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Querida amiga,  

 

Estou muito feliz que você decidiu ler esta revista. Espero que 

através dela você aprenda mais sobre Deus. Nesta primeira revista 

nós vamos falar sobre como ter um momento de devoção com Deus 

todos os dias e como colocar Ele em primeiro lugar em nossa vida. 

Através dela gostaríamos de compartilhar um pouco de nossas 

experiências e dar algumas dicas para você. Espero que gostem!  

 

     

Isabelle Santos 
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Isabelle Santos, 14 anos - Logo quando eu acordo eu faço uma oração agradecendo a Deus por 
ter me dado mais um dia de vida. Depois eu arrumo a minha cama, isso me ajuda a despertar. 
Quando termino eu desço para a sala para fazer minha devocional.  Eu estou lendo Mensagem aos 
Jovens, de Ellen G. White.  Antes de começar eu faço uma oração pedindo a Deus que me mostre 
algo que precisa ser trabalhado em meu caráter. E então começo a ler. Enquanto estou lendo 
busco algo que me ajude. Depois que leio, peço a Deus que me ajude durante o dia a praticar o 
que li. 
 

Talita S. Godinho, 14 anos - O meu devocional é a primeira coisa que faço quando acordo. É 
muito importante, pois é o meu tempo com Deus para meditar nEle. Para o meu devocional, eu 
leio a Bíblia. Primeiro de tudo, eu oro para Deus abençoar a minha leitura, para que eu possa 
entender o que Ele quer me revelar. Então eu abro a Bíblia e começo a ler. Eu leio um capítulo da 
Bíblia por dia. Depois de ler o capítulo, eu penso no que me impactou ou no que eu achei 
interessante e como isso se aplica a minha vida. Então eu oro novamente agradecendo a Deus 
pela leitura de Sua palavra e durante o dia eu penso no que aprendi com a Bíblia e tento praticar.  
 

Anna Bazan, 12 Anos – Quando começo meu momento de devoção pessoal a primeira coisa que 
eu faço é uma oração, pedindo para Deus enviar o Espírito Santo para me ajudar a entender o que 
eu vou ler. Depois eu estudo a minha lição da escola sabatina lendo os textos da Bíblia. Depois eu 
leio um capítulo da Bíblia. Eu gosto também de escrever na minha agenda de devoção pessoal 
alguma coisa que me chamou a atenção e lições que eu aprendi. No final eu faço uma oração e 
peço ajuda de Deus para praticar o que aprendi. 
 

Christine Martins, 16 anos – Cada manhã eu acordo e faço meu culto. Eu oro pedindo a Deus o 
Seu Espírito Santo para me guiar ao ler da Sua palavra e começo o meu estudo. Parte do meu 
tempo com Deus é memorizar um verso da Bíblia cada dia e rever os passados. Depois, durante o 
dia, eu posso me lembrar da Palavra de Deus e implementar no meu dia e na minha vida pessoal. 
Estou também lendo “A Ciência do Bom Viver”, de Ellen White. Tem sido uma bênção para mim! 
Ele explica como viver de modo saudável física, mental e espiritualmente, e como ser uma 
influência para o bem de todos ao nosso redor e lhes ajudar. Vale a pena ler! 

VAMOS CONVERSAR 

 

No próximo número responda: Porque você acha importante obedecer seus pais? (E-mail na contra-capa).
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Cookie de Aveia e Coco 
 

Ingredientes:  
 
3/4 xícara de açúcar mascavo 
1/2 xícara de óleo 
100 ml de leite de coco 
1/2 xícara de coco ralado 
1 colher de chá de baunilha 
1/2 colher de chá de sal 
1/2 xícara de farinha de trigo integral  
2 xícaras de aveia 

 
Preparo: 
 
Misture o açúcar, o óleo, a baunilha e o sal primeiro. Depois acrescente os demais 
ingredientes. Passe óleo nas mãos e faça bolinhas pequenas. Coloque-as em uma forma 
esfarinhada e aperte-as para achatá-las. Asse em forno moderado por aproximadamente 
15 minutos. Retire-as quando estiverem levemente douradas por baixo, mesmo que 
estejam meio mole ainda. Elas ficam mais firmes ao esfriar. Bom apetite! 

