
100 ANOS DE REFORMA

IV CONGRESSO
de Colportagem saudável

PÁGINA PÁGINA PÁGINA

EVANGELISMO
Reavivamento Missionário

Culinária

Ano 75 | Nº 2
Abril-Junho/2015

CENTENÁRIO DA MORTE DE

ALÉM DE LIDER E IDEALISTA,
A MENSAGEIRA DO SENHOR
POSSUIA UM LADO HUMANO

POUCO CONHECIDO

´

´

Ellen G. White



ÍN
D

IC
E

A ssim como o ano de 2014 foi um marco para a história do Movimento de 
Reforma, o ano de 2015 não é menos importante. No dia 16 de julho de 
1915, Ellen White, a mensageira do Senhor, fechou seus olhos para o des-

canso em Cristo Jesus às 15h40min. Em 25 de fevereiro daquele mesmo ano o pr. 
William Clarence White, filho da Sra. White, anunciou na Review and Herald que 
sua idosa mãe levara um tombo em sua própria casa — Elmshaven, St. Helena, 
Califórnia, EUA. A queda resultou na fratura do fêmur esquerdo. 
Willie prometera a Edson, seu irmão, o qual se encontrava em Michigan, que o 
manteria informado sobre o estado de saúde da idosa mãe. No dia 12 de julho, 
Edson recebeu a seguinte informação: “O estado de saúde de mamãe está muito 
pior. Ela não consegue mais manter os alimentos. [...] Providencie a abertura do 
túmulo e um agente funerário [...].” No dia anterior à sua morte, a enfermeira 
interrompeu alguns cuidados. Depois disso, a respiração da idosa senhora ficou 
instável até parar por completo. Pouco antes do fim, Willie ouviu a mãe gaguejar: 
“Eu sei em quem tenho crido”. Pouco tempo depois ele relatou um sonho que 
sua mãe teve uns 15 anos antes: “[...] ela saiu de um lugar muito escuro para 
a luz brilhante, e o nosso pai (Tiago White) estava com ela, e quando a viu ao 
seu lado, exclamou com grande surpresa: ‘O quê? Você esteve lá também, Ellen 
[na sepultura]?’ Ela sempre entendeu que Deus a avisara de que descansaria na 
sepultura um pouco antes da volta de Jesus.”
Os adventistas em geral jamais conseguiram avaliar completamente o valor que 
a vida e os ensinos de Deus através de Ellen White representam para essa Causa 
tão importante. A partir deste número a Observador oferecerá uma avaliação 
em três edições sobre os principais atributos que Deus disponibilizou ao Povo 
Remanescente através do ministério fiel da mensageira do Senhor. O artigo de 
capa, preparado pelo professor Alexandre de Araújo, apresenta um panorama 
geral introdutório sobre a vida pessoal, familiar e profissional, valorizando os 
traços mais humanos dessa notável figura.
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O lado humano de Ellen G. White
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CENTENÁRIO DA MORTE DE ELLEN G. WHITE |  4Parte I - Ellen  G. White, esposa, mãe e mulher
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E ste ano celebramos o centenário da morte de 
Ellen G. White, a mensageira do Senhor. Essa 
ocasião deve ser aproveitada para avaliarmos a 

benção que a vida e o ministério dela representam para 
o povo remanescente. Os números relacionados a ela 
são impressionantes:1

Durante o seu ministério a irmã White produziu 
mais de cem mil páginas de manuscritos, que incluí-
ram mais de cinco mil artigos e a publicação de vinte 
e seis livros.

Hoje, levando-se em conta as compilações de seus 
manuscritos, há mais de 140 livros disponíveis em in-
glês e cerca de noventa e quatro em português (que é 
a segunda língua com mais material dela publicado).

Durante os seus setenta anos de ministério, ela rece-
beu mais de dois mil sonhos e visões.

Sua obra-prima, Step to Christ (O caminho a Cristo, 
ou Como encontrar a paz interior [Edições Vida Ple-
na]), já foi publicada em cerca de 145 idiomas.

Além de líder e idealista,
a Mensageira do Senhor 

possuía um lado humano 
pouco conhecido.

ELLEN G. WHITE, ESPOSA, MÃE E MULHER

Alexandre Araújo
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mesmo fora do círculo adventista. Em novembro 
de 2014, o Smithsonian Institute (Instituto Smith-
soniano), instituição que gerencia vários museus 
e centros de pesquisas mantidos pelo governo 
americano, publicou a lista com o nome dos cem 
norte-americanos mais influentes de todos os 
tempos. Nesta relação encontram-se nomes como 
os de Abrahan Lincoln, Martin Luther King Jr., en-
tre outros, além do nome de Ellen G. White.2

Existe um grande perigo que tende a aumentar 
à medida que os anos passam: a tendência de ide-
alizarmos a pessoa de Ellen White e de esquecer 
seu lado humano. Com o tempo, tende-se a colo-
car a Mensageira do Senhor em um pedestal tão 
alto, que a torne quase digna de veneração. Essa 
atitude não honra o seu perfil de líder e ofusca o 
valor do seu ministério profético. Por isso, conhe-
cer melhor seus gostos e preferências, seus hábitos 
devocionais e de leitura — entre outras coisas —, 
pode nos aproximar um pouco mais de seu lado 
humano. Conhecer o lado pessoal de Ellen Whi-
te pode nos ajudar a compreendê-la e a valorizar 
melhor a sua obra e o seu legado.

