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“Não há na vida nenhum período em que os filhos fiquem isentos de honra aos pais. 
Esta solene obrigação recai sobre cada filho ou filha, e é uma das condições de 
prolongamento de sua vida na terra que o Senhor dará aos fiéis. Isto não é assunto 
indigno de consideração, mas uma questão de vital importância. A promessa está 
sob a condição de obediência. Se obedeceis, vivereis longo tempo na terra que o 
Senhor vosso Deus vos dá. Se desobedeceis, não prolongareis vossa vida na Terra.” 
O Lar Adventista, p. 293. 

PENSE NISSO 

 

Querida amiga, 

Estamos contentes em mais uma vez poder falar com você através das páginas desta 

revista. Desta vez vamos refletir sobre nosso relacionamento com nossos pais. Como é o 

seu relacionamento com seus pais? Você os ama de coração e demonstra sua gratidão 

pelo que eles fazem por você honrando-os em tudo? Esperamos que ao ler a revista este 

desejo seja fortalecido em seu coração. Temos várias outras novidades para você 

também. Esperamos que sejam úteis! Abraço, 

Equipe Pérolas para Meninas 
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Próxima pergunta: Por que você acha que Deus nos deu irmãos e irmãs?

 
 

Por Quê Obedecer Nossos Pais? 

Melissa Crosara, 14 anos - Acho importante obedecer os pais porque foi, primeiramente por Deus, 

e depois por eles que estamos no mundo. Eles que cuidam de nós, que nos dão os melhores 

conselhos, que dizem o certo e o errado. Que não deixam nada de mal acontecer, e que tentam 

sempre fazer o melhor, muitas vezes colocando nossas vontades acima das suas prioridades. 

Enfim, eles nos amam e se importam muito conosco. Portanto é mais que nossa obrigação, por 

questão de obediência, respeito e agradecimento por tudo que nossos pais fizeram, fazem e 

sempre farão por nós! 

Victoria Sousa, 16 anos – "Algumas vezes tive dúvidas se valia a pena obedecer os pais, mas 

quando decidi seguir o mandamento de honra-los verdadeiramente descobri que o resultado 

natural é a obediência. Pois quando honramos nossos pais confiamos neles, amamos, admiramos e 

aceitamos que eles sabem o melhor. Assim a obediência é uma demonstração do respeito e 

carinho que temos pelos pais e não uma obrigação. Hoje experimento isso e fico feliz ao ver meu 

lar mais harmonioso!" 

Brenda Crosara, 12 anos - Deus colocou nossos pais na Terra para cuidar de nós. Assim, devemos 
prestar respeito. São nossos confidentes. Se a gente aprende a obedecer e respeitar os pais, 
também aprendemos a obedecer e respeitar a Deus! 

Anna Bazan, 12 anos - Deus quer o nosso bem. E ele quer que nos façamos o certo. Por isso nós 

devemos obedecer a Deus. E ele nos deu os nossos pais como uma representação dele na terra. 

Isso quer dizer que quando nos obedecemos os nossos pais nós estamos obedecendo a Deus. 

Então, se nós queremos obedecer a Deus, vamos obedecer os nossos pais. 

   

 

VAMOS CONVERSAR 

 

Envie sua resposta para a 

próxima revista: 

perolasparameninas@g

mail.com 
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Ingredientes: 

2 bananas médias congeladas 

1 copo de manga picada 

Leite vegetal 

 

Modo de Fazer: 

Coloque a manga e um pouco de 

leite no liquidificador e comece a 

bater. Acrescente a banana 

congelada e vá colocando leite o 

suficiente para o liquidificador 

bater bem as frutas. Coloque mais 

leite para ficar mais líquido ou menos para ficar mais cremoso. Lembre-se que a banana 

congelada é que vai adoçar e fazer o milk shake ficar geladinho. Coloque num copo e tome em 

seguida. Bom apetite!  

Dica: Gosto muito de fazer milk shake em casa. No lugar da manga as vezes uso outra fruta como 

morango, jabuticaba, pêssego, etc. 

 

COZINHA SAUDÁVEL 

 

 Isabelle Santos, 15 anos 
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Deus nos deu a família para nos 

encorajar, fortalecer e abençoar. No entanto, 

muitas vezes temos conflitos com ela. Como 

podemos amar e respeitar nossos pais e irmãos? 

