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BÁRBARA EVANS MUDA O VISUAL
E ADOTA "LOIRO PRAIA”
Bárbara Evans usou seu perfil no Instagram para mostrar aos seus fãs a mudança que fez no 
visual. Pelas mãos de Fabinho Araujo, a atriz cortou o cabelo e renovou seu famoso loiro. 
Fabinho revela que Bárbara chegou ao salão Criar, em São Paulo, decidida a tirar 
comprimento das madeixas. Por isso, ele optou por fazer um long bob desfiado. O 
profissional também explica que, além de cortar, iluminou os fios da atriz pensando na 
estação mais quente do ano.
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CURIOSIDADES

ENTENDA PORQUE SEU CÃOZINHO FAZ CARA
DE CULPADO QUANDO LEVA BRONCA

Quer entender o motivo dos pets fazerem cara de culpado? Imagine a cena: você 
chega em casa, uma mão segura uma bolsa pesada, na outra estão posicionadas 
diversas sacolas de compras. O celular está tocando e você não consegue encontrar 
a bendita chave para abrir a porta. Aula de malabarismo. Até que, finalmente e com 
muito esforço, consegue, mas onde está seu cão que não veio te lambuzar de baba?

Sua percepção, então, fica mais aguçada. Ao longe, enxerga que alguns pedaços de 
papel higienico estão espalhados pelo corredor, pelo sofá, pelo tapete e no piso da 
cozinha. Mentalmente reza para que não estejam sujos, para que desta vez ele tenha 
pego o rolo limpo. Centraliza toda a sua força na corda vocal e chama o nome do 
pet. Ele vem até você com o semblante mais culpado - e lavado. 

Sem nem ao menos perceber, você assumiu uma expressão brava, e um tom de voz 
ameaçador e é daí que surge a reação culpada dos cães.

Chegamos ao ponto chave! Toda a encenação do cãozinho: orelhas baixas, 
corpinho curvado, rabo entre as pernas e olhinhos brilhantes tristonhos, não estão 
ali por um ápice de remorso, mas sim por saber que essa postura vai, aos poucos, 
acalmar sua conduta nervosa e até minimizar as broncas e o tom de voz alto. Ele se 
sente ameaçado com base na sua reação e por isso age dessa maneira.

Dois estudos, um liderado por Alexandra Horowitz, cientista que estuda a cognição 
do cão e autora de vários livros, e outro por Julie Hecht, pesquisadora de 
comportamento animal e escritora de ciência, descobriram que quando um 
cachorrinho é colocado, ou provoca uma situação em que o tutor está bravo e 
irritado, ele pode apresentar uma postura de culpado, independente se fez o que não 
devia ou não.

Para comprovar isso os dois estudos pediram aos tutores que ordenassem que o cão 
não comesse os petiscos que ali estavam. Após a ordem, os donos saiam da sala. 
Independente do verdadeiro desfecho (se comeram ou não), para alguns foi 
informado que seu cãozinho havia cumprido seu comando e para outros tutores que 
ele havia comido os petiscos.

Percebeu-se, então, que os cães mostravam-se culpados se os donos assumiam uma 
postura nervosa, tom de voz alto ou braveza, mesmo os que não haviam comido os 
petiscos. Concluiu-se que a carinha de culpado não estava atrelada à 
arrependimento, muito menos à ciência de que haviam feito algo errado, mas se 

dava, exclusivamente, pelo fato de serem reepreendidos por seu dono.

Por serem tão próximos a nós, criamos a falsa ilusão de que essa postura de culpa -
tão parecida com a nossa vergonha de quando estamos arrependidos- demontra, de 
alguma maneira, ciência dos atos ou redenção. Os cachorrinhos não conseguem 
racionalizar um evento assim como nós e saber disso é importante para o convívio 
com o animal.

Portanto, não compare a postura de culpado com a efetividade de um ensinamento. 
Não é porque ele fez um olhar de culpa, que entendeu que aquilo é errado. A melhor 
maneira de ensiná-lo é recompensando as atividades corretas com petisquinhos, 
por exemplo, e sendo firme quando ele fizer algo fora do combinado. A melhor 
maneira de adestrá-lo é conhecê-lo!