Quando Ellen nasceu, sua família vivia em 
uma pequena fazenda em Fort Hill, que ficava a 
cinco quilômetros ao norte da cidade de Gorham, 
Estado do Maine, nordeste dos Estados Unidos. 
Ela e sua irmã gêmea Elizabeth nasceram no dia 
26 de novembro de 1827. Eram as caçulas de uma 
família que já tinha seis filhos: Robert Jr. (dois 
anos), Sarah (cinco anos), Mary (seis anos), John 
(onze anos), Harriet (treze anos) e Caroline (quin-
ze anos). Seu pai, Robert Harmon, era agricultor 
e um bem-sucedido chapeleiro. Quando criança, 
Ellen ajudava seu pai preparando as copas dos 
chapéus, considerada a parte mais fácil do proces-
so.3 Sua mãe, Eunice Gould Harmon (1787-1863), 
tinha trabalhado como educadora em uma esco-
la primária antes de se casar. Quando a pequena 
Ellen abandonou os estudos aos nove anos por 
causa do impacto de uma pedrada no nariz — a 
qual comprometeu sua saúde —, sua mãe assumiu 
o papel de ser sua professora.

Ellen era uma aluna muito aplicada. Quando 
criança, destacava-se entre os colegas na leitura 
em voz alta. A escola da rua Bracket, em Portland,4  
nem sempre tinha livros suficientes para todos 
os alunos. A professora pedia então à sua melhor 
aluna, Ellen Harmon, que lesse em voz alta as li-
ções para o restante da classe. Outras professoras 
também passaram a pedir a ela que lesse para as 
crianças mais novas. Muitos anos mais tarde, ela 
estava viajando de trem com o seu marido. Para 
aproveitar o tempo, começou a ler os artigos dele 

em voz alta, para fazer as devidas correções. Uma 
senhora que viajava no banco logo atrás do casal, 
deu um tapinha no ombro de Ellen e perguntou: 
“Você não é Ellen Harmon?” Ela respondeu: “Sim, 
sou eu! Mas de onde você me conhece?” A senhora 
explicou que a havia reconhecido pela voz. Ela fre-
quentou a mesma escola e ainda se lembrava das 
vezes que Ellen lia a lição para os colegas. A ex-co-
lega de escola disse que entendia melhor as lições 
quando ela lia do que quando outra pessoa fazia 
a leitura. Então, as duas iniciaram uma conversa 
sobre os bons tempos de colégio em Portland.5

Com seis meninas e dois meninos, os dias na 
casa dos Harmon não deviam ser entediantes. O 
pequeno Robert Jr. deve ter se sentido um pouco 
enciumado ao ver as duas irmãs recém-nascidas 
roubarem a atenção dos pais e irmãos mais velhos 
da casa. A família era muito religiosa e frequenta-
va os cultos na Igreja Metodista local, onde o pa-
triarca da família era diácono consagrado. 

Quando as gêmeas tinham cerca de cinco anos, 
a família Harmon mudou-se para a maior cidade 
da região, Portland, que ficava a vinte quilômetros 
da fazenda deles. Segundo os dados disponíveis, 
oito anos depois da chegada deles, o censo da ci-
dade indicava uma população de 15.218 habitan-
tes.6 Ellen viveu nessa cidade até os vinte anos. Lá 
ela se casou e começou o seu ministério profético.

 Esposa
Logo após o grande desapontamento de 22 de 

outubro de 1844, tanto Tiago White como Ellen 
Harmon eram contrários ao casamento. Se Jesus 
estava voltando, por que contrair núpcias? Tiago 
chegou a escrever que a pessoa que fizesse isso 
estaria negando a fé. No entanto, como ele teve 
que viajar com a jovem Ellen muitas vezes, mes-
mo que acompanhado por sua cunhada Sarah e 
por outras pessoas, as más línguas começaram a 
questionar a relação dos dois. Para evitar maiores 
problemas, ele a pediu em casamento. A relação 
que começara apenas como amizade, evoluiu para 
um compromisso que durou trinta e cinco anos. A 
cerimônia matrimonial foi realizada em Portland, 
Maine, em 30 de agosto de 1846,7  por um juiz de 
paz. Ela tinha dezoito e ele vinte e quatro anos. 

O casal White foi uma das peças fundamentais 
para o estabelecimento do Movimento Adventista. 
Eles formavam uma equipe onde cada um desem-
penhava muito bem o seu papel. Ela escrevia, pre-
gava e orientava, enquanto ele dirigia, organizava 
e promovia a Obra. Nenhum casal adventista teve 
mais impacto sobre o jovem movimento do que eles. 

Durante os primeiros anos de casados, os Whi-
te não tinham renda regular e nem residência fixa. 

Centenário da morte de Ellen G. White - Parte I
Professor e geógrafo. Botiatuba, PR
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era exatamente do jeito que ele queria. [...] Mas 
como poderia vê-la da mesma maneira que an-
tes, sem a presença dele?”13

 Mãe
A família White foi abençoada com quatro 

filhos, todos meninos. O primogênito foi Hen-
ry Nichols (1847-1863), que acabou morrendo 
aos 16 anos. Em novembro de 1863, ele contraiu 
um resfriado que rapidamente evoluiu para uma 
pneumonia. Em oito dias ele faleceu. 

Com a decadência da vitalidade do filho se 
acentuando dia a dia, eles começaram a encarar a 
possibilidade da morte. Certa manhã, Henry pe-
diu: “Prometa-me, mamãe, que se eu morrer, serei 
levado para Battle Creek e sepultado ao lado de 
meu irmãozinho John Herbert (que havia falecido 
com três meses de vida), para que possamos nos 
erguer juntos na manhã da ressurreição.”14

A perda desse filho, tão jovem, infligiu um 
grande sofrimento ao coração da irmã White. Ao 
relembrar o momento difícil, ela escreveu:

“É morto o meu suave cantor. Sua voz não mais 
se unirá conosco ao redor do altar da família. 
Não mais se produzirá música a um toque seu. 
Não mais seus pressurosos pés e mãos cumpri-
rão nossas ordens. Mas alegremente olhamos 
para o futuro, para a manhã da ressurreição.”15

James Edson (1849-1929), o segundo filho do 
casal, aprendeu com o seu pai o ofício de impres-
sor, com a idade de 14 anos. Além de escritor e 
compositor, foi pioneiro no ministério entre os 
negros do sul dos Estados Unidos. Em 1901, ele 
fundou a editora adventista Southern Publishing 
Association.16 Edson foi casado com Emma, mas o 
casal não teve filhos.