Como podemos viver como Jesus viveria em 

nosso lar e ser uma bênção e ajudar nossa 

família? 

Em minha experiência, descobri que é 

mais difícil tratar minha família com amor do 

que meus amigos, vizinhos, estranhos e quase 

que qualquer outra pessoa. Será que é porque 

não amo minha família? Não! Mas quando 

conhecemos uma pessoa muito bem, e estamos 

constantemente com ela, conhecemos todas as 

suas imperfeições, etc. Estamos familiarizados 

um com o outro, e passamos a conhecer as 

tendências naturais um do outro. Todos nós 

sabemos que é fácil começar uma discussão, e 

antes de percebemos palavras negativas são 

ditas, e alguém se machuca. No entanto, não 

precisa ser assim. Podemos aprender a tratar 

um ao outro com amor. 

Nosso relacionamento com nossos pais é 

importante simplesmente porque Deus nos deu 

uma grande bênção no presente dos nossos pais. 

Ele sabe que precisamos da direção e 

cuidado deles, mas muitas vezes é difícil aceitar 

os conselhos que nossos pais nos dão. Pensamos 

que sabemos mais do que eles. Pensamos que 

nossos pais estão errados e que não nos 

entendem. Já que nossos pais são mais velhos 

que nós, eles possuem a experiência que não 

temos. Eles realmente nos amam, e apesar de 

cometerem erros, desejam nosso bem. 

O quinto mandamento diz: “Honra a teu 

pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus 

dias na terra que o Senhor teu Deus te dá”. 

(Êxodos 20:12). O que realmente significa 

honrar nossos pais? A definição de um 

dicionário para a palavra honra diz: respeito 

elevado demonstrado por mérito especial; 

estima”. Isto significa respeitar as opiniões e 

desejos de nossos pais sendo obedientes a eles – 

mesmo quando não temos vontade. 

Você pode estar pensando: “Mas como eu 

faço isso?” Não podemos respeitar nossos pais 

por nossas próprias forças, mas quando 

pedimos a Deus para nos ajudar, e estamos 

dispostos a cooperar com Ele, Ele nos dá a força. 

É importante também nos entregarmos a Deus, 

pois então estaremos dispostos a fazer qualquer 

coisa que Ele ou nossos pais pedirem. 

ARTIGO PRINCIPAL 
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Perceba também que a segunda metade 

do mandamento diz: “para que se prolonguem 

os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá”. É 

o único mandamento nos Dez Mandamentos 

com uma promessa. Seremos muito 

recompensados por honrar nossos pais. 

Algumas vezes tive muita dificuldade 

para aceitar as opiniões dos meus pais. Ao olhar 

para traz, percebo que nem sempre eu apreciei 

os conselhos dos meus pais. Apesar de não ter 

deixado de obedecê-los, não obedeci de coração. 

Por exemplo, quando eu era mais nova, meus 

pais perceberam que quando eu usava certas 

roupas, eu adotava uma atitude do tipo “já sou 

um menina madura”, então eles queriam que eu 

usasse roupas que, para ser 

sincera, eu realmente não gostava. 

Eu lutava para honrá-los, e por um 

tempo não entreguei meu coração. 

Logicamente que eu vestia as 

roupas conforme eles me pediam 

apesar de sempre tentar achar 

uma desculpa para não fazê-lo, 

mas meus pais não desistiam. Eles 

vieram que quando eu vestia as 

roupas que eles me pediam eu 

tinha uma atitude mais submissa. No entanto, 

quando eu vestia as roupas que eu queria vestir 

eu apresentava uma atitude mais rebelde. 

Depois de vários anos nessa 

controvérsia, eu percebi que seria muito mais 

fácil se eu simplesmente entregasse minha 

vontade. Ainda assim, não foi fácil. Muitas vezes 

pensamentos negativos que eu tinha cultivado 

por tanto tempo, vinham à minha mente: “Essas 

roupas me fazem parecer tão infantil. Eu 

realmente não gosto delas. Eu preferiria estar 

vestindo...” Louvo a Deus porque ele me ajudou 

a vencer. A lições de entrega que eu aprendi 

foram uma bênção para mim e tem me ajudado 

a compreender melhor como me submeter ao 

meu Salvador. Agradeço muito aos meus pais 

por terem perseverado, pois eles não estavam 

tão preocupados com as minhas roupas, como 

estavam com o meu coração. 