Fonte: (Canal do Pet)

9.9576-6568

9.9739-7676



BÁRBARA EVANS MUDA O VISUAL E ADOTA
"LOIRO PRAIA”

FAMOSOS

Bárbara Evans usou seu perfil no Instagram para 
mostrar aos seus fãs a mudança que fez no 
visual. Pelas mãos de Fabinho Araujo, a atriz 
cortou o cabelo e renovou seu famoso loiro.

Fabinho revela que Bárbara chegou ao salão 
Criar,  em São Paulo, decidida a t irar 
comprimento das madeixas. Por isso, ele optou 
por fazer um long bob desfiado. O profissional 
também explica que, além de cortar, iluminou os 
fios da atriz pensando na estação mais quente do 
ano.

— O long bob da Bárbara é um corte para o 
verão. Iluminamos o cabelo dela com um "loiro 
praia" e deixamos a raiz mais natural. Isso está 
super em alta, pois ajuda na manutenção e a 
manter os fios mais saudáveis.

 Fabio é o responsável pelo visual de Bábara 
desde que ela foi a grande campeã do reality A 
Fazenda, em 2013, e ainda ostentava um cabelo 
bem comprido. Ele conta que não foi fácil para a 
atriz abrir mão dos fios longos, mas que, agora, 
ela está adaptada ao novo comprimento.

— A Bárbara sempre foi muito apegada ao 
cabelo dela. Mas, depois que ela saiu de A 
Fazenda, eu fui desmistificando com ela essa 
coisa do cabelo comprido. Agora, dificilmente 
ela deixará os fios voltarem ao comprimento de 
antes, porque quem faz esse corte não costuma 
mais sair dele.

Viviane Araújo compartilha
foto com corpo malhado:
"Por hoje é só”
Quando o assunto é manter a boa forma, não 
há tempo ruim para Viviane Araújo. Nesta 
quarta-feira (27), a atriz utilizou sua conta 
oficial no Instagram para compartilhar um 
pouco do seu dia que teve muito jogo duro na 
malhação e terminou com uma sessão de 
bronzeamento natural, aproveitando o sol que 
ressurge com a chegada da primavera este 
mês.

BOA FORMA

XÔ, CELULITE
A celulite se manifesta no tecido gorduroso que se encontra embaixo da pele. Alguns 
fatores influenciam o aparecimento, como disfunção hormonal, alimentação, vida 
sedentária, circulação, tendência genética, tipo físico e outros.

Mais do que um problema estético, a celulite é uma doença com importantes alterações 
estruturais, em especial na microcirculação, afetando cerca de 70% da população 
feminina, independente do peso ou da idade.
Os distúrbios causadores de celulite conduzem a um progressivo depósito e 
crescimento das moléculas de gordura e à retenção de água nas células das regiões onde 
há maior quantidade de gordura, como parte interna dos braços, barriga, coxas, culote e 
bumbum. Em conseqüência, ocorre má oxigenação dos tecidos e acúmulo de toxinas.
As massagens quando orientadas por um especialista na área pode melhorar a 
circulação da região afetada pela celulite. Mas o tratamento deve ser complementado 
com a prática de exercícios e a reeducação alimentar.

Do ponto de vista nutricional, não existe alimentos capazes de combater a celulite. 
Porém, uma alimentação equilibrada em calorias, proteínas, carboidrato, gorduras, 
vitaminas e sais minerais ajudam a preveni-la.
Comer mais que o necessário, assim como dietas ricas em gorduras ou carboidratos ou 
maus hábitos alimentares aumentam a síntese e o armazenamento de gorduras, 
favorecendo a celulite.
Tomar pouca água e abusar do sal dificulta a troca de líquidos do organismo 
favorecendo a retenção de resíduos tóxicos do metabolismo celular (as células 
funcionam como uma fábrica que produz várias coisas úteis, mas esse trabalho todo 
produz esse resíduo que precisa ser retirado).

Ainda que uma dieta com baixas calorias ajude a combater a celulite, este problema 
também atinge as mulheres magras. Tanto as dietas ricas em gorduras, que contribuem 
para a obesidade, como os regimes com muitas restrições, aceleram o surgimento da 
celulite.