O terceiro filho de Ellen foi William Clarence 
(1854-1937) que se destacou como hábil admi-
nistrador. Depois que sua mãe ficou viúva, ele se 
tornou companheiro constante em suas viagens. 
Logo depois do falecimento dela, ele foi nomea-
do secretário do Patrimônio Literário White e su-
pervisionou as atividades desse órgão por mais de 
duas décadas. Willian teve sete filhos, e foi o único 
a dar netos à Sra. White. 

O filho mais novo da família, Herbert, nasceu 

O grande número de compromissos e viagens os 
levou a deixar os filhos sob os cuidados de outras 
famílias. Às vezes um quarto do imóvel onde ficava 
a gráfica da Review and Herald, ou a parte supe-
rior do prédio, com móveis emprestados, era o que 
eles chamavam de lar. A situação melhorou muito 
quando a obra de publicações foi transferida para 
Battle Creek, Michigan, em 1855. A primeira casa 
da família White tinha seis cômodos, em Wood 
Street (Rua Madeira), na periferia oeste da cidade. 
Atrás da casa ficavam o celeiro, a horta e o jardim. 
A família agora tinha uma vaca. O poço daquele sí-
tio que fornecia água para os White era usado tam-
bém pela comunidade local. Em um canto do ter-
reno havia algumas árvores que se tornaram o local 
de oração da família. Embora sua agenda sempre 
estivesse repleta de compromissos, quando estava 
em casa, a irmã White não abria mão de fazer algu-
mas atividades domésticas, comuns naquela época, 
como costurar para a família ou cuidar do jardim 
e da horta. Ela tinha o hábito de trocar mudas de 
flores com os seus vizinhos, a fim de ter um jardim 
belo e diversificado. Ela queria que a família tivesse 
um lar que fosse o mais agradável possível.8

Na relação do casal White havia espaço para o 
bom humor. A troca de correspondência era inten-
sa entre eles, uma vez que o compromisso de falar 
em diferentes lugares os levava a passarem várias 
semanas distantes um do outro. Para matar a sau-
dade, eles combinaram escrever um para o outro, 
todos os dias, para dar notícias. Embora Ellen cum-
prisse a sua parte do acordo, Tiago não conseguia 
fazer a sua. Numa ocasião ela ficou muito ocupada 
e acabou ficando dois dias sem escrever para o ma-
rido. Ele então lhe mandou um cartão postal com 
o seguinte teor: “Battle Creek, 11 de abril de 1876. 
Nenhuma carta sua há dois dias. Tiago White.” Ele 
escreveu apenas essa frase curta. Sua esposa não 
perdeu a oportunidade para usar de um pouco de 
ironia com ele: “Querido marido: Recebi suas pou-
cas palavras a noite passada num cartão postal. Essa 
longa carta foi escrita por você mesmo. Obrigada, 
pois sabemos que você está vivo. Nenhuma carta de 
Tiago White antes desta, desde 6 de abril de 1876. 
Estamos muito gratos por ter recebido no dia 9 de 
abril algumas linhas da irmã Hall, falando a seu res-
peito. Tenho esperado ansiosamente alguma coisa 
para responder.”9

Na continuação desta carta, ela descreve a via-
gem do dia anterior navegando pela baia de São 
Francisco. Por fim, ela comenta: “Eu escreverei a 
cada manhã. [...] Você fará o mesmo?”10

Quando Tiago White tinha 58 anos, sofreu um 
derrame que o deixou com dificuldade de manter 
o mesmo ritmo de trabalho literário a que estava 
acostumado. Tornou-se, então, mais calado. Para 
não se deixar abater, Ellen dedicou atenção total ao 
marido. Ela descreveu à sua nora, Mary, o que fazia 
para ajudar o alquebrado esposo, em uma carta:

“Sou a constante companheira dele nos passeios 
e junto à lareira. Se eu saísse, me fechasse em 
um quarto e o deixasse inativo, ele ficaria nervo-
so e desassossegado. [...] Ele depende de mim, e 
eu não o abandonarei em sua debilidade.”11

Em 6 de agosto de 1881, com a idade de ses-
senta anos, o pastor Tiago White faleceu. Era 
sábado, pouco depois das dezessete horas. Ele 
foi sepultado uma semana depois, no dia 13 de 
agosto. A família precisou esperar a chegada do 
filho Willie e da nora Mary White, que viviam na 
Califórnia. Compareceram à cerimônia cerca de 
2.500 pessoas, que eram tanto de dentro como de 
fora da igreja. Em consideração à memória de tão 
respeitado membro da comunidade local, muitos 
lojistas fecharam as portas, mesmo sendo sábado 
o dia de maior movimento no comércio.12

Embora fragilizada por uma enfermidade, a 
viúva ergueu-se do leito para prestar uma justa 
homenagem a quem havia sido sua fonte de inspi-
ração e companheirismo por tantos anos. Ela fez 
um breve discurso de dez minutos, mas suas pala-
vras ecoaram com força. O corpo do seu marido 
foi sepultado no jazigo da família, onde seus dois 
filhos já estavam enterrados, além do pai dele, 
John, e de sua mãe, Elizabeth.