Muitas vezes pensamos que nossos pais 

estão errados e que nós sabemos o que é melhor, 

mas isso é apenas um sinal de imaturidade. As 

pessoas que pensam que sabe muito 

normalmente são as que não percebem o quanto 

elas não sabem. Precisamos de corações 

humildes. Eu luto com isso por anos, e apesar de 

ainda ter muitas lições para aprender nessa 

área, tenho percebido que a verdadeira alegria 

vem de honrar meu Salvador e meus pais, e não 

simplesmente fazer a minha vontade. 

E quando nossos pais não amam a Jesus e 

não estão seguindo Ele? Como isso afeta nosso 

relacionamento com eles? Uma situação como 

essa pode ser muito difícil, mas ainda assim 

precisamos horar nossos pais. Ainda 

precisamos ouvir seus conselhos contanto que 

eles não nos impeçam de obedecer à Palavra de 

Deus. Foi nos dito: “Vós, filhos, sede obedientes 

a vossos pais no Senhor, porque 

isto é justo” (Efésios 6:1). 

Precisamos obedecer nossos 

pais fielmente, a menos que eles 

nos peçam para desobedecer a 

Deus. Neste caso precisamos 

ser determinados a 

respeitosamente explicar para 

nossos pais a razão porque 

devemos seguir ao Senhor e 

obedecer a Ele, mesmo que eles 

digam que não podemos. Essa é uma situação 

delicada, e é importante que oremos sobre isso 

e sejamos sempre corteses. No entanto, 

precisamos permanecer firmes a Deus e à Sua 

Palavra, mesmo que os céus caiam, e sermos 

extra cuidadosos para obedecer nossos pais 

com alegria sempre que pudermos enquanto 

formos fiéis a Deus. Precisamos orar por nossos 

pais, amá-los e honrá-los não importa o que que 

eles digam ou façam.  

Podemos cumprir o plano de Deus para 

nós ao encorajarmos e fortalecermos nossas 

famílias. Você gostaria de se unir a mim hoje 

para ser uma bênção para nossas famílias e 

submeter nossa vontade ao Senhor? 

      

   

Não podemos 

respeitar nossos 

pais por nossas 

próprias forças, 

mas quando 

pedimos a Deus 

Ele nos dá a força. 

Hannah Rayne, 15 

anos (quando 

escreveu o texto). 

Tirado do seu livro 

“Choosing His Way” 
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Colossenses 3:20 
Oi meninas! Hoje vamos aprender Inglês com um versículo da Bíblia muito importante sobre 

a obediência. Primeiro vamos ler em Português: 

 

 

“Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto 

 é agradável ao Senhor.” Colossenses 3:20 

 

 

Agora vamos ler o mesmo verso em Inglês porém ele estará incompleto. Então você vai 

completa-lo com a ajuda dos códigos abaixo para aprender as seguintes palavras em Inglês:  

Obedecei, pais, agradável, Senhor.         

 

  

 

       

 

 

 

    

   “Children, _ _ _ _ your  _ _ _ _ _ _ _  in all things: for this is well  _ _ _ _ _ _ _ _   

    
 

unto the _ _ _ _ .” 

 
 
       

Colossians 3:20 

APRENDA INGLÊS COM A BÍBLIA 

 

Talita Godinho, 14 anos 8 



 

 

 

 

Material Necessário 

1 garrafa ou vidro 

Cola quente 

Tinta esmalte, ou tinta para vidro 

Pincel 

 

Modo de Fazer 

 

 Escolha uma garrafa ou vidro com formato 

interessante. 

 

 Lave e seque bem, por dentro e por fora. 

 

 Decida o que você vai escrever na garrafa. 

Escolhas palavras que lhe ajude a pensar 

em coisas boas. (Veja 1 Coríntios 13:13). 

 

 Lembre-se que letras grande são mais fáceis 

de se escrever com a cola quente. (Pratique 

o que vai escrever em outra superfície 

primeiro). 

 

 Prepare a cola quente e escreva com 

cuidado. 

 

 Deixe secar. 

 

 Despois de seca, pinte toda a garrafa com a tinta, cobrindo bem as letras escritas com 

cola quente. 