 

              

COZINHA SAUDÁVEL 

Anna Bazan, 12 anos 
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Bum!! A pilha de livros escolares caiu no 
chão, espalhando livros por toda parte. 
Aquele tinha sido um “daqueles dias” quando 
tudo dá errado. Minha prática de piano tinha 
sido terrível, meu irmão irritante, e minhas 
palavras não cristãs. Mas eu tive a minha 
comunhão com Deus pela manhã! No 
entanto, em vez de “sair como ouro” das 
minhas provações (Jó 23:10) saí me sentindo 
terrível. O que aconteceu de errado? 

No dia seguinte sentada no sofá durante para 
minha devoção pessoal, as cenas do dia 
anterior voltaram à mente. No início de um 
novo dia, Deus me mostrou o que estava 
errado – eu não permaneci ligada a Ele 
durante o dia. Passara momentos 
maravilhosos com Ele pela manhã, mas 
depois desliguei o cabo de conexão. 

Ao pensar sobre as coisas que o Espírito 
Santo me revelou, perguntei: Como posso ter 
uma conexão contínua com Deus? Com 
certeza não sou a única pessoa que já fez essa 
pergunta. Muitos jovens têm o desejo sincero 
de desenvolver um relacionamento mais 

íntimo com Deus. Este desejo é o primeiro 
passo para uma comunhão constante com 

Cristo, mas como você faz na prática? Eu não 
tenho todas as respostas e não sou perfeita, 
mas com a ajuda de Jesus, sei que todos nós 
podemos obter um coração perfeito através 
de cada passo da jornada. 

Sentada no sofá, tomei a decisão de buscar 
uma comunhão contínua com Jesus. Sabia 
que não seria fácil, mas com a ajuda de meus 
pais, e o estudo da Palavra de Deus em 
oração, comecei minha busca. Gostaria de 
compartilhar com você algumas coisas que 
tenho aprendido e que me ajudam muito. 

Devoção Pessoal pela Manhã 
Uma das partes mais importantes do meu dia 
é a minha devoção pessoal com o Senhor pela 
manhã. Se você acha que pode passar o dia 
demonstrando ser cristão sem primeiro 
gastar tempo com Cristo, você está lutando 
em uma batalha perdida. Ter comunhão com 
Deus e estudar Sua Palavra é absolutamente 
necessário para o êxito na caminhada cristã. 

 

ARTIGO PRINCIPAL 

Conexão ou  
Catástrofe 
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Precisamos buscá-Lo de todo o coração. Se 
não tomarmos nossa própria decisão de 
“crescer na graça e no conhecimento de 
nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo” 
(2 Pedro 3:18), fracassaremos com o inimigo. 
Precisamos nos consagrar totalmente ao 
serviço de Deus. Descobri que quando tenho 
um plano específico para minha devoção e 
propositalmente aplico à minha vida as 
coisas que leio, recebo uma bênção muito 
maior. Isto me leva ao próximo ponto. 

Aplicação Pessoal 
Desde pequena, meu pai sempre pede que eu 
e minhas duas irmãs compartilhemos no 
culto familiar matinal um verso que lemos 
durante nossa comunhão pessoal. Ele espera 
que não apenas leiamos o verso; mas que 
compartilhemos nossa “aplicação para o dia”.  
Aplicar o que leio à minha vida me ajuda a 
formar uma base mais sólida na Palavra de 
Deus. Aqui está um exemplo de como torno 
os versos que leio relevantes para o meu dia: 

Paulo escreve, “Ora, é necessário que o servo 
do Senhor não viva a contender, e sim deve 
ser brando para com todos, apto para 
instruir, paciente.” (2 Timóteo 2:24). 
Primeiro, me certifico que compreendo o 
verso fazendo a mim mesma algumas 
perguntas: O que significa ser “apto para 
instruir?” E “não viver a contender?” Gosto 
de olhar diferentes traduções e usar um 
software da Bíblia para me ajudar a 
compreender os versos. Na Nova Versão 
Internacional diz: “Ao servo do Senhor não 
convém brigar, mas, sim, ser amável para 
com todos, apto para ensinar, paciente.” 
Quando comparo traduções posso discernir o 
significado com mais clareza. Mas como isso 
realmente se aplica à minha vida hoje? Lendo 

o verso novamente e pensando sobre o dia 
que está para começar, percebo que para ter 
gentileza, receptividade ao ensino, e 
paciência, preciso negar o ‘eu’. Isto significa 
que durante o dia preciso de Jesus para me 
ajudar a dizer: “Não se faça a minha vontade, 
e sim a tua.” Uma vez que descubro minha 
aplicação, posso manter isso em primeiro 
lugar em meus pensamentos, permitindo que 
Cristo trabalhe em mim e através de mim. 