A dica é simples:

- Opte por uma alimentação rica em frutas, verduras e fibras; coma à vontade saladas e 
legumes cozidos, pois eles têm baixas calorias, prolongam a sensação de saciedade 
além de estimular o funcionamento dos intestinos e ajudar a desintoxicação orgânica;

- Reduza o consumo de gorduras: molhos gordurosos, queijos gordos, bolachas 
recheadas, biscoitos amanteigados, etc;

- Escolha fontes magras de proteína, como aves, peixe e carnes brancas;

- Escolha as formas de cozimento mais saudáveis: Para as carnes e pescados, use a 
grelha, ferva ou cozinhe ao forno. As verduras, sempre que possível, coma as cruas.

- Prefira alimentos integrais. São boas fontes de fibras e ajudam a diminuir a absorção 
das gorduras, além de contribuírem para a regulação do intestino;

- Reduza o consumo de sal e inclua ervas aromáticas no tempero dos alimentos. O sal 
ajuda a reter líquidos no organismo e contribui para o avanço da celulite;

- Evite alimentos fritos e industrializados (enlatados, açucarados, processados ou 
refinados, com aditivos, conservantes, corantes ou substâncias artificiais), além de 
dificultar a digestão e conter alta quantidade de açúcares e gorduras, aumentam o 
acumulo de toxinas;

- Consuma alimentos ricos em potássio; este mineral trabalha em conjunto com o sódio 
para regular a quantidade de água presente no organismo. Sua ausência no organismo 
altera o equilíbrio hídrico.

- Aumente a ingestão de água. Tome cerca de 2 litros por dia. A água tem ação condutora 
de glicose e oxigênio para o interior das células.

Fonte: (R7)



MEU BEBÊ

COMO A CIÊNCIA EXPLICA A AVERSÃO
DAS CRIANÇAS A LEGUMES E VERDURAS

Resistência a alimentos novos durante os 
primeiros anos da infância tem raízes 
genéticas, sociais e até evolutivasBBC 
BRASIL/Getty Images
Na Pré-história, os filhotes dos primeiros 
hominídeos corriam sérios perigo ao 
começarem a andar sozinhos e ganharem 
mais autonomia - tornarem-se presa de 
animais maiores ou comer alguma coisa 
desconhecida que pudesse matá-los. Em 
geral, as plantas tóxicas e desconhecidas 
tinham uma característica principal em 
comum: eram verdes e um tanto amargas.
De acordo com cientistas, a aversão aos 
vegetais que muitas crianças demonstram, 
especialmente a partir de 1 ano e meio de 
idade, pode ser ainda um resquício da 
"regra evolutiva" que visava protegê-los: é 
verde e desconhecido? Melhor não comer.
"De certo modo, é como se os vegetais não 
quisessem ser comidos", disse à BBC a 
psicóloga Jacqueline Blisset, professora 
da Universidade de Aston, na Inglaterra, e 
especialista em comportamento alimentar 
de crianças nos primeiros anos de vida.
"Eles costumam ter gosto relativamente 
amargo que, durante a nossa evolução, 
associamos a toxinas. E também estamos 
predispostos a comer coisas que têm mais 
gordura ou açúcar porque são uma boa 
fonte de calorias, e os vegetais não são."

Por outro lado, diz Blisset, a resistência a 
provar novos alimentos, especialmente 
legumes e verduras, acaba funcionando, 
nos dias de hoje,  mais como um 
desserviço do que como uma salvaguarda.
"Especialmente no Ocidente, o principal 
problema atual da dieta é a insuficiência de 
vegetais e o excesso de açúcar e gordura. 
Mas o fato de comermos menos vegetais 

