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Para quem quer dar aquela repaginada no visual 
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CURIOSIDADES

NA DÚVIDA SOBRE TROCAR A GASOLINA
PELO ÁLCOOL NOS DIAS FRIOS?
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A REDUÇÃO DOS PREÇOS NAS REFINARIAS É DE 5,4% PARA A 
GASOLINA E 3,5% PARA O DIESEL

Com a escalada do preço da gasolina, muitos consumidores têm encontrado no 
álcool (etanol) a alternativa para continuar tirando o carro da garagem sem estourar 
o orçamento. No entanto, muita gente tem dúvida sobre o abastecimento com o 
combustível verde. Prejuízos ao motor e danos ao veículo fazem parte do folclore 
alimentado por "entendedores" de automóveis que filosofam sobre a matéria nos 
botequins e outras rodinhas de lorotas.

Na verdade, a única proibição para o uso do etanol é se o automóvel tiver motor com 
uso exclusivo de gasolina. Atualmente são poucos automóveis comercializados no 
Brasil que queimam apenas gasolina. Geralmente são importados. A grande 
maioria dos modelos fabricados a partir da segunda metade da década de 2000 
utiliza motores flexíveis.

E para ter certeza de que seu carro é flex não é preciso levá-lo ao mecânico. Basta 
abrir a tampa do reservatório de combustível. Nele estará grafado de forma bem 
legível se o motor é flex ou não. A dúvida também pode ser tirada no Certificado de 
Registro de Licenciamento de Veículo (CRLV), onde consta qual ou quais 
combustíveis podem ser utilizados.
Transição

Muitos proprietários têm medo de trocar de combustível de uma hora para outra, na 
crença de que a mudança pode provocar algum tipo de dano ao automóvel. Balela. 
Não existe nenhum tipo de "preparo" ou rito de transição para trocar gasolina pelo 
álcool. Os motores bicombustíveis são projetados para rodar tanto com álcool, 
como gasolina, ou ambos em qualquer proporção, independentemente do tempo 
que o motor foi utilizado exclusivamente com um ou outro.

E como o carro sabe se há gasolina ou álcool no tanque? Os carros flexíveis são 
equipados com uma sonda lambda, montada na tubulação de escapamento. Essa 
sonda lambda é capaz de identificar se aquele gás expelido é de álcool, gasolina ou 
misturado. Isso porque gasolina e álcool têm octanagem diferentes, sendo que o 
etanol é mais resistente à queima. Essas informações são encaminhadas para a 
central eletrônica, que ajusta o fluxo de alimentação e ponto de ignição para ajustar 
o funcionamento. Na prática é imperceptível.

Vale lembrar que, como o álcool é mais resistente à queima, a central eletrônica 
injeta mais combustível nas câmaras de combustão. Em muitos modelos isso 
resulta num ganho de potência, mas também aumenta o consumo, reduzindo a 
autonomia.  

ENTENDA COMO FUNCIONA O SEU CARRO

E NO FRIO?

A única atenção extra que o motorista deve ter com o 
carro abastecido com álcool é manter (caso exista) o 
reservatório de partida a frio abastecido. É o famoso 
tanquinho, que fica geralmente instalado sob o capô. 
Sua função é garantir a partida em baixas temperaturas, 

uma vez que o álcool resfriado é ainda mais difícil de detonar.

Para o tanquinho, é recomendável encher com gasolina aditivada, de preferência 
daquelas mais sofisticadas, pois têm vida útil de 18 meses, contra 90 dias da 
gasolina convencional. Muitos modelos mais recentes já aboliram o tanquinho e 
utilizam um sistema de aquecimento das galerias, o que permite a ignição apenas 
com álcool, mesmo em dias frios.

Ou seja, pode encher o tanque de álcool sem medo.

 Fonte: (Hoje em Dia)
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10 TENDÊNCIAS EM CORTES DE CABELO 2018
Para quem quer dar aquela repaginada no visual 
selecionamos dez tendências em cortes de cabelo 2018.

ATUALIZE O SEU VISUAL E FIQUE MAIS 
MODERNA.