Cantar 
Outra coisa que me ajuda é cantar durante o 
dia. Gosto muito de cantar, então não é difícil 
para mim. No entanto, sei por experiência 
que em meio à tentação ou provação, não é 
fácil começar a cantar! Mas quando canto 
versos da Bíblia, hinos e outras melodias 
edificantes, elas me ajudam a manter as 
pequenas frustrações da vida em perspectiva 
e me atraem a Cristo. Efésios 5:18-19 diz: 
“...Enchei-vos do Espírito, falando entre vós 
com salmos, entoando e louvando de coração 
ao Senhor com hinos e cânticos espirituais.” 
Todos nós podemos desenvolver este hábito 
mesmo se você acha que não sabe cantar. 
Quando usamos a voz para louvar o nome de 
Deus, ela repele o inimigo e honra a Deus. 

Deus quer que usemos todos os recursos que 
nos deu para resistir a Satanás. Isso inclui 
cantar, orar, ler a Bíblia e aplicá-la à nossa 
vida. Satanás não pode resistir a essas 
ferramentas eficazes. Desafio você a crescer 
em graça, ser ainda mais amiga de Jesus, e 
usar todo recurso possível para enfrentar o 
inimigo. Mantenha a conexão com Cristo 
ligada e não deixe coisa alguma a desligar! 

 

Glesni Mason, 15 anos  
(quando escreveu este artigo)  

 

 

Bum!! A pilha de livros escolares caiu no 
chão, espalhando livros por toda parte. 
Aquele tinha sido um “daqueles dias” quando 
tudo dá errado. Minha prática de piano tinha 
sido terrível, meu irmão irritante, e minhas 
palavras não cristãs. Mas eu tive a minha 
comunhão com Deus pela manhã! No 
entanto, em vez de “sair como ouro” das 
minhas provações (Jó 23:10) saí me sentindo 
terrível. O que aconteceu de errado? 

No dia seguinte sentada no sofá durante para 
minha devoção pessoal, as cenas do dia 
anterior voltaram à mente. No início de um 
novo dia, Deus me mostrou o que estava 
errado – eu não permaneci ligada a Ele 
durante o dia. Passara momentos 
maravilhosos com Ele pela manhã, mas 
depois desliguei o cabo de conexão. 

Ao pensar sobre as coisas que o Espírito 
Santo me revelou, perguntei: Como posso ter 
uma conexão contínua com Deus? Com 
certeza não sou a única pessoa que já fez essa 
pergunta. Muitos jovens têm o desejo sincero 
de desenvolver um relacionamento mais 

íntimo com Deus. Este desejo é o primeiro 
passo para uma comunhão constante com 

Cristo, mas como você faz na prática? Eu não 
tenho todas as respostas e não sou perfeita, 
mas com a ajuda de Jesus, sei que todos nós 
podemos obter um coração perfeito através 
de cada passo da jornada. 

Sentada no sofá, tomei a decisão de buscar 
uma comunhão contínua com Jesus. Sabia 
que não seria fácil, mas com a ajuda de meus 
pais, e o estudo da Palavra de Deus em 
oração, comecei minha busca. Gostaria de 
compartilhar com você algumas coisas que 
tenho aprendido e que me ajudam muito. 

Devoção Pessoal pela Manhã 
Uma das partes mais importantes do meu dia 
é a minha devoção pessoal com o Senhor pela 
manhã. Se você acha que pode passar o dia 
demonstrando ser cristão sem primeiro 
gastar tempo com Cristo, você está lutando 
em uma batalha perdida. Ter comunhão com 
Deus e estudar Sua Palavra é absolutamente 
necessário para o êxito na caminhada cristã. 