não é algo que nos impede de reproduzir, 
por exemplo. Então não há pressão 
evolutiva para que isso mude com as 
gerações", afirmou à BBC Brasil.
De um modo geral, crianças até os 18 
meses se mostram mais dispostas a provar 
alimentos novos, desde que oferecidos por 
um adulto em que elas confiam, segundo a 
especialista.
A partir desta idade, no entanto, essa 
disposição diminui, e algumas se tornam 
mais resistentes a consumir verduras, 
legumes e, às vezes, frutas.
"Vemos muita rejeição aos verdes. Verde é 
uma cor que pode indicar a presença de 
toxinas e geralmente têm o gosto mais 
amargo. Já as cores amarela, laranja e 
vermelha tendem a indicar níveis mais 
altos de açúcar e de gosto doce. Por isso, 
costumam ser mais bem aceitas", explica.
Permitir que a criança conheça e brinque 
com verduras e legumes é importante para 
vencer a aversão a esses alimentos 
IntensidadeBBC BRASIL/Getty Images
 As crianças também têm uma experiência 
de gosto mais intensa do que os adultos, 
segundo diversos estudos. Por isso, ao 
provar algumas verduras pela primeira 
vez, as percebem como mais amargas.
Adultos tendem a ter menos sensibilidade 
para os diferentes gostos. Por isso, é 
comum que verduras, legumes ou frutas 
odiados na infância passem a ser 
apreciados mais adiante.
Mas como os cientistas conseguem medir 
exatamente o gosto que verduras e 
legumes têm para cada um?
"Não conseguimos ter uma medida direta 
de gosto, só inferir coisas a partir do 
comportamento das crianças,  que 
mostram mudanças nas preferências. 

Também fazemos alguns tipos de teste que 
mostram que elas precisam de menos sal 
numa solução com água, por exemplo, para 
perceber a diferença de gosto entre essa 
solução e a água pura", explica Blisset.
"Mas é difícil determinar o quanto disso é 
da evolução humana e o quanto são fatores 
ambientais e até mesmo genéticos", afirma.
Isso quer dizer que não só o perigo pré-
histórico, mas também a influência da 
sociedade atual - o comportamento de pais 
e dos colegas em relação à alimentação, por 
exemplo - podem tornar as crianças mais ou 
menos resistentes em relação ao que 
comem durante os primeiros anos de vida.

Um estudo feito por pesquisadores da 
University College London (UCL), do 
Reino Unido, em 2016 concluiu que a 
genética é responsável por até 50% da 
disposição da criança (ou falta dela) em 
experimentar novos sabores, texturas e 
cores.
A pesquisa foi feita usando dados do maior 
estudo feito com gêmeos no mundo - são 
1.921 famílias que têm bebês gêmeos de 1 
ano e meio de idade.
Mesmo assim, a fase é vista como uma 
etapa normal da evolução do paladar da 
criança, e, de acordo com Jacqueline 
Blisset, costuma passar por volta dos sete 
anos. Por isso, pais não devem entrar em 
pânico com a possibilidade de seus filhos 
não consumirem leguminosas.

"Há muitos fabricantes de alimentos 
envolvidos na seleção desses alimentos 
para torná-los menos amargos e fazer com 
que as crianças os aceitem melhor. Mas 
quando você remove esses gostos, muitas 
vezes remove também nutrientes que são 
muito bons para nós", alerta a especialista.
Até os 18 meses de idade, bebes costumam 
ser mais receptivos a texturas e sabores 
novos O que fazer?BBC BRASIL/Getty 
Images
Persistência - e uma boa dose de calma - são 
as chaves para conduzir as crianças pela 
fase de rejeição a alimentos novos e vencer 
sua resistência a legumes e verduras.

"Mesmo as crianças que têm predisposição 
genética a acharem algumas verduras e 
legumes mais amargos podem aprender a 
comê-los se forem expostas e na medida em 
que ficam mais velhas", diz a psicóloga.

"O pais costumam desistir muito cedo de 
d a r  a l g u n s  d e s s e s 
al imentos às crianças 
porque elas não gostam 
deles. Você pode começar 
com os legumes mais doces 
no começo, como cenoura 
e tomate, para expandir a 
dieta delas, e deixar os 
verdes para quando elas 
e s t i v e r e m  u m  p o u c o 
maiores e seus gostos 
mudarem."
Também vale ser criativo 
ao expor a criança às 

verduras, como retirar esses alimentos do 
contexto da refeição e deixar que o garoto 
ou garota comece simplesmente brincando 
com eles.

"Se a criança for muito resistente, é bom 
deixá-la tocar, cheirar e até inventar 
desenhos com a verdura ou legume. Além 
disso, é importante que elas vejam os pais 
consumindo esse alimento, é claro."

