer a outro para não ir ao culto já pensou nisso irmão.
• Já ouvi pessoas afirmarem que o culto foi uma bênção por causa que tinha muita gente. São pessoa que não conta com Ele 
mesma, mesmo Deus contando com Ela 
Um real significa estar pessoalmente diante de Deus, significa depender somente Dele. É se colocar como somos diante da 
sua grandeza. Veja quantas pessoas deixam de ser abençoada no culto por vive na função do outro. Deus quer que cada um 
de nós colocamos na sua presença, como somos para Ele ministrar sobre minha vida. isso não estava acontecendo com o 
povo de Israel. Embora o culto seja um momento coletivo, o que Deus mais deseja e receber meu culto pessoal de forma 
consagrada e santificada. Israel profanou a adoração por desconsiderar a presença de Deus em seus corações que sondava 
suas conduta em adorar
 
3. É UMA EXPERIÊNCIA TRANSCENDENTAL NÃO APENAS LOCAL

• Nosso culto seria dedicado a um ídolo

Quando estou buscando a Deus seja onde for, deve saber que Ele está em todo lugar. Ou seja Ele é transcendente significa 
que não existe fronteira para Ele. Para Israel Deus estava somente em Gilgal, Berseba e Betel, como que Deus estive preso 
nestes lugares de adoração. Uma visão distorcida da grandeza e experiência de busca a Deus. Pessoas que vem buscar a 
Deus e pensa que Ele está somente neste lugar. Diante do Senhor preciso de reverência.

• Nossa pregação não teria efeito algum

• Se for assim nossas orações não passaria do teto

Israel perdeu a noção do Deus que enche toda terra com sua glória. A Igreja perdeu a noção da grandeza de Cristo, que está 
presente em todo lugar. Quantos de nós viemos adorar um Deus, que está apenas aqui. Quando fechamos a porta acabou 
nosso compromisso. Quando temos a consciência da transcendência de Deus, vivemos e temos outra postura quando o 
buscamos. No culto vai além dos Santos dos santos. Nossos louvores e recebido pelo Senhor, nossos orações é um aroma 
suave na sua doce presença Nosso torna alegre e espontâneo, com vivas de louvores, Nossa fé arde nossos corações Nosso 
ser é quebrantado diante da sua Palavra Nossas vidas são atingidas pelo poder de Deus Somos tocados pelo seu Espírito 
Santo Meu culto tem um significado para mim, pois sei que vou além dessas quatros paredes. Sei que posso agradar meu 
Deus com a minha vida. reconhece que sou abençoado por Ele. Tenho a consciência que Ele me escolher para buscar e 
adorá-lo. Sei que desse tipo de culto Ele se agrada.
 

• Nosso Louvor seria em vão

CONCLUSÃO: Buscar a Deus é um privilégio e responsabilidade do seu povo. No entanto temos que saber que depende 
da minha vida e modo como o faço, para não ser reprovado a semelhança de Israel. Cabe a cada um de nós que fomos 
chamados em Cristo para servir e prestar culto em Espírito em verdade. Portanto se desejamos viver devemos fazer como 
Deus determina. Amém!  

• Nossa fé não significaria nada

Pr. Zaru Cassiano
Fonte:(estudodabiblia) 

PIADINHAPIADINHAPIADINHA
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NOVA SENSAÇÃO DO SERTANEJO LOTAS PALCOS PELO BRASIL:
JORGE HENRIQUE E RAFAEL

MUNDO ANIMAL RECEBE AMIGOS E CLIENTES EM ITIBIRA

O cenário musical brasileiro é repleto de talentos, dos mais diversos estilos, contudo o 
Sertanejo Universitário tem atraídos inúmeras pessoas na última década.

A dupla de Goiás, que tem se destaca no cenário nacional, também e promete 
conquistar o coração do povo mineiro.

Goiânia não apenas a capital de Goiás, mas também a capital nacional dos relevantes 
lançamentos de duplas sertanejas. E de lá, os novos queridinhos da galera Jorge 
Henrique e Rafael, rapaziada jovem com futuro musical promissor.

Por: Anderson Rodrigo

Da Redação

Quem passou pela tradicional Avenida João Pinheiro, em Itabia, MG, neste 
sábado 14/03, pode ver o clima de festa que estava na Mundo Animal, uma 
das empresas mais conceituadas desta cidade.

A Magnus, junto com a Mundo Animal, ofereceu aos clientes e amigos 
amostras-grátis de rações.

O Saúde e Estilo esteve fazendo a cobertura exclusiva.

Muitas pessoas e seus pets pasaram por lá e curtiram esta pegada.

DROGARIA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS ABERTA TODOS
OS DIAS PARA MELHOR ATENDER OS ITABIRANOS

Por: Anderson Rodrigo
Fotos: Cláudia Gadioli

Confira os horários de funcionamento:

Drogaria Nossa Senhora das Graças tem profissionais gabaritados todos os dias para melhor atender clientes de 
domingo a domingo.