 

ARTIGO PRINCIPAL 

Conexão ou  
Catástrofe 
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Filipenses 4:7 
Olá amigas, vamos aprender inglês estudando a Bíblia? O texto de hoje é o meu verso bíblico 
favorito, vamos ler? 

   

 

 

 

Agora, vamos ler esse mesmo verso bíblico em inglês: 

 

 

 

 

Para memorizar algumas dessas novas palavras, compare bem os dois textos acima e      
encontre as seguintes palavras (em inglês) no quadro abaixo:

APRENDA INGLÊS COM A BÍBLIA 

Christine Martins, 16 anos 

“E a paz de Deus, que excede todo o 
entendimento, guardará o vosso 

coração e a vossa mente em Cristo 
Jesus.” Filipenses 4:7 

"And the peace of God, which surpasses 
all understanding, will guard your 

hearts and minds through Christ Jesus." 
Philippians 4:7 

 

S N F O F H H E A R T S D F L E N S I K I 
P G P E K F E C V H Y U T D G D G H T I 
E R C V G Y H U I O P L K G R D I G O D 
A D V B C U N D E R S T A N D I N G I R 
C E D E X C G H Y U I O P L K H G F D U 
E D F GB N M J I Y S S F I G T E D E R F 
G B G Y H G M I N D S I E T Y U B E F I 

PAZ  

DEUS 

ENTENDIMENTO 

CORAÇÃO 

MENTE 
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Para Quem Você se Veste?  

Quero me vestir de modo apropriado, como 
uma verdadeira cristã deve se vestir. Acho 
que toda garota cristã concorda com isso. 
Mas as vezes é difícil saber o que é 
apropriado, pois existem tantas opiniões 
sobre este assunto. Porque precisamos ser 
tão cuidadosas sobre o que vestimos? Você 
pode dar muitas respostas: “Eu me 
visto assim porque eu me sinto 
mais feminina e porque me 
ajuda a  me comportar 
melhor”, “Eu me visto 
assim por que eu gosto – 
Eu tenho valor!” ou “Eu 
me visto assim para 
ajudar os garotos – Não 
quero ser uma pedra de 
tropeço para eles.” 

A maioria das respostas 
são boas e corretas até 
certo ponto. Mas falta um 
elemento importante em 
todas elas. A primeira é 
baseada nos sentimentos. Muitas 
concordariam que esta razão não é 
totalmente verdade para elas. Essa resposta 
pode deixar a porta aberta para a ideia de 
que não existem padrões morais absolutos, 
apenas preferências pessoais.  

A segunda resposta pode ser totalmente 
egoísta e focalizada no eu. E a terceira... bem, 
eu tenho algumas dúvidas quanto a ela. É 
muito benéfico para os garotos quando as 
meninas se vestem de modo apropriado na 

frente deles, mas quando perguntamos a eles 
o que consideram apropriado, eles 
frequentemente não sabem! Ou não 
concordam. E quanto aos momentos quando 
não existem garotos por perto? Será então 
que podemos nos vestir como queremos? 

Ao pensar sobre este assunto, percebi que 
essas não são as perguntas que 

deveríamos fazer. Não devemos 
decidir como nos vestir baseado 

em nossos sentimentos, nossos 
gostos pessoasi, ou no que os 
outros pensam. Precisamos 
nos vestir para honrar a 
Deus. Cada aspecto da nossa 
vida, inclusive nosso 
vestuário, deve representar 
a Cristo e Seu reino perante 

o mundo que não O conhece. 
E se queremos representar a 

Cristo apropriadamente em 
nosso vestuário, não podemos 

apenas consultar os padrões do 
mundo, ou os nossos ou os dos nossos 

amigos cristãos. Precisamos consultar os 
padrões de Deus e torná-los a base da nossa 
decisão.  

Então como Deus diz que uma garota cristã 
deve se vestir? Vamos descobrir nos 
próximos números da revista Pérolas para 
Meninas! 

Estudo “A Christian Lady” traduzido e usado com 
permissão de Daughterhood By Design.