Tem opções para todos os comprimentos: curto, médio 
e longo além de opções que combinam com diferentes 
estilos.

Conheça as tendências que vão fazer a cabeça das 
fashionistas em 2018.

TENDÊNCIAS EM CORTES DE CABELO 2018 
– CURTOS

1 – CURTO ASSIMÉTRICO COM FRANJA 
LATERAL
Quer um visual leve para as madeixas em 2018?
Então aposte nesse corte que virá com tudo e que traz 
mais jovialidade para o look.
O curto está sendo reinventado com a franja lateral longa.
Vai bem também em madeixas cacheadas, o segredo está em criar um visual 
assimétrico em que o cabelo ganhe movimento.

2 – CURTO REPICADO COM FRANJA LATERAL
Uma das principais tendências em cortes de cabelo 2018 será a franja lateral.
Para quem é fã desse truque de styling capilar e deseja manter as madeixas 
curtinhas a dica é apostar num corte repicado.
Assim você consegue um visual mais jovem e despojado.
Com um pouco de gel você pode sofisticar esse cabelo com o efeito molhado que 
também estará em evidência.

3 – PIXIE
O corte curtinho moderninho que é sucesso desde a década de 1960, em cabeças 
como as da supermodelo Twiggy, continuará em evidência em 2018.
O mais interessante é que cada mulher pode encontrar o seu tipo de pixie favorito 
desde os mais despojados com um visual puxando para o masculino até aqueles 
com franja lateral (olha ela aí de novo) e com topete (por que não investir num 
visual com pegada anos 1990?).

4 – CHANEL COM PONTAS ALONGADAS NA FRENTE
O Chanel aparece repaginado dentre as tendências em cortes de cabelo 2018, 

moderninho ele tem a base mais curta atrás deixando a nuca a mostra e suas pontas 
mais longas e destacadas na frente.
Esse corte promove um enquadramento mais interessante para o rosto destacando 
as suas principais características.

TENDÊNCIAS EM CORTES DE CABELO 2018 – MÉDIOS

5 – CORTE BLUNT CUT
Prepare-se para o retorno triunfal das madeixas com corte reto em 2018, o visual é 
mais indicado para o comprimento médio.
O blunt cut já está sendo bastante usado pelas fashionistas antenadas nas tendências 
e tem como principal característica ser usado com o penteado repartido ao meio.

6 – CORTE REPICADO
Para o comprimento médio também fica interessante apostar nas madeixas 
repicadas.
Esse corte funciona bem para diferentes texturas de cabelo e pode ser acompanhado 
por uma franja lateral para ficar mais estiloso.

Modele usando um pouco de finalizador como mousse, por exemplo.

7 – MÉDIO COM FRANJA
A franja tradicional também é bem-vinda para quem deseja um corte de 
comprimento médio.
O truque para atualizar esse corte é deixar a franja um ou dois dedos mais curta que 
o habitual (altura das sobrancelhas).
Aqui também funciona apostar nas pontas retas.

8 – CORTES COM VOLUME
O volume dos cabelos crespos e cacheados estarão em alta em 2018, e cortes que 
privilegiem o formato afro são as melhores pedidas.
Cuide bem dos seus cachos com o uso de produtos de ativação da forma e seque 
com o auxílio do difusor para conseguir esse efeito de madeixas cheias.

TENDÊNCIAS EM CORTES DE CABELO 2018 – LONGOS

9 – CORTE LONGO COM PONTAS RETAS
Quem tem um volume razoável nas madeixas pode apostar nos fios longos com 
pontas retas.
O único problema desse modelo, que é uma das tendências em cortes de cabelo 
2018, é que pode deixar o visual de fios sem volume sem graça.
Então só invista se realmente tiver algum volume no cabelo.

10 – REPICADO
O corte repicado também terá vez dentre os principais cortes tendência de 2018.
Vale dizer que é um corte que vai bem em diferentes texturas de fios desde os 
cacheados até os lisos (nesse caso adiciona mais volume as madeixas).
A franja ajuda a modernizar o visual com muito estilo.