Outra estratégia que funciona nos casos 
mais dramáticos, segundo Blisset, é 
oferecer pequenas recompensas, como 
adesivos, quando a criança experimentar 
algo novo. Mas atenção: a prática não deve 
ser frequente demais e a recompensa não 
deve ser doce ou sobremesa.
“As crianças aprendem rápido as regras que 
criamos sobre comer. Há alguns estudos 
que mostram o entendimento que as 
crianças têm de ganhar uma sobremesa se 
comerem os vegetais. Eles entendem que a 
comida que precisam comer primeiro 
sempre terá um gosto ruim, mas que a outra 
é boa. Então é preciso tomar cuidado", 
afirma.

"O mais importante, no fim das contas, é 
diminuir a pressão. Não se preocupe demais 
com isso, não transforme a hora do almoço 
em um campo de batalha, não pressione 
demais seu filho a experimentar."

*Colaborou Camilla Costa, da BBC Brasil 
em São Paulo
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5 EXERCÍCIOS PARA TRATAR O
E S P O R Ã O  D E  C A L C Â N E O

SAÚDE DA MULHER

O esporão de calcâneo é uma protuberância 
óssea que se forma no osso do calcanhar.
Ele pode causar incômodo ao caminhar ou 
realizar outras atividades. A dor aguda é 
sentida na parte interna e inferior do pé, e se 
manifesta com mais intensidade pela manhã.
É uma dor que desaparece com o repouso, 
mas volta a quando a atividade é retomada. 
Além disso, pode causar a limitação da flexão 
dorsal de tornozelo.

Fe l izmente ,  ex i s tem exerc íc ios  de 
alongamento que são muito úteis para aliviar 
a dor e ajudar a acelerar a recuperação.
Causas do esporão de calcâneo
Segundo  pesqu i sa s  r ea l i zadas  po r 
fisioterapeutas e podólogos, esta patologia 
atinge uma em cada quatro pessoas. E estes 
seriam os fatores de risco:
Idade: pode ser um fator desencadeante, mas 

não é o único.
Sobrepeso: as pessoas obesas que passam 
muitas horas em pé podem ter mais chance de 
apresentar este problema.
Prática esportiva intensa: às vezes, pode 
gerar esta dor.
Pé chato: pode ser um fator que leve ao 
desenvolvimento desse problema, assim 
como um tendão de Aquiles pouco elástico.
Sapatos inadequados: o uso de sapatos de 
sola fina ou de saltos (sobretudo os saltos 
finos e altos), pode causar seu aparecimento.
Exercícios para aliviar a dor causada pelo 
esporão de calcâneo.

1. Exercício com a toalha
Este exercício é o mais benéfico para tratar 
este problema.
Para realizá-lo, basta colocar uma toalha no 
chão e tentar agarrá-la e aproximá-la de si 

com a ajuda dos dedos dos pés.
Você pode adicionar algum peso sobre ela para 
exercer mais resistência.

2. Exercício com cinta
Este exercício é uma boa alternativa para o 
problema do esporão no calcanhar, mas 
também para outras alterações que podem 
aparecer no pé.

Sente-se no chão, com as costas retas e as 
pernas esticadas na sua frente.
Coloque um cinto ou faixa de alongamento na 
planta do pé e agarre uma ponta com cada mão.
Em seguida, puxe-a para si com os braços, 
enquanto que empurra com o pé para o lado 
contrário.
Segure a postura por volta de 20 segundos.
Realize séries de 25 repetições, 2 a 3 vezes por 
dia.

3. Exercício com a bola na planta do pé
Este exercício consiste em girar uma bolinha 
com a planta do pé. É benéfico para este 
problema e também para a fascite plantar.
Deslize o pé por cima da bola. Assim, 
conseguiremos realizar uma massagem que 
vai relaxar a planta do pé.
Para completar o exercício, pressione a bola 
desde a ponta dos pés até o calcanhar.

4. Girar uma garrafa de água
Neste caso, vamos precisar encher uma garrafa 
de água e congelá-la.

Coloque a garrafa deitada no chão, cubra com 
uma toalha e pise sobre ela.
Realize um movimento de rotação sobre a 
planta do pé, que deve durar, pelo menos, 5 
minutos.
Repita 3 vezes por dia.
Este exercício de alongamento vai nos ajudar a 
diminuir a dor. Além disso, o frio vai agir como 
um tipo de anestesia local.