SEMPRE FEMININA 



 

 

Ninguém quer olhar-se no espelho e ver a 
imagem de um rosto cheio de espinhas. Muitos 
menos adolescentes, que já têm de lidar com 
um monte de transformações corporais e 
psicológicas por conta dos hormônios que 
afloram com tudo nessa fase da vida. A acne é 
um problema que hoje atinge 18 milhões de 
jovens brasileiros, entre 13 e 18 anos, 
conforme registros da Sociedade Brasileira de 
Dermatologia (SBD). 

Por que é comum ter espinhas na 
adolescência? As espinhas aparecem nesta 
fase por causa das alterações hormonais. 
Geralmente, os hormônios agem sobre a 
glândula sebácea, produzindo mais sebo. 
Assim, a pele fica mais oleosa e permite a 
formação do cravo e da espinha. 

Existem muitas maneiras caseiras de combater 
as espinhas e desfrutar de uma pele mais 
saudável. Confira abaixo 8 dicas eficientes para 
reduzir (se não acabar) com as espinhas! 

1. Não esprema!: Você já deve estar cansada 
de saber: nunca, jamais esprema suas espinhas. 
Além de correr o risco de deixar cicatrizes 
permanentes na pele, você pode piorar o 
quadro da acne. As espinhas contêm bactérias. 
Se você as estourar, a bactéria tem a chance de 
entrar em outros poros e você dará a elas um 
lugar para ficar sem ter que pagar aluguel. 

Outra desvantagem de estourar as espinhas é 
que a pele ao redor da espinha e a própria  

espinha inflamarão. A inflamação causará ainda 
mais vermelhidão e dor. 

2. Beba bastante água: Muitos médicos 
recomendam que você beba mais ou menos 9 
copos de água por dia. Sua pele é um órgão do 
corpo também e assim como os rins, ela 
precisa de quantidades adequadas de água 
para funcionar adequadamente. 

3. Não lave o rosto mais que duas vezes por 
dia: Lavar seu rosto demais fará apenas com 
que fique seco, causando maior produção de 
óleo, o que infelizmente significa - mais 
espinhas. 

4. Suco de limão: O ácido cítrico da fruta mata 
as bactérias causadoras da acne e ainda fecha 
os poros. Além do mais, ele clareia as manchas 
escuras causadas por acnes em poucos 
dias. Muitas pessoas dizem que funciona. Você 
deverá aplicá-lo à noite e nunca antes de se 
expor ao sol, uma vez que os raios solares junto 
com o limão provocam manchas na pele. 
Esprema meio limão; mergulhe uma bola de 
algodão no suco de limão e aplique-o 
pressionando suavemente sobre as acnes ou 

DICA DE BELEZA 

Tchau, Tchau, Espinhas! 

 

10



manchas de acnes. Se preferir, você pode 
deixá-lo em sua pele durante toda a noite, e 
quando amanhecer, enxague bem.  

5. Aplique cubos de gelo se necessário: 
Esfregue um cubo de gelo na acne até que a 
área fique dormente. Quando ficar dormente, 
pare e deixe o local voltar à temperatura 
normal novamente. O gelo ajuda a diminuir o 
tamanho dos poros constringindo os vasos 
sanguíneos debaixo da pele. Se a acne estiver 
dolorida, aliviará a dor. 

6. Polpa de babosa: 
As propriedades 
antibacterianas da 
babosa (aloe vera) são 
muito eficazes no 
tratamento da acne e 
também para reduzir 
vermelhidão. Isso evita que 
as bactérias infectem as 
feridas da acne e acelera o 
processo de cicatrização. 
Ela também tem propriedades antifúngicas que 
são úteis para tratar a inflamação, como 
furúnculos e cistos na pele.  O aloe vera 
também é muito útil para eliminar cicatrizes 
causadas pela acne e assim ajuda a aparência 
da pele. A forma de usá-la é simples, aplique  a 
polpa da babosa nas espinhas várias vezes ao 
dia. 

7. Argila: A argila mais recomendada e comum 
para problemas com acne é a argila verde 
(encontrada em lojas de produtos naturais). 
“Para peles com acne, oleosas, mistas e 
desvitalizadas, a máscara de argila é ideal, pois 
além de limpar, seca espinhas. Como ela têm 
efeito quase imediato é ideal para se usar 

antes de eventos, viagens ou quando a pele 
estiver sem vida. E não há idade ideal, 
adolescentes e adultos podem usar”, afirma a 
esteticista Gisela Haddad. 