Fonte: (Site de Beleza e Moda)



DESTAQUE

HISTÓRIA DA FARMÁCIA

LUZ NOVIDADESLUZ NOVIDADES
A LOJA DO CARLOS

(31) 9-8618-8498

MANUTENÇÃO EM APARELHOS ELETRÔNICOS,
CELULARES E TABLETS.

RUA GAMELEIRA, 515 - LJ 1 - MACHADO

 A história da farmácia remete à preocupação com a saúde, a doença, aos primeiros remédios, ao 
aparecimento dos medicamentos e ao surgimento do farmacêutico. Apresenta  vários períodos e 
cada um as suas inovações.

Os textos antigos relatam o emprego das plantas e de substâncias de origem animal para fins 
curativos, desde o período Paleolítico ou idade da pedra lascada.  O mais antigo documento 
farmacêutico conhecido é uma tabuinha sumérica (tabela de argila) executada no terceiro milênio 
(2100 a.C.), contendo quinze receitas medicinais, descoberto em Nippur. O papiro mais importante 
da história da Farmácia é o papiro Ebers escrito por volta de 1500 a.C., espécie de manual destinado 
aos estudantes, que revela segredos de medicação. Esta verdadeira farmacopéia registra abundantes 
informações, contém 811 prescrições e menciona 700 remédios para distintas doenças, de mordida 
de serpente à febre puerperal, abrangendo uma grande variedade de temas médicos.

Na antiguidade, durante a busca dos alquimistas por formas de fabricar ouro e o elixir da vida eterna, 
eles acabaram por produzir óleos e resinas que foram considerados os primeiros remédios da 
humanidade. Muitos anos depois, surgiu a referência à botica, que era apenas uma caixa de madeira 
na qual se levavam os remédios.

A origem das atividades relacionadas à farmácia se dá a partir do século X com as boticas ou 
apotecas, como eram conhecidas na época. A figura do apotecário ou boticário aparece nos 
conventos da França e Espanha, desempenhando o papel de médico e farmacêutico. Neste período, a 
medicina e a farmácia eram uma só profissão.

A evolução e desenvolvimento da farmácia, como atividade diferenciada, só aconteceria na 
Alexandria após um período de instabilidade marcado por guerras, epidemias e envenenamentos. A 
farmacologia ganhou grande impulso, principalmente no tratamento dos soldados abatidos nos 
campos de batalha. E a profissão farmacêutica separa-se da medicina ficando proibido ao médico ser 
proprietário de uma botica.

O grego Hipócrates marcou uma nova era para a cura quando sistematizou os grupos de 
medicamentos, dividindo-os em narcóticos, febrífugos e purgantes. Galeno escreveu bastante sobre 
farmácia e medicamentos, sendo considerado o "Pai da Farmácia". Sua grande contribuição foi a 
transformação da patologia humoral numa teoria racional e sistemática, em relação à qual se tornava 
necessário classificar os medicamentos.

Durante a 1a Guerra Mundial (1914 -1919), desenvolve-se a terapia antimicrobiana com avanços 
significativos em quimioterapia, antibioticoterapia e imunoterapia. E no período da 2a Guerra 
Mundial (1939 -1945), começaram as pesquisas sobre guerra química que resultaram no 
descobrimento dos primeiros anti-neoplásicos.

As últimas décadas do século passado foram decisivas no descobrimento de fármacos a partir da 
aplicação de conceitos de genética molecular, genômica, proteômica e informática. A biotecnologia 
e a tecnologia farmacêutica emergiram como poderosos instrumentos para romper com os limites 
terapêuticos estabelecidos.

A taça com a serpente enrolada nela, é reconhecida em todo o mundo, como o símbolo da profissão 
farmacêutica. Sua origem remonta à mitologia grega.

Segundo a literatura antiga este símbolo representa o poder (cobra) sobre a cura (taça).

A TAÇA DE HIGÉIA
20 jul, 2008 por Professor Paludetti

Todos sabemos que o mais tradicional símbolo da profissão farmacêutica é a taça com a cobra nela 
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enrolada. Mas, o que significa isso e de onde vem este símbolo?
Este símbolo é a taça de Higéia.