Depois da cerimônia fúnebre, Ellen foi levada 
para o hospital, onde passou a noite. No dia se-
guinte ela recebeu alta. Quando chegou em casa, 
seu cunhado John ficou encantado com o lugar 
onde o casal White vivia, mas ela comentou:

“A luz da minha casa se foi e de agora em dian-
te, eu devo amar essa residência em conside-
ração a Tiago, pois ele a apreciava muito. Ela 

em 20 de setembro de 1960 e morreu de erisipela 
quase três meses depois, no dia 15 de dezembro. 
Ela desabafou o seu sofrimento de mãe com as se-
guintes palavras:

“Grande foi o sofrimento de meu querido 
bebê. Vinte e quatro dias e vinte e quatro noi-
tes cuidamos dele com ansiedade, empregando 
todos os remédios possíveis para o seu resta-
belecimento e apresentando fervorosamente 
seu caso ao Senhor. Às vezes eu não conseguia 
dominar minhas emoções ou testemunhar seu 
sofrimento. A maior parte do tempo passei-o 
em lágrimas e humildes súplicas a Deus.”17

Apesar de perder dois filhos no espaço de três 
anos, ela nunca chegou a se desesperar. Ela depo-
sitava sua confiança nAquele que não abandona 
Seus filhos.

E como seriam os sábados da família White? De-
pois de assistir as reuniões da manhã na igreja, na 
parte da tarde o casal lia histórias para os filhos, pro-
movia passeios pelo mato ou à margem de riachos, e 
até visitavam pessoas doentes ou desanimadas.

Educar meninos nunca foi uma tarefa fácil. A 
ausência de um dos pais por algum tempo, por 
motivos de trabalho, não facilitava a tarefa de pre-
pará-los para a vida. A irmã White amava a disci-
plina e o regulamento, mas raramente recorria a 
castigos físicos pra corrigir os meninos. Ela conta 
a sua reação às desobediências dos filhos com as 
seguintes palavras:

“Ao corrigir meus filhos, nunca deixei que nem 
mesmo minha voz se mudasse de qualquer for-
ma. Quando via alguma coisa errada, espera-
va até que o ‘calor’ passasse, e então os pegava, 
depois de terem tido uma oportunidade para 
reflexão e estarem envergonhados. Ficavam en-
vergonhados se eu lhes dava uma hora ou duas 
para pensarem sobre essas coisas. Eu sempre saía 
e orava. Não lhes falava então. Depois de terem 
sido deixados consigo mesmos por um pouco, 
vinham a mim por causa disso. ‘Bem’, dizia eu, 
‘esperaremos até à noite.’ Nessa ocasião tínhamos 
um período de oração e então eu lhes dizia que 
eles prejudicaram sua própria alma, e entristece-
ram o Espírito de Deus com a sua má atitude.”18

Na relação do casal White havia espaço para
o  bom humor. A troca de correspondência era

intensa entre eles, uma vez que o compromisso de 
falar em diferentes lugares os levava a passarem

várias semanas distantes um do outro.
Henry Nichols (1847-1863) William Clarence (1854 - 1937)James Edson (1849 - 1929)
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No tempo em que morou em Elmshavem, onde 
viveu os seus últimos quinze anos de vida, ela se 
dedicou de corpo e alma à atividade de escrever. A 
casa era ocupada por servidores domésticos e au-
xiliares de escritório. Eles eram a sua família. Mas 
eventualmente, ela dava um susto na sua secretá-
ria particular — Sara McEnterfer —, quando saía 
de casa sem avisar ninguém, apenas para visitar 
os vizinhos. Certa ocasião, quando tinha setenta e 
cinco anos, tirou um dia para andar de carruagem 
pelas montanhas próximas, a fim de coletar amo-
ras para fazer conservas. Ellen amava passeios ao 
ar livre, animais e cuidar da horta. Mas o que ela 
mais gostava era de cultivar flores.25

Ellen White mantinha boas relações com seus 
vizinhos. Como lembra o seu neto, Arthur L. White: 

“Anos depois de sua morte, Ellen G. White ainda 
era ternamente lembrada por muitos dos mora-
dores do Vale de Napa [onde ficava a casa de El-
mshaven] como ‘a velhinha de alvos cabelos que 
sempre falava tão amorosamente de Jesus’.”26 Δ

________________________
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 Mulher
Ellen era uma mulher pequena. Ela media 

1,55m de altura e quando tinha 81 anos pesava 63 
quilos e meio. Sua pele era ligeiramente morena, 
seu cabelo era castanho e seus olhos acinzenta-
dos.19 Seu hino preferido era “Meu divino prote-
tor”. Nos cultos domésticos, quando as crianças 
eram pequenas, ela gostava de cantar o hino “Des-
ponta o Sol”, de manhã, e ao entardecer costuma-
va-se entoar o hino “Bendita a hora de oração”.20  
Essas características nos dizem muito sobre a sua 
aparência e gostos pessoais, mas nos falam pouco 
sobre a sua personalidade. Pessoas com uma vida 
tão frutífera são difíceis de retratar em um artigo 
breve como este, mas podemos ter um vislumbre 
de como ela era. Há relatos de acontecimentos na 
vida dela que podem fornecer subsídios para re-
construir a pessoa por trás da profetisa.