FAÇA VOCÊ MESMA 
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Quando você ouve a palavra “feminina” 

o que vem a sua mente? Você já parou para 
pensar no que significa ser feminina? A 
feminilidade tem vários aspectos e um deles é 
a modéstia. 

Muitas pessoas quando ouvem a 
palavra modéstia pensam em roupas longas e 
descombinadas, mas modéstia é uma 
qualidade muito bonita que envolve muito 
mais do que apenas o nosso exterior. Neste 
número vamos estudar um dos aspectos da 
modéstia – o pudor. 
1. Vamos ler 1 Timóteo 2:9. De acordo com 
este texto, qual é o primeiro critério para o 
vestuário da mulher cristã? 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
2. O que você acha que pudor quer dizer? 
Procure em uma concordância e/ou em um 
dicionário e escreva a definição aqui: 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

Uma moça que se veste com pudor 
demonstra respeito próprio para com Deus e 
os homens. Ela tem vergonha de ser vista 
vestida inapropriadamente.                                                    

3. Leia Genesis 3:7-11. Porque Adão e Eva 
estavam com medo de estar na presença de 
Deus? _____________________________________________ 
____________________________________________________ 
4. Evidentemente, o casal sabia que a nudez 
era ofensiva para Deus. Mas leia o verso 7 
novamente. Eles estavam completamente 
nus? Com o que eles estavam cobertos? 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
5. Agora leia Genesis 3:21. Será que Deus 
considerou que os aventais de folhas cobriam 
o suficiente? _____________________________________ 
6. Qual é a diferença entre aventais e capas? 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
7. Uma moça modesta vai mostrar seu 
respeito escolhendo roupas que cobre o 
suficiente. Leia Êxodos 20:26. Porque Deus 
avisou os Israelitas a não fazerem degraus 
subindo para o altar? ____________________________ 
____________________________________________________ 

A nossa roupa pode cobrir 
suficientemente quando estamos de pé na 
frente do espelho, mas o que acontece quando 

SEMPRE FEMININA 

Feminina       
e Modesta 

Parte 1 
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subimos escadas, andamos, corremos, 
agachamos, ou sentamos? Deus não quer seu 
povo seja exposto em qualquer circunstância.  
8. Leia 2 Samuel 11:1-12:15. Qual foi o 
resultado da imodéstia da Bateseba? 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

Provavelmente a Bateseba não queria 
ser imodesta. Ela não pensou o que os outros 
poderiam ver. Os resultados foram terríveis: a 
tentação e pecado do rei de Israel, a morte de 
seu esposo e filho, e problemas na casa real. 
Como Bateseba, nós não sabemos como 
parecemos para os outros. É sábio perguntar 
para outra pessoa (como nossos pais) se a 
nossa roupa está cobrindo o suficiente ou não. 
9. Leia Mateus 5:27-28. Se Davi nunca tivesse 
convidado Bateseba para sua casa, ainda 
assim seria ele culpado? Por quê?  
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
10. O pecado de Davi começou com um olhar 
com intenção impura. De acordo com a Bíblia, 
isso é o mesmo de adultério? 
____________________________________________________ 
11. Será que a nossa roupa (ou falta dela) 
convidar olhares impuros? 
____________________________________________________ 

Mesmo quando nossa roupa nos cobre 
o suficiente, ela ainda assim pode revelar 
nosso corpo. Ela pode ser muito apertada ou 
colada. Ou pode ter um modelo ou estampa 
que chame os olhos para lugares aonde não 
deveria. A roupa mais modesta, irá levar os 
olhos das pessoas para o rosto, não para o 
corpo. 

Aqui está um dica simples para lhe 
ajudar a saber se sua roupa está apertada 
demais. O corpo da mulher tem várias curvas 
(Ex. seio, quadris, bumbum...). Para evitar 
chamar a atenção, a roupa que usamos não 
deve mostrar as curvas completas, isto é, se 
ela for justa na metade de cima do seio, por 

exemplo, na metade de baixo deve ser solta. A 
mesma coisa para os quadris. Deste modo não 
chamará a indevida atenção.                                                 