Na mitologia grega Hígia era a filha de Esculápio.Era a deusa da saúde, limpeza (daí a raiz da palavra 
higiene) e da sanitariedade, e exercia uma importante parte no culto do pai. Enquanto seu pai era 
mais associado diretamente com a cura, ela era associada com a prevenção da doença e a 
continuação da boa saúde.Posteriormente, como Esculápio foi vinculado à medicina e então, Hygéia 
foi vinculada à farmácia.
A taça Higéia representa atualmente a moderna farmácia. E assim era para ser: diferentemente de 
outros deuses gregos, Higéia não era aversa ao trabalho, mas era cuidadosa e cooperava em fazê-lo 
com perfeição.

O símbolo é composto por duas partes: a cobra e a taça.

A cobra é denominada Serpente de Epidauro, um dos templos dedicado a Esculápio. Para as 
sociedades ocidentais e do oriente médio, a serpente simboliza a sabedoria, a imortalidade e a cura.

A taça é uma variante do símbolo da serpente, significando a cura por meio daquilo que se ingere, ou 
seja, pelos medicamentos

A HISTÓRIA DA FARMÁCIA NO BRASIL
 
O primeiro boticário no Brasil foi Diogo de Castro, trazido de Portugal por Thomé de Souza 
(governador geral nomeado pela coroa portuguesa). Sua vinda se deu a partir da observação pela 
coroa portuguesa, de que as pessoas no Brasil só tinham acesso ao medicamento quando expedições 
portuguesas, francesas ou espanholas apareciam com suas esquadras, e nestas havia algum 
cirurgião-barbeiro ou tripulante com uma botica portátil cheia de drogas e medicamentos.

Os jesuítas que vieram para o Brasil colocavam em seus colégios de catequização uma pessoa para 
cuidar dos doentes e outra para preparar os remédios. Quem mais se destacou foi José de Anchieta, 
jesuíta que pode ser considerado o primeiro boticário de Piratininga (São Paulo).

A partir de 1640 as boticas foram autorizadas a se transformar em comércio, dirigidas por boticários 
aprovados em Coimbra. Esses boticários que obtinham sua carta de aprovação eram profissionais 
empíricos, às vezes analfabetos, possuindo apenas conhecimentos corriqueiros de medicamentos.

A passagem do nome de comércio de botica para farmácia surgiu com o Decreto 2055, de dezembro 
de 1857, onde ficaram estabelecidas as condições para que os farmacêuticos e os não habilitados 
tivessem licença para continuar a ter suas boticas no país.

Do ponto de vista da terapêutica, a grande inovação foi o aparecimento da farmácia química, que 
surgiu em oposição à tradicional, a galênica. O primeiro brasileiro fabricante industrial de extrato 
fluído foi o farmacêutico João Luiz Alves, no Rio de Janeiro. 

O ensino farmacêutico nos tempos do Brasil colonial não existia, o aprendizado dava-se na prática, 
nas boticas. Adquirida a experiência, os boticários se submetiam a exames perante os comissários do 
físico-mor do Reino para obtenção da "carta de examinação". Concorriam, assim, com os físicos e 
cirurgiões no exercício da medicina. Alguns, inclusive, chegaram a trocar de profissão, tornando-se 
cirurgiões-barbeiro.

Em 1809 foi criado dentro do curso médico, a primeira cadeira de matéria médica e farmácia 
ministrada pelo médico português José Maria Bomtempo. Somente a partir da reforma do ensino 
médico de 1832, foi fundado o curso farmacêutico, vinculado, contudo, às faculdades de medicina 
do Rio de Janeiro e da Bahia. Por esta reforma, ficou estabelecido que ninguém poderia "curar, ter 
botica, ou partejar", sem título conferido ou aprovado pelas citadas faculdades.

No Brasil, o conceito de medicamento ainda não passa de uma mercadoria qualquer. As farmácias e 
drogarias (principalmente), transformaram-se em mercearias e estão mais sujeitas às regras de 
mercado que as regras sanitárias. Nelas comete-se a aviltante e irresponsável "empurroterapia", em 
que o balconista do estabelecimento oferece qualquer medicamento ao paciente, à revelia de 
prescrição médica e da dispensação do farmacêutico, atendendo exclusivamente aos apelos do 
negócio e do lucro.