Ellen era uma mulher muito hospitaleira. Os 
White estavam acostumados a receber visitas. Em 
uma conferência realizada em 1859, a casa da fa-
mília chegou a acolher 39 pessoas para almoçar. 
No dia seguinte a essa reunião, ela fez apenas uma 
breve anotação em seu diário: “Estamos todos 
muitos extenuados.”21

Ellen White sempre será lembrada por ser uma 
pessoa que se preocupava com o próximo tam-
bém. O diário mais antigo que se conhece dela é 
de 1859, escrito quatro anos depois da sua che-
gada a Battle Creek. Ao longo do pequeno livro 
encontram-se vários relatos de ações em favor de 
pessoas menos favorecidas. No dia 2 de janeiro 
está registrado que ela deu um vestido e uma capa 
para uma irmã necessitada. No dia seguinte ela 
relata o seu empenho em arranjar trabalho para 
outra irmã. Três dias depois, mesmo ocupada 
com os preparativos para uma viagem longa, ela 
encontrou tempo para ir a uma loja comprar al-
gumas coisas para outra mulher chamada Roxana, 
que também precisava de ajuda. No dia seguinte, 
ela deu um vestido “meio usado” para a mãe de 
uma menina que trabalhava em sua casa. E as-
sim, ao se explorar aquele precioso documento, 
descobre-se que essa atitude generosa continua ao 
longo de todo aquele ano. 

Mesmo quando sua situação financeira se es-
tabilizou, ela continuou generosa. A propriedade 
onde ficava a sua casa em Elmshaven — sua última 
residência —, era grande. Ao longo dos anos, se-
parou pedaços do terreno para permitir que pes-
soas próximas a ela pudessem ter suas casas. Logo 
depois de adquirir essa propriedade, ela mandou 
vir da Austrália o irmão Iram James, para tomar 
conta das plantações. A família dele morava em 
uma casa confortável que ficava a leste do terreno. 

Do outro lado do riacho que cortava a proprie-
dade, Willian White, seu terceiro filho, construiu 
uma casa para morar com a família. Ele estava a 
cinco minutos a pé da casa da sua mãe. Na par-
te sul havia duas casas, habitadas pelas famílias 
de duas de suas auxiliares, enquanto ao norte foi 
construída uma casa para a sua secretária. Perto 
do imóvel principal havia outra residência para a 
família de um dos auxiliares.22

Outro traço marcante do caráter de Ellen White 
foi a economia. Vinda de uma família numerosa, 
a sua mãe lhe ensinou o valor de cada centavo. Os 
anos de escassez que marcaram os seus primeiros 
tempos de casada apenas demostraram a impor-
tância dessa lição aprendida. Certa ocasião, o pas-
tor White não conseguiu disfarçar a preocupação 
com algum problema grave. Depois de ela ter insis-
tido sobre isso com ele, o marido acabou contando 
que estava na hora de publicar mais uma edição da 
Review e não havia dinheiro suficiente para pagar o 
carregamento que havia sido entregue. “De quanto 
dinheiro você precisa?”, ela perguntou. Ele revelou 
todo o seu desânimo quando disse que precisava 
de 64 dólares, mas que diante das circunstâncias, 
seria o mesmo que precisar de dez mil dólares. Ele 
não tinha a quem recorrer a fim de obter aqueles 
recursos. Ellen abriu a porta da despensa e pegou 
uma meia preta que estava presa a um prego na 
parede logo atrás da porta. Quando ela entregou o 
volume, ele perguntou o que era aquilo. Ela sorriu, 
mas não respondeu. Quando ele virou a meia sobre 
a mesa, caíram várias moedas de diferentes valores. 
Admirado, ele indagou de onde surgira aquele di-
nheiro. Ela respondeu: “Tiago, como você sabe, eu 
creio que uma pessoa deve economizar algo para 
um dia de necessidade. Durante os últimos meses, 
tenho economizado tudo o que posso. Este é um 
dia de necessidade, e espero que isso aí sirva para 
pagar o papel.”

Tiago contou as moedas e descobriu que ali 
havia dinheiro suficiente para pagar aquela dívi-
da, e a revista saiu dentro do prazo previsto.23

Ela manteve o bom humor durante a vida toda. 
Em seus últimos anos em Elmshaven, Ellen recebeu 
tratamento de fricção com água fria. Ela ficava em 
pé na banheira enquanto uma assistente derramava 
água sobre seu corpo, para em seguida massageá-
-lo com uma luva e ativar a circulação do sangue. 
Duas vezes por semana usava-se sal como abrasivo. 
Essa técnica era chamada “ruborização pelo sal”. 
Certo dia, a assistente confundiu açúcar com sal e 
a Sra. White sentiu algo escorrendo pelo corpo, em 
vez da familiar sensação abrasiva. Ela mergulhou o 
dedo na água e, após provar o sabor, disse: “Apenas 
tentando me adoçar um pouco, hein?”24
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visitas. Em uma conferência realizada em 
1859, a casa da família chegou a acolher
39 pessoas para almoçar. Também sempre
será lembrada por ser uma pessoa que
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traço marcante do caráter de Ellen White
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numerosa, a sua mãe lhe ensinou o
valor de cada centavo.

9



D eu-se início ao congresso às 15h00min. Com-
punham a plataforma os irmãos Ênio Johab 
(Diretor de colportagem da UNINORTE), Ma-

theus Souza (presidente da UNINORTE), Davi Paes 
Silva (presidente da Conferência Geral), Mario Linares 
(diretor de colportagem da UNISUL), Marcelo Araújo 
(gerente geral da EMVP), Carlos Linares (secretário da 
UNINORTE) e Joel Ramos (presidente da UNISUL).

No que diz respeito às várias palestras que esse 
congresso forneceu, todas foram bem apreciadas. O 
presidente da Conferência Geral teve uma participação 
bastante ativa, ao expor de forma didática o assunto da 
justificação pela fé à compreensão dos colportores em 
três palestras: uma na tarde do dia 22 e duas na quinta-
feira, dia 23. 