12. Qual são outras maneiras de dizer se a sua 
roupa está revelando muito do seu corpo? 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
13. Leia Lucas 17:1-2 e Romanos 14:12-13. De 
acordo com esses versos, somos responsáveis 
se nossa roupa (ou ações) fizerem outra 
pessoa pecar? 
____________________________________________________ 
14. Leia Mateus 18:6-9. Se somos os culpados 
pelo que nossa falta de modéstia faz os outros 
pecarem (e/ou a nós mesmos), o que nós 
devemos fazer sobre isso? 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

Jesus nos diz que qualquer coisa que 
faça que nós ou os outros a pequem, deve ser 
tirada da nossa vida, não importa quão difícil 
ou dolorido seja.  
15. Você está disposta a sacrificar seu próprio 
conforto e desejo em vez de fazer outra pessoa 
pecar? ____________________________________________ 
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Muita gente tem problema com lábios secos principalmente no inverno, inclusive eu. E 

não é só as mulheres, os homens também. A boca fica descascando e as vezes até machucada... 

é muito ruim! Mas existe uma solução para isso, em primeiro lugar precisamos beber muita 

água e sem segundo lugar podemos usar um hidratante labial, e melhor ainda se ele for 

caseiro e natural. Você mesmo pode fazer ela, e não é muito difícil.  

O hidratante labial caseiro pode ser feito apenas com ingredientes naturais, por isso não 

é tóxico. Para fazer o hidrante você vai precisar escolher um óleo como base. Você pode usar o 

óleo de oliva que é mais comum, mas também pode usar uma combinação de diferentes óleos. 

Existem vários tipos de óleos que podem ser usados, veja algumas sugestões abaixo. O único 

desse óleos que não deve ser usado sozinho é o óleo de coco, pois ele derrete e endurece 

facilmente com mudança de temperatura. Se você misturá-lo com outros óleos, no entanto 

dará certo, contanto que o óleo de coco seja em proporção menor à do outro óleo.

 

Sugestões de Óleos 

Óleo de Amêndoas 

Óleo de Oliva (extra virgem ou outro) 

Óleo de Jojoba 

Óleo de Semente de uva 

Manteiga de Karité 

Óleo de Coco 

Óleo de Abacate 

Óleo de Nozes 

 

 

Outros Ingredientes 

- Mel (adoça e é muito bom para os lábios) 

- Stévia (dá um gosto mais doce) 

- Glicerina vegetal (excelente para os 

lábios) 

- Óleos essenciais (como de menta ou 

laranja) — pingue gotas o suficiente para 

dar um bom sabor. 

- Cera de abelha ou cera de soja – o 

suficiente para endurecer a mistura.

DICA DE BELEZA 

 



Utensílios Necessários 

Panela pequena de inox ou vidro 

Colher de inox ou madeira 

Prato de vidro para o teste 

Potinho plástico para guardar 

 

 

 

 

Ingredientes 

1 colher de sopa + 1 colher de chá de cera 

de abelha ralada 

1 colher de sopa + 2 colheres de chá do 

óleo/manteiga de sua preferência 

1 colher de chá de mel ou 1 gota de stévia 

¼ de colher de chá de óleo essenciais 

(opcional) 

Modo de Fazer 

Coloque todos os ingredientes, menos o óleo essencial na panela e cozinhe em fogo 

baixo. Mexa com a colher até a cera de abelha começar a derreter. Retire do fogo e continue 

mexendo até a cera derreter. Se for necessário leve de volta ao fogo para derreter 

completamente. Quanto menos aquecer os óleos melhor é. 

Após a cera derreter pingue algumas gotas em um prato e deixe-a endurecer, deve levar 

apenas alguns segundos. Se a mistura não estiver tão firme como você gostaria adicione mais 

da cera de abelha e derreta-a, depois verifique novamente se está dura o suficiente. Continue o 

processo até que ela fique dura como você quer. Se achar que está muito dura você pode 

adicionar um pouco mais de óleo e testar novamente.  

Depois de conseguir a consistência desejada pingue gotas de óleos essenciais se desejar 

dar um sabor. Pingue uma gota de cada vez e teste o sabor. Se você usar glicerina e/ou mel 

será melhor bater a mistura no liquidificador, pois ele pode se separar dos óleos. Despeje o 

produto pronto em pequenos potinhos e deixe endurecer antes de tampar. 

Sugestão: Faça uma quantidade maior do hidratante e compartilhe com suas amigas.  

 

 Anna Bazan, 12 anos 
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