O medicamento é um bem social e corresponderá ao farmacêutico 
continuar desenvolvendo seu trabalho em qualquer das etapas 
relacionadas com ele, desde a sua obtenção até sua dispensação e 
seguimento, assegurando à população o acesso a fármacos eficazes, 
seguros e de qualidade, independentemente do tipo de 
farmacoterapia empregada e do paciente que a recebe.

 A verdadeira vocação da farmácia é a de ser um estabelecimento 
prestador de serviços farmacêuticos e não mais um mero ponto de 
dispensação. Os serviços farmacêuticos orientados para atenção ao 
paciente, farmacovigilância e uso racional de medicamentos, 
oferecem melhoria na qualidade da saúde da população. 

Fonte: (http://www.sbfc.org.br)



8 DÚVIDAS COMUNS SOBRE SEXO NA MENSTRUAÇÃO RESPONDIDAS

SAÚDE DA MULHER

Por incrível que pareça, a menstruação ainda é um tabu nos dias de hoje. É por conta 
disso que muitas mulheres ainda têm vergonha de comprar absorventes, carregá-los 
ou até falar sobre esse período do mês. Pelo mesmo motivo, uma  propaganda de 
absorvente que usa sangue de verdade em vez de um líquido azul foi considerada 
revolucionária (apesar de mulher nenhuma sangrar um líquido azul como nas 
propagandas convencionais). E também é por esse motivo que o sexo na 
menstruação ainda não é visto com bons olhos por grande parte das pessoas.
Está tudo bem em não curtir a ideia de sexo na menstruação, mas, como o tema é 
tabu, há muitos mitos sobre o tema

Por incrível que parece, nem sempre é o homem que torce o nariz para o sexo na 
menstruação . Muitas mulheres não se sentem confortáveis em deixar que o 
parceiro ou a parceira as toquem durante o período menstrual e, apesar de estar tudo 
bem em não se animar com a ideia (afinal, para o sexo ser bom, é preciso ter vontade 
e consenso), é preciso entender que há muita desinformação sobre ela e que não há 
nada de errado com a prática. Confira oito dúvidas comuns sobre transar nesse 
período do mês respondidas:
 
1. TRANSAR NESSE PERÍODO FAZ MAL?
Não, o fazer sexo na menstruação é tão seguro quanto transar sem que a mulher 
esteja menstruada. É comum ouvir que, pela presença do sangue, a transmissão de 
doenças sexualmente transmissíveis (DSTs) fica mais fácil, mas, segundo a 
ginecologista Jessica Shepherd, consultada pelo veículo norte-americano “Men’s 
Health”, não há estudos confiáveis a respeito desse tópico.

O que pode acontecer, segundo ela, é a menstruação alterar o pH da região íntima, 
aumentando um pouco o risco de infecções vaginais. O ideal é não deixar a proteção 
de lado em nenhuma situação,  cuidar bem da higiene íntima e sempre lembrar de 
fazer xixi após a transa, principalmente nesse período.

2. É POSSÍVEL ENGRAVIDAR DURANTE O PERÍODO MENSTRUAL?
Apesar de a menstruação ser justamente o processo de descarte de um óvulo não 
fecundado e de o período de ovulação (ou seja, aquele em que é mais fácil de a 
mulher engravidar), é, sim, possível que a mulher engravide se fizer sexo durante os 
dias em que estiver menstruada. De acordo com o médico Roberto Debsk, apesar de 
ser algo relativamente raro, é necessário manter o uso de contraceptivo durante o 
sexo na menstruação, isso porque, além de os espermatozoides poderem sobreviver 
no corpo da mulher por cerca de 72 horas, algumas mulheres têm o ciclo irregular, o 
que pode resultar em uma fecundação.

3. O SEXO PODE AUMENTAR O FLUXO?
Por conta da penetração e das contrações provocadas pelos orgasmos, a mulher 
pode ter a impressão de que o fluxo da menstruação está mais intenso durante o ato 
sexual, mas isso não faz com que o fluxo aumente nos outros dias do período 
menstrual.