Vindo também da Conferência Geral, o pr. Adrian 
Finaru (pronuncia-se “Fanáru”) — diretor mundial do 
departamento de colportagem — participou na sexta-
feira de manhã com uma palestra muito especial.

Esse congresso, especificamente, foi o mais 
apreciado de todos por muitos dos colportores, 
segundo a opinião de vários deles em conversas à mesa 
e com a equipe de reportagem que estava presente. 
Contudo, eles destacaram na área das palestras algumas 
participações que “ficaram na história”, conforme o 

Coincidentemente, nosso País 
completava 515 anos de história no 

dia da abertura do congresso. Talvez 
houve entre os colportores sentimentos 

semelhantes aos experimentados pela 
tripulação da esquadra de Cabral... Seria 
a expectativa pelo que deveriam ver nas 

próximas horas? Só Deus sabe!

Muita gente já estava reunida desde 
cedo, no dia 22 de abril... Alguns
estavam em grupo, conversando
animadamente, enquanto outros

andavam sozinhos. Contudo, todos
 refletiam um ar de curiosidade, felicidade 

e expectativa quanto ao que o evento 
traria de diferente para suas vidas.

Dorval Fagundes
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dizer de alguns. Na manhã de quinta-feira, dia 23, 
o nutricionista Geraldo Cardoso, que atualmente 
trabalha de forma bastante intensa na Clínica 
Oásis Paranaense, divulgou em sua palestra a 
obra mais recente do Dr. Daniel Boarim, o livro 
Segredos da alimentação saudável. Na opinião 
de muitos, o irmão Geraldo “conseguiu unir 
conceitos terapêuticos de difícil compreensão a 
uma linguagem simples e popular, tornando seu 
entendimento bem mais fácil.” Podia-se perceber 
uma atmosfera de “quero mais” entre o público 
animado e participativo. “O ir. Geraldo conseguiu 
atender perfeitamente à necessidade do colportor 
jovem de hoje. Atualmente, o ‘soldado da página 
impressa’ é alguém que tem acesso à internet, é 
bem informado e tem interesse em aprender. Os 
colportores de hoje são mais exigentes quanto 
ao que querem ouvir. O palestrante conseguiu 
satisfazer essas exigências”, disse a colportora 
Tamires Luciana, de Sorocaba, SP.

Na tarde desse mesmo dia, o público teve 
a oportunidade de acompanhar uma palestra 
diferente de todas as que ouviram antes em 
congressos de colportagem. Fez-se presente o 
professor Rafael Medeiros, um dos palestrantes 
motivacionais mais conhecidos do Brasil. 
Formado em Administração, com especialização 
em Recursos Humanos, possui muita experiência 
na área de consultoria organizacional. Suas 
palestras são descontraídas e extremamente 
práticas. A marca registrada de sua conferência 
é o termo “sucatinha”, que de acordo com sua 
explicação, transmite a ideia de algo que não se 
renova mais e acaba caindo na “mesmice”. Ao 
usar exercícios de dinâmica de palco, o professor 
Rafael conseguiu unir informalidade à seriedade, 
pois todos os que assistiram à sua conferência 
saíram convencidos de que, caso não exerçam 
a criatividade e a inovação em seu trabalho, 
se tornarão dispensáveis, assumindo o padrão 
da multidão ao seu redor, apenas cumprindo 
obrigações e deveres. Suas técnicas de animação 
de palco provocaram reações diversas. O público 
mais jovem, em peso, gostou muito. Alguns 
irmãos de mais experiência, que desconheciam 
essa metodologia, ficaram um pouco surpresos a 
princípio, mas no fim todos aproveitaram.

Quanto ao restante da programação, os 
colportores destacaram alguns pontos fortes 
que marcaram o evento. O batismo efetuado no 
sábado, após o culto divino, foi um dos pontos 
principais do dia. Sete pessoas entregaram suas 
vidas nas mãos de Jesus, e tiveram o privilégio 
de receber o batismo durante um congresso 
tão especial. Antes de sepultarem nas águas os 

pecados perdoados por Jesus, os batizandos foram 
homenageados com a presença especial do coral 
Canto Nobre, da igreja de Artur Alvim, que foi 
ao evento especialmente para louvar a Jesus pela 
decisão dos batizandos. 

À tarde, após o almoço, chegou um dos 
momentos mais aguardados: a entrega dos 
certificados na solenidade de formatura da 
colportagem de férias. Todos tomaram assento 
de forma organizada, no centro do auditório, 
enquanto os dirigentes entregaram um a um os 
certificados personalizados.

Naquela tarde houve uma homenagem 
emocionante. Uma das partes fundamentais 
da estrutura organizacional de um evento é a 
equipe de cozinha. A opinião geral e unânime dos 
congressistas foi de que a alimentação manteve 
uma qualidade bem acima da média dos eventos. 
Poucos jovens sabem, mas trabalhar na equipe de 
cozinha de um congresso exige muita dedicação, 
organização e sacrifício pessoal. Geralmente 
essas pessoas são as últimas a deixar o refeitório, 
pois trabalham até tarde da noite; também são as 
primeiras a acordar, pois muito antes do café da 
manhã ser servido, precisam estar de prontidão 
para garantir a qualidade da refeição da manhã, 
bem como iniciar os procedimentos para o 
almoço. Quem se dispõe? Ao fim desses eventos, 
a sensação de cansaço é grande. Contudo, os 
colportores não economizaram nos elogios e 
nas homenagens a essas dedicadas pessoas, que 
devem ter se sentido realizadas e satisfeitas por 
terem colaborado com coragem para alimentar 
tanta gente durante todos aqueles dias. À frente da 
equipe, representando-a, estava o casal Matheus e 
Raquel Teixeira.