Aplicação: Para aplicar a máscara é necessário 
limpar o rosto previamente. Depois de limpar o 
rosto, coloque em um recipiente, duas colheres 
(sopa) de argila verde (evite usar colher de 
metal, use de plástico ou madeira); adicione 
água (filtrada) aos poucos até formar uma 

pasta cremosa; passe a 
argila diretamente no rosto 
(com o auxílio de um pincel 
ou a ponta dos dedos) no 
sentido de baixo para cima, 
evitando a região da boca e 
olhos; deixe agir por 20 ou 
30 minutos e lave com 
água morna ou fria. 

Atenção! Não se preocupe 
se durante o processo a 
pele pinicar, ou o rosto 

ficar vermelho. É normal e logo passa. 

8. Alimentação: Finalmente meninas, fiquem 
espertas. O excesso no consumo de doces e 
alimentos ricos em gordura também pode 
causar ao aparecimento de espinhas. Por outro 
lado, uma alimentação rica em verduras e 
frutas contém vitaminas e sais minerais que 
atuam protegendo a pele contra o 
aparecimento da acne. Então fica a dica, para 
ter uma pele bonita e livre das espinhas tenha 
uma alimentação saudável! 

  
Talita Godinho, 14 anos 
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Flores Secas                      
 

Você vai precisar de:  
Flores e folhas 
Lenço ou folha de papel branco  
1 ou mais livros (grandes e pesados)  
Cola 
Objeto para fazer arranjo 
 

 
Como fazer: 
 Colete flores e folhas silvestres. Dê preferência a flores coloridas e que não sejam 
muito grandes ou com hastes grossas.  
 

 Coloque as flores e folhas que você coletou sobre uma toalha ou folha de papel e 
cubra com outra folha por cima e coloque dentro de um livro grande. Feche o livro 
cuidadosamente para não amassar as pétalas. 
 

 Coloque mais um ou dois livros por cima para pressionar e deixe secando por uma 
semana. Depois retire cuidadosamente as flores e folhas secas do livro e faça arranjos 
colando-as em diferentes objetos. 
 

 Passe cola em cada flor e folha e cole na superfície do objeto que escolher, fazendo 
um bonito arranjo.  
 

 
 
 

Ideias para arranjos:  
Cole as flores secas em objetos como: 
velas, vidros, cartões, marcam páginas e 
quadrinhos. Ao colar as flores sobre 
papel é bom colar papel contact por 
cima do arranjo. No caso de velas ou 
vidros passe um fixador por cima do 
arranjo pronto para preservá-lo melhor.  
 

FAÇA VOCÊ MESMA  
 

Anna Bazan, 12 anos  
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PENSE NISSO 

"Consagrai-vos a Deus pela 
manhã; fazei disto vossa primeira 
tarefa. Seja vossa oração: “Toma-
me, Senhor, para ser Teu 
inteiramente. Aos Teus pés 
deponho todos os meus projetos. 
Usa-me hoje em Teu serviço. 
Permanece comigo, e permite 
que toda a minha obra se faça em 
Ti.” Esta é uma questão diária. 
Cada manhã consagrai-vos a 
Deus para esse dia. Submetei-
Lhe todos os vossos planos, para 
que se executem ou deixem de se 
executar, conforme o indique a 
Sua providência. Assim dia a dia 
podereis entregar às mãos de 
Deus a vossa vida, e assim ela se 
moldará mais e mais segundo a 
vida de Cristo.”   
Caminho a Cristo, p. 70 

DDeeuuss,,  mmeeuu  MMeellhhoorr  AAmmiiggoo  
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Você se sentiu abençoada ao ler esta revista? 
Então faça duas coisas: primeiro, escreva para nós 

contando o que mais gostou e segundo, 
compartilhe com suas amigas e nos ajude na 

divulgação. 

Pérolas para Meninas é uma revista trimestral. Se 
você deseja contribuir escrevendo para uma de 

nossas sessões visite a página da revista para saber 
quais serão os próximos assuntos e como você 

pode contribuir. 

perolasparameninas.wordpress.com 

 

 

 

 