4. É NORMAL QUE A LIBIDO AUMENTE NO PERÍODO MENSTRUAL?
Apesar de não haver muito respaldo da ciência quanto a isso, muitas mulheres – mas 
muitas mesmo – dizem que, durante os dias em que estão menstruadas, a vontade de 
fazer sexo aumenta absurdamente. Segundo Jessica, porém, é natural que o nível de 

excitação sexual aumente durante o período de 
ovulação (cerca de duas semanas antes de a 
menstruação descer), já que algumas mudanças 
hormonais ocorrem no corpo indicando que “é hora de a 
mulher engravidar”.

Ao mesmo tempo, Debsk afirma que algumas mulheres 
sentem aversão ao sexo ou ausência do desejo sexual no 
período menstrual. Conclusão: o ideal é deixar as 
vontades (ou falta delas) bem claras para o parceiro ou 
parceira. Sendo ou não algo comprovado pela ciência, 
se a mulher estiver subindo pelas paredes e a outra 

pessoa, por que não saciar o desejo dos dois?

5. A MULHER SENTE MAIS PRAZER FAZENDO SEXO NESSA ÉPOCA?
Sim, isso pode acontecer. Segundo Jessica, é normal que o clitóris fique um pouco 
mais inchado durante o período menstrual, o que pode aumentar ainda mais a 
sensibilidade do “botãozinho de prazer” e levá-la à lua. 

Além disso, tudo o que não falta durante os dias em que a mulher está menstruada é 
lubrificação, o que, por acabar com o atrito entre o pênis e a parede do canal vaginal, 
sempre torna o sexo mais confortável.

6. TRANSAR DURANTE A MENSTRUAÇÃO REDUZ AS CÓLICAS?
Isso é relativo de mulher para mulher, já que algumas têm dores mais intensas que 
outras no período menstrual, mas Debsk explica que, durante um orgasmo, alguns 
hormônios relacionados a sensações de bem estar – como a endorfina – são 
liberados no corpo. Esses hormônios, por sua vez, são capazes de aliviar dores, e as 
cólicas estão inclusas. Ufa! 

7. É IMPOSSÍVEL FAZER SEXO ORAL DURANTE A MENSTRUAÇÃO?
Não, não é. Em primeiro lugar, algumas pessoas não se importam com a presença do 
sangue – que não deixa de ser um fluido corporal tão normal quanto a saliva, o 
sêmen e o suor, todos normalmente presentes em relações sexuais – na região 
durante o ato. Em segundo, há formas de contornar a situação para que a 
menstruação não "atrapalhe" as pessoas que se incomodam com ela durante o sexo 
oral .

A dica é focar os movimentos da boca única e exclusivamente no clitóris e nas 
regiões da vulva que ficam mais distantes do canal vaginal em si. Com a mulher 
deitada de barriga para cima, a tendência é a de que o sangue escorra na direção 
oposta à do clitóris, que é o foco da brincadeira. Se o casal se sentir realmente 
incomodado, a mulher pode inserir um absorvente interno ou um coletor menstrual 
após tomar um banho e partir para o abraço. Dessa forma, não há contato algum do 
sangue com a boca do parceiro ou parceira.

8. SEXO DURANTE O PERÍODO MENSTRUAL É SEMPRE UMA 
BAGUNÇA?
Não necessariamente. Mesmo que a mulher não tenha um fluxo  muito intenso, é 
normal que um pouco de sangue acabe escorrendo e manchando a roupa de cama 
durante o sexo na menstruação, mas isso é contornável. Para evitar estragar os 
lençóis, o casal pode colocar uma toalha de cor escura sobre eles. Outra dica que 
funciona bem é fazer sexo no chuveiro, já que a água caindo constantemente sobre o 
casal leva o sangue embora.

Fonte: (Delas)

Didi
e Valéria
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DEUS DO IMPOSSÍVEL DEUS AINDA FAZ MILAGRES, 
ELE FOI, É, E SEMPRE SERÁ O DEUS DO IMPOSSÍVEL! 