5. Alongamento da panturrilha

É um exercício muito fácil no qual você terá 
apenas que apoiar as mãos sobre uma mesa ou 
parede, e flexionar uma perna enquanto estica 
a outra.
Incline-se para frente, como se quisesse mover 
a mesa para alongar os músculos da 
panturrilha da perna que fica estirada.
Mantenha a posição por entre 10 a 15 
segundos.

Conselhos para aliviar a dor do esporão de 
calcâneo

Diminua o máximo que puder a atividade 
esportiva e tente repousar.
Utilizar um sapato adequado é fundamental 
para diminuir a inflamação do calcanhar e 
diminuir a dor. O recomendado seria um 
sapato acolchoado, com sola flexível e um 
salto elevado para dar um bom apoio ao pé.
Utilize palmilhas específicas para amortecer o 
impacto ao caminhar.
Aplique gelo ou compressas frias três vezes 
por dia por 15 minutos, pois isso ajuda muito a 
aliviar a dor.
É recomendável iniciar uma dieta para baixar 
alguns quilos, se tiver excesso de peso.

Lembre-se de que o sobrepeso é uma das 
principais causas do aparecimento dos 
esporões. Não apenas servirá para diminuir 
os sintomas, como também melhorará sua 
saúde em geral.

Este artigo é informativo. Se você realiza 
algum exercício e seu problema continua, é 
recomendável consultar um médico para que 
ele faça o diagnóstico de acordo com seu 
p r o b l e m a  e  o f e r e ç a  u m  t r a t a m e n t o 
personalizado.

Fonte: (Melhor com Saúde)

Mirian Fernandes
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Da mesma forma que os nomes variados identificam trabalho do Espírito Santo nas 
pessoas regeneradas pela fé no Seu Santo Filho Jesus, também, através dos muitos 
símbolos, Ele Se faz representar.
E por que Deus usa símbolos para fazer-Se representar? Por que não utiliza imagens 
de escultura que são muito mais lógicas? A verdade é que: "Deus é espírito; e 
importa que os Seus adoradores O adorem em espírito e em verdade." João 4.24

Se, por acaso, Deus permitisse que as pessoas utilizassem imagens para O adorar, 
então, já não creriam pela fé, mas pelos seus próprios sentidos. E é óbvio que se 
alguém se curva diante de uma imagem está focalizando a sua fé naquilo que está 
vendo; no que pode tocar com as mãos, ver com os olhos. Logo, a sua fé torna-se 
inválida, pois a definição de fé é: "Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a 
convicção de fatos que se não veem." Hebreus 11.1

Se é a certeza de coisas que se esperam, como pode a pessoa ter fé em algo que está 
na sua frente? Como terá convicção de algo que não vê se diante dela está uma 
imagem esculpida?

Além do mais, ainda que Deus permitisse que se fizessem imagens para a Sua 
adoração, quem teria a capacidade de fazer a imagem de Deus? Ora, todo mundo 
sabe perfeitamente que as pessoas que trabalham com qualquer tipo de arte 
dependem de inspirações, e estas muitas vezes são criadas através dos variados 
tipos de tóxicos.

Veja, por exemplo, Miguel Ângelo foi um tremendo beberrão; quando pintou os 
tetos da Igreja Romana, estava totalmente embriagado. E também como poderia 
Deus permitir que alguém esculpisse a Sua imagem usando material perecível?

Quer dizer: é uma verdadeira barbaridade acreditar que Deus possa ser 
representado por imagens feitas pelas mãos de pecadores. Ele mesmo afirmou pelo 
profeta Isaías:

"Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com Ele? 
O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro e cadeias de prata forja para 
ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice 
perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso, não sabeis? 
Porventura, não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não 
atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a 
redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos; é Ele quem estende os 
céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar; é Ele quem reduz a 
nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra." Isaías 40.18-23

A simbologia é usada por Deus, porque jamais alguém vai desejar adorar a água, 
por exemplo, ou o vento, a chuva, o fogo. Além do mais, estes elementos simples 
ajudam as pessoas a liberar a verdadeira fé que está normalmente escondida dentro 
de cada uma delas. O Senhor Jesus usou de Sua saliva para fazer lodo e untar as 
vistas do cego, e depois o mandou lavar-se no tanque de Siloé para ser curado. Um 
simples ato de fé da parte do cego o fez enxergar; também o apóstolo Paulo usou 
seus lenços e aventais para curar e libertar os enfermos. Os objetos mais simples 
foram usados por Deus para fazer liberar a fé das pessoas, mas de forma alguma 
serviriam ou servem para ser objeto de adoração, porque isto deve ser 
exclusivamente em espírito e em verdade. Então, vejamos alguns símbolos do 
Espírito Santo:

1. Rios de água viva - João 7.38; 2. Vento - João 20.22; 3. Fogo - Êxodo 13.21; 4. Óleo - Exôdo 29.7; 5. 
Línguas - Atos 2.8; 6. Orvalho - Salmos 133.3; 7. Pomba - Mateus 3.16; 8. Selo - 2 Coríntios 1.22; 9. Chuva 
- Oséias 6.3

Fonte: (Universal)

Palavra de DeusPalavra de Deus
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6 LOOKS COM PEÇAS NA COR
TENDÊNCIA DO VERÃO 2018

A cor tendência do verão 2018 é o Pink 
Yarrow (17-2034 na escala Pantone) 
que é um rosa vibrante que promete 
aparecer em poderosas produções 
monocromáticas e ‘casada’ com o Rosa 
Millennial que tem se mantido estável 
nas tendências nos últimos meses.

Para quem gosta de pink a dica é ousar 
nas produções e arrasar dentro dessa 
tendência, confira as dicas de looks 
com peças dessa cor e esteja pronta para 
o verão 2018!
Dicas de looks com a cor tendência do 
verão 2018Saias
A cor Pink Yarrow combina bastante 
com saias por ser uma cor que lembra o 
universo da boneca Barbie.

A dica para não exagerar é combinar o 
tom vibrante dessa peça com outras de 
paleta neutra como preto e branco.
Observe que tem opções disponíveis 
em diferentes modelagens como saia 
ladylike (peça que sofistica qualquer 
produção), saia lápis (sensualidade na 
medida certa) e saias mais curtinhas 
(para produções mais joviais).

Calças
A cor tendência do verão 2018, Pink 
Yarrow, pode ser aplicada em calças, 
porém, nesse caso é importante cuidar 
para evitar que a produção fique com 
um toque infantil ou muito jovial.
Modelagens mais sofisticadas como as 
calças cenoura (mais largas no quadril e 

sequinhas nas pernas) são muito bem-
vindas nos seus looks.
Para quem deseja mais ousadia na 
produção pode ser legal combiná-la 
com cores igualmente vibrantes como o 
azul Niágara, outra aposta da Pantone.

Macacão
Para quem não tem medo de usar looks 
poderosos e cheios de cor a dica é a 
combinação da peça estrela de 2018, o 
macacão, com o Pink Yarrow.
Como se trata de uma produção de peso 
em termos de impacto, é recomendado 
combinar a peça com acessórios 
neutros e de preferência sapato nude, 
pode ser uma sapatilha ou uma sandália 
(com salto ou flat).
Na maquiagem segure a mão para não 
pecar pelo exagero.

Vestido
O vestido de modelagem próxima ao 
corpo é uma das peças que estará em 
evidência na cor Pink Yarrow.
Para adicionar um toque mais moderno 
ao look recomendamos observar outras 
tendências fortes para o verão 2018 
como o decote ombro a ombro, por 
exemplo.

Vestidos curtos com modelagem 
ladylike (cintura marcada e saia aberta 
em A) também funcionam bem nessa 
cor tendência do verão 2018.

Pink Yarrow + Rosa Millennial
Os dois rosas mais poderosos do 
momento podem ser usados em lindas 

composições de looks.
Use a sua criatividade para criar 
contraste entre o rosa calmo e o pink 
vibrante, looks ladylike ganham mais 
atitude com um toque de cor mais 
intensa.
O tom millennial se torna mais 
divertido com esse contraste.

Vestido longo ou mídi
Para sofisticar os seus looks com a cor 
tendência do verão é interessante 
procurar por peças com modelagens 
que sejam reconhecidamente mais 
elegantes como os vestidos longos e 
midi.
Novamente  destacamos que os 
complementos neutros aparecem como 
uma alternativa para tornar a produção 
mais suave.

Quais looks você usaria com a cor 
tendência do verão 2018?
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