Aos domingos 8h as 12h
Drogaria Nossa Senhora das Graças: compromisso  com sua  saúde.
Tele-entrega 3840-1124 é  Whatsapp também
E confira uma super promoção no Instagram.

A cidade de Itabira, MG, acaba de ganhar mais uma empresa do ramo de saúde. Drogaria Nossa Senhora das 
Graças, localizada no bairro Valença chega ao mercado repleta de produtos com preços bem mais acessíveis aos 
de costume. No bairro Valença, ela atende com tranquilidade os bairros Machado, João XXIII, Fênix, Bálsamos, 
Ribeira, Santa Ruth, Abóboras, Hamilton e toda a cidade que pedir pelo whatsapp oficial da empresa.
A farmácia tem variedade em produtos que vão de shampoos, condicionadores, brinquedos à, claro, 
farmacêuticos. Aplicações de injetáveis, perfurações de orelhas, aferição de pressão arterial, testes de glicemia e 
muitos mais.

Segunda a sábado 7:30 às 19:30
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SIMARA FALA SOBRE O CORONAVÍRUS E TRANQUILA FÃS APÓS VOLTAR DA ESPANHA

31 99739 8400

SEU EVENTO E FESTA DE
ANIVERSÁRIO

EM DESTAQUE AQUI.

LIGUE JÁ!

Espaço da Beleza

Rose Lyss

A sua beleza
é o nosso
resultado!

3840 9468
9 8927 4339

Rua Gameleira, 427 A - Machado

Lanternagem e Pintura

31 3834 3319  /  9 9936 3319
Rua Gameleira, 67 - Hamilton

MUNDIAUTO

Toni   e  Doceiro

Uniformes escolares:Uniformes escolares:Uniformes escolares:
PREMEM / ESTER PEREIRA / ANTONINA / EEMZA / EMAG

DIDI ANDRADE / NICO ANDRADE / ANTÔNIO NINHARES GUERRA
EMAF / MAJOR LAGE / CORONEL / CORNELIO PENNA  / ELEONORA

31 9 8725 8696  / 9 8377 1731
Rua Pref. Virgilino Quintão, 990 Lj. 02 - Água Fresca - Itabira/MG

Rua Armando Ba�sta, 11, Carneirinhos - JM
Av. Getúlio Vargas, 5128, Carneirinhos - JM

31 3852 4445 | 3852 2509

Rua Pref. Virgílino Quintão, 79
Caminho Novo - Itabira/MG

31 3831 2467

Produtos Refriados

Coxa a passarinho R$ 7,99 kg

Linguiça sadia R$ 13,90 kg

Asa R$ 9,99 kg

Coxa desossada recheada ( encomenda) R$19,99 kg

Filé de peito R$ 10,99 kg
Coração R$ 16,99 kg

Linguiça caseira R$ 14,90 kg
Filé de coxa R$ 11,90 kg

Linguiça frango churrasco R$9,99 kg

Ovos caipira R$20,90 pente 
Queijo fresco R$ 17,90 kg

Fígado R$ 4,99 kg
Peito R$ 6,49 kg

Moela R$6,99 kg

DR. BERNARD

R. Sebastião Alvarenga Bretas, 40 - Centro
3838-1059 / 98825-2895

“Vocês precisam se conscientizar. [Na Espanha] só era permitido sair pra 
comprar comida, remédio e as pessoas que fossem pegas passeando 
pagavam uma multa violenta e até poderia ser preso. Eu estou bem, já estou 
em casa com meus filhos. 
Es tou  de  quarentena” , 
concluiu.

A cantora sertaneja Simaria, da dupla com a irmã Simone, tranquilizou os 
seus fãs nesta sexta-feira ao fala sobre a primeira vez após ter conseguido 
voltar da Espanha, onde estava quando o surto do coronavírus começou na 
última semana.

“Eu tinha sumido uns dias e estava todo mundo preocupado, perguntando 
por onde eu andava.  Meus fãs sabiam que eu estava de férias na Espanha. A 
princípio íamos para a Espanha e depois pra Itália e logo ficamos sabendo do 
coronavírus e cancelamos de imediato nossa viagem para a Itália”, explicou 
Simaria.

A cantora disse que chegou a ficar preocupada em não conseguir retornar ao 
Brasil por conta das rápidas atualizações do que se podia ou não fazer na 
Europa já que a pandemia estava se espalhando rapidamente.

Simaria relatou que tentou por quase três dias remarcar o voo de volta ao 
Brasil. “Comecei a ficar surtada, maluca”, disse. Depois da preocupação, ela 
conseguiu retornar ao país, com segurança. A sertaneja fez um apelo, já em 
solo brasileiro.

Fonte: (Virgula)

Av. Madalena Pereira dos Santos , 147 - Vila São Joaquim
Itabira/MG

3835 2222

Agora com veterinário