Editor

IV CONGRESSO BRASILEIRO
DE COLPORTAGEM
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Meu nome é Marcos Soares Rafé, de Campo Grande, MS. Atualmente moro no 
Estado do Espírito Santo e sou colportor. Os principais motivos que me trou-
xeram a este maravilhoso evento foram, além de encontrar amigos e ter um 
momento dedicado à espiritualidade, compartilhar com colegas e conhecidos 
a experiência da colportagem, e divulgar o que Deus fez por mim, durante a 
minha vida. 
Esse congresso foi ótimo, maravilhoso. Recebi ânimo espiritual, fui fortalecido 
pelas mensagens e preparado pelas técnicas de venda para obter mais êxito 
na divulgação de nossa literatura. A comida estava ótima (risos). Um pon-
to marcante para minha família foi o batismo da Ingue Faria Pereira, minha 
cunhada. Ela vinha tentando dar esse passo há algum tempo, e felizmente 
deu tudo certo. O batismo dela foi marcante, especialmente num evento tão 
importante como esse.

Sou filha de colportor, nasci em São José dos Campos, SP, mas devido ao trabalho de meu pai, morei em muitos luga-
res — Santa Catarina, Paraná (Curitiba), apenas para citar alguns —, e atualmente me encontro em Artur Nogueira, SP, 
próximo a Campinas. Durante o período em que estudei na Escola Missionária Ebenézer (2011-2012) trabalhei na Clinica 
Naturista Oásis Paranaense, e após o término do curso colportei por algum tempo. Contudo, atualmente estou cursan-
do Pedagogia no UNASP (Centro Universitário Adventista de São Paulo) — campus Engenheiro Coelho, SP, e por causa 
disso colporto ocasionalmente. Neste ano meu período mais produtivo com o “prospecto” foi durante a colportagem 
nas férias, promovida pela ASPA. Foi uma experiência intensa, uma das melhores da minha vida, algo verdadeiramente 
inesquecível. A cidade escolhida foi Marília, SP, para onde se dirigiram 64 jovens, que ali trabalharam cerca de vinte dias. 
A princípio, o motivo mais forte que me trouxe a este evento foi a formatura e a condecoração dos colportores da equipe 
de férias. Contudo, o que vi nesses dias maravilhosos do evento me fez rever conceitos a 
respeito do que é de fato a colportagem e o real significado desse nobre trabalho. Par-
ticipei de congressos anteriores, mas nenhum deles foi tão importante para mim como 
este. Fiquei sem palavras mesmo! Pude ver a bênção de Deus sobre a vida de muitas 
pessoas. Entretanto, como é de se esperar, há coisas que marcam mais do que outras, 
não é mesmo? Algo que ficou diferenciou esse evento foi o batismo de vários irmãos, 
frutos da obra da colportagem. Entre eles havia um amigo chamado David Almeida, 
cuja experiência me emocionou muito. Antes do congresso ele já havia me contado 
um pouco de sua história, e a esperança de presenciar o seu batismo foi um incentivo 
a mais. A experiência e a vitória dele fizeram valer a pena todo o esforço empreendido 
para estar aqui. 
Fui fortemente comovida também ao testemunhar o empenho que a liderança da igreja 
tem dedicado aos jovens, incentivando-os não só a distribuir nossa literatura, mas a se 
tornarem verdadeiros colportores. Nunca fiquei tão impressionada como agora ao ver 
a quantidade de jovens empenhados nessa obra de salvar almas para Jesus. Espero que 
os próximos encontros sejam tão bons quanto este. 

Entretanto, como tudo o que é bom termina depressa, chegou o domingo, e com ele o momento triste da 
despedida. Sempre ocorre no último dia a condecoração dos colportores mais experientes. Os colportores 
de destaque, bem como pastores, presidentes de associação e diretores de colportagem foram homenageados 
pelos seus préstimos à causa do Mestre e por sua dedicação a esse trabalho tão importante. Por ser o último 
dia, o almoço de domingo assumiu um ar especial. As pessoas conversaram mais, registraram-se muitos 
selfies ao lado de amigos e parentes, deram-se muitos sorrisos e até lágrimas de emoção foram derramadas. 

Como costumam dizer os colportores ao final do evento, “que venham muitos outros congressos como 
esse, em nome de Jesus”. Δ

Momentos especiais do evento

Marcos Soares Rafé

Raquel Danciguer Sinihur
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Não há tempo a perder

Ogrande dia do Senhor está perto, está per-
to, e se apressa muito.’ Sofonias 1:14. Te-
nhamos calçados os pés com os sapatos do 

evangelho, prontos para marchar imediatamente à 
primeira ordem. Cada hora, cada minuto, é precio-
so. Não temos tempo para gastar com a satisfação 
dos nossos próprios desejos. Ao nosso redor há al-
mas que perecem em pecado. Cada dia há alguma 
coisa para fazer por nosso Senhor e Mestre. Cada 
dia devemos apontar às almas o Cordeiro de Deus, 
que tira o pecado do mundo.”1

“Os membros da igreja [...] devem estar sempre 
prontos para entrar imediatamente em ação, em 
obediência às ordens do Mestre. Onde quer que 
vejamos trabalho por fazer, devemos lançar-nos 
a ele e executá-lo, olhando constantemente para 
Jesus. [...] Se cada membro fosse um missionário 
vivo, o evangelho seria rapidamente proclamado 
em todos os países, a todos os povos, nações e 
línguas.”