O IMPOSSÍVEL NA VIDA DE ANA: Ana tinha um sonho que não se 
realizava, que não podia se realizar, a bíblia diz que Ana tinha a madre cerrada, 
aos olhos humanos era impossível Ana ter um filho, sua angustia, sua frustração 
era tal que Ana tinha o seu semblante entristecido. Mas Ana com toda a sua 
tristeza e amargura, e com a sentença do homem da terra, ela orou e perseverou 
em orar. (I Sam. 1:12)
Ana sabia que só Deus podia fazer o milagre na vida dela, ela não se conformou 
com a situação dela. A bíblia fala que depois de ela ter orado, perseverado em 
orar o Senhor se lembrou dela (I Sam. 1:19). Ana chamou a atenção de Deus 
com a sua oração, o Senhor se lembrou dela e a abençoou com um filho, filho 
este que quando desmamado ela o entregou a Deus. Quantos de nós teríamos 
essa mesma coragem de desejar ter algo, e quando receber entregar a Deus?
 
É ELE QUE EXALTA: Transforma escravo em governador
José teve sonhos que provocaram a inveja de seus próprios irmãos, foi vendido 
como escravo e de FILHO passou a ser SERVO. Talvez nesse momento na vida 
dele sendo ele um jovem, José poderia não ter mais nenhuma expectativa de 
vida, foi humilhado, caluniado, por algo que não cometeu, foi preso, “E o 
senhor de José o tomou, e o entregou na casa do cárcere” Gênesis 39:20. O 
motivo pelo qual José foi preso, faria ele ficar lá pelo resto da vida seria 
impossível ele sair de lá, mas ele perseverou em ser fiel ao Senhor, o Deus de 
seus pais. José sofreu muito passou por situações que se fosse conosco 
podíamos não suporta, foi rejeitado pelos irmãos, tornou-se escravo, foi 
separado das pessoas que mais amava, viveu na solidão de uma cárcere por 
anos, foi esquecido de sua família; mas não de Deus, tudo quanto José fazia 
Deus o abençoava e prosperava, através de uma revelação de um Sonho, sendo 
José um Hebreu, Deus o fez governador do Egito.
Quando um escravo viraria um governador? Isso era impossível acontecer, mas 
Deus fez, pra provar que Ele era Deus, e cumprir os sonhos de José.
 
ELE DÁ VIDA: Através de uma oração aumenta os dias de vida.
Diz a bíblia que o Rei Ezequias adoeceu de morte, Deus usa o profeta pra dizer 
que ele morreria e não viveria, “ordena a tua casa porque morrerás, e não 
viverás” II Reis 20:1.
Ezequias podia ter aceitado a sentença de morte, afinal, foi Deus que falara 
usando seu profeta, Deus foi tão enfático que terminou dizendo que não viveria. 
A realidade de Ezequias era impossível ele ser curado aos olhos do homem, a 
doença era de morte. Ezequias tomou uma posição que muitos não tomariam, 
ele não murmurou, não descreu no profeta, mas orou ao Senhor e chorou na 
presença de Deus.
A bíblia dá ênfase em dizer que Isaias nem tinha saído ainda da casa do Rei, 
quando Deus responde a oração do Rei. E usa frases marcantes para a sua 
resposta: “Ouvi a tua oração...”, “... Eu te sararei...”, “... E acrescentarei aos teus 
dias...”, “ ... te livrarei...”, “...e ampararei esta cidade...”, Este foi o resultado da 
oração de Ezequias.
 
A FÉ: Em todos esses casos vemos que a fé, nenhuma hora foi destruída, todos 
creram, tiveram fé para enxergar além dos problemas.Muitas vezes olhamos 
para a nossa circunstancias e começamos a diminuir a fé.
Mas o justo viverá da fé e se ele recuar a minha alma não terá prazer nele. (Heb. 
10:38)
A bíblia fala que Abraão creu e isto lhe foi imputado por justiça, a partir do 
momento que cremos, Deus justifica a nossa fé. Sabendo que o homem não é 
justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus. (Gal 02:16)
Deus honra a nossa fé e trabalha em nosso favor.
 

Texto: Márcia 
Fonte: (aprendendocomdeus.blogspot.com)

Palavra de DeusPalavra de Deus
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Maquiar-se realmente não é algo tão fácil quando se imagina. Já não basta as 
dúvidas que surgem a respeito da base, corretivo, cores de cada um ou qual vem 
primeiro, ainda existem as diversas ferramentas na hora de aplicar cada um desses 
cosméticos.

“Pincel, esponja ou uso os próprios dedos?” Essa é a grande dúvida de muitas 
pessoas na hora de aplicar a base e/ou o corretivo.

A verdade é que não existe o certo ou errado. Cada uma dessas ferramentas possui 
um propósito e resultado diferente na maquiagem.

ESPALHAR MAQUIAGEM COM ESPONJA
As esponjas, principalmente aquelas em formato de gota, são usadas para as 

pessoas que querem alcançar todos os cantinhos do 
rosto e obter uma cobertura fina e natural.

A esponja serve mais para tirar o excesso da base e do pó 
do que para ser usada como ferramenta de aplicação da 
maquiagem. Por isso, o mais indicado são as esponjas 
que têm como material o látex, que são as que menos 
absorvem a base, evitando o desperdício.

 
A esponja também é ótima para quem deseja espalhar a 
base mais escura na hora de fazer um contorno no rosto, 
dando um aspecto esfumado.

QUANDO DEVO USAR O PINCEL NA MAQUIAGEM
O pincel tem o poder de espalhar e distribuir muito bem a base na pele. Ele também 
é o mais indicado na hora de aplicar o pó compacto.

Na hora da aplicação, espalhe o produto em movimentos circulares de dentro para 
fora do rosto. Coloque a base na mão e vá molhando o pincel no produto e aplicando 
no rosto. Comece pela testa, depois nariz e bochechas.

É importante lavar os pincéis regularmente para ajudar no tempo de vida deles.

Posso usar os dedos para aplicar base e corretivo?
Os dedos não são o mais indicado para se espalhar a base e o corretivo, pois eles não 
espalham bem e nem alcançam os lugares mais difíceis.

Use os dedos para aplicar BB cream líquidos ou filtros solares. Mas antes de 
espalhar o produto com as próprias mãos, certifique-se que elas estão limpas e livres 
de gorduras e oleosidades.

Fonte: (Garota Beleza)
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Como uma transformação no 
cabelo pode render elogios! No 
último domingo (6), a cantora 
sertaneja Marília Mendonça 
postou uma foto que deu o que 
falar. Aquele mgahair que se 
tornou marca registrada da 
a r t i s t a  f o i  e m b o r a .  E l a 
apareceu renovada, com um 
visual ainda mais loiro e com 
os cabelos lisos e mais curtos.

O público foi à loucura no 
Insta. Mais de 1,29 milhão de 
curtidas e centenas de elogios 
dos fãs. A foto foi apenas uma 
peça da reeducação alimentar 
que a cantora está fazendo e 

compartilhando nas 
redes. Ela recebeu 
críticas, claro, porque 
não importa como a 
mulher se comporte, 
sempre vai receber 
r e c a d o s  n a d a 
simpáticos.

Tanto que Marí l ia 
recorreu ao Instagram 
para contar porque está 
decidida a emagrecer, 

mesmo com a felicidade que sempre 
sentiu num corpo de gordinha. “A 
gordura estava compondo mais de 51 
% do meu corpo, triglicérides alto, 
g r i p e s  f r e q u e n t e s  q u e  m e 
atrapalhavam de concluir meu 
trabalho com excelência do jeito q 
vocês merecem. daí, rolou aquele 
pensamento: '22 anos, a vida inteira 
pela frente, meu sonho se realizando 
cada dia mais...será que é essa 
bagunça que eu quero p minha vida?' 
definitivamente, não! me atentei a 
isso, e fui buscar minha saúde”.

Ela contou ainda que chegou a colocar 
o balão, mas que o procedimento não 
lhe caiu bem. O jeito foi fazer o 
basicão: reeducação 
alimentar e exercício 
físico. Isso aí, Marília! 
V o c ê  p o d e  s e r 
gordinha, magrinha, 
loirinha, loiraça, o que 
você quiser!

Fonte: (Hoje em Dia)