“Estamos nos aproximando do fim da história 
terrestre. Temos perante nós uma grande obra - 
a finalizadora obra de dar a última mensagem de 
advertência a um mundo pecaminoso. Homens 
serão tirados do arado, da vinha, de vários outros 
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ramos de trabalho, e enviados pelo Senhor a 
dar ao mundo esta mensagem.”2

“Não temos tempo a perder. O fim está 
próximo. Em breve a passagem de um lugar 
para outro a fim de transmitir a verdade será 
cercada de perigos à direita e à esquerda. 
Far-se-á tudo para obstruir o caminho dos 
mensageiros do Senhor, de modo que não 
possam realizar o que lhes é possível execu-
tar agora.”3

O perigo da demora
“Há perigo em demorar. Aquela alma que 

podíeis haver encontrado, aquela alma a 
quem podíeis ter aberto as Escrituras, passa 
além de vosso alcance. Satanás armou-lhe 
um laço para os pés, e amanhã ela poderá 
estar desenvolvendo os planos do arquiini-
migo de Deus. Por que demorar um dia? Por 
que não pôr mãos à obra imediatamente?”4

Certo pastor desejava comprar um aparta-
mento. Casualmente teve contato com uma 
senhora que lhe informou haver no prédio 
onde morava, um apartamento em frente ao 
seu, à venda.

Depois de efetuar a compra, o pastor e 
sua família mudaram-se para a nova residên-
cia. Passados alguns anos, ele foi transferido 
para o exterior. Trabalhou na América do Sul 
durante um bom tempo, e depois retornou 
ao Brasil, voltando a morar em seu aparta-
mento. O pastor ficou surpreso quando viu 
na porta do apartamento de sua vizinha uma 
placa com um versículo bíblico escrito. Não 
descansou até o dia em que conversou com 
ela sobre o evangelho. Depois de um longo 
diálogo, o pastor fez um apelo àquela se-
nhora para aceitar a verdade que ele estava 
ensinando. A senhora respondeu: “Se o se-
nhor houvesse pregado para mim quando 
comprou seu apartamento, eu teria aceitado 
a sua igreja. Agora é tarde demais, porque já 
me batizei em minha igreja e nela morrerei”.

Apelo para Despertar
“Despertai, irmãos e irmãs, despertai! Não 

continueis a dormir. ‘Por que estais ociosos 
todo o dia?’ Jesus vos chama, dizendo: ‘Ide 
hoje trabalhar na Minha vinha.’ Mateus 20:6 
e 7. Todo aquele que recebeu o Espírito San-
to, o manifestará; pois todas as suas forças 
serão empregadas no mais ativo serviço. To-
dos os que em verdade recebem a Jesus pela 
fé, trabalham. Experimentam um sentimento 
de responsabilidade pelas almas. Deus pede 
agora a todos os que possuem algum conhe-
cimento da verdade, que são depositários de 
verdades sagradas, que se ergam e comuni-

“‘

quem a luz do Céu a outros.”5

“Nestas horas finais de graça para os filhos 
dos homens, quando a sorte de cada alma 
deve ser logo decidida para sempre, o Se-
nhor do Céu e da Terra espera que Sua igreja 
desperte para a ação como nunca dantes. [...] 

“Nem um dentre cem, em nosso meio, 
está fazendo qualquer coisa além de empe-
nhar-se em empreendimentos comuns, secu-
lares. Não estamos nem meio despertos em 
relação ao valor das almas pelas quais Cristo 
morreu.”6

Devemos cruzar os braços?
“Ninguém pense que tem o direito de cru-

zar os braços e não fazer nada. Que alguém 
possa ser salvo estando na indolência e ina-
tividade, é uma completa impossibilidade. 
Pensai no que Cristo fez durante Seu ministé-
rio terrestre. [...] Estamos nós seguindo Suas 
pisadas?”7

Apelo a uma igreja indolente
“É um mistério que não haja centenas de 

pessoas trabalhando onde hoje vemos ape-
nas uma. O universo celeste acha-se pasmo 
em face da apatia, da frieza, da indiferença 
daqueles que professam ser filhos e filhas de 
Deus. Existe na Verdade um poder vivo. —
Testimonies, vol. 9, pág. 42.

“Deveis considerar solenemente que es-
tais tratando com o grande Deus, e deveis 
lembrar-vos sempre de que Ele não é uma 
criança com quem se brinque. Não podeis 
empenhar-vos em Seu serviço de acordo 
com sua vontade, e abandoná-lo quando 
muito bem o quereis.”8

As consequências por deixar de trabalhar
“Seremos considerados individualmen-

te responsáveis por fazer um jota menos do 
que somos capazes. O Senhor mede com 
exatidão toda possibilidade para o serviço. 
As capacidades não utilizadas serão levadas 
em conta, tanto quanto as que empregamos. 
[...] Mesmo que não percamos a salvação, re-
conheceremos na eternidade a consequência 
de não empregarmos nossos talentos. Ha-
verá eterna perda por todo conhecimento e 
capacidade não alcançados, que poderíamos 
ter ganho.”9

“O trabalho que a igreja tem deixado de 
fazer em tempo de paz e prosperidade terá 
de realizar em terrível crise, sob as circuns-
tâncias mais desanimadoras e difíceis. [...] Os 
membros da igreja serão individualmente 
provados. Serão colocados em circunstâncias 
em que se verão forçados a dar testemunho 

REAVIVAMENTO E AÇÃO MISSIONÁRIA

Não temos nenhuma dúvida de 
que o tempo em que estamos 
vivendo deve chegar logo ao 

seu fim. Portanto, não podemos 
desperdiçá-lo. O fim de todas as 

coisas está muito próximo e o que 
precisamos fazer urgentemente é 

pregar o evangelho eterno.
Como povo de Deus, não deve-

mos desobrigar-nos desta grande 
missão, pois é através da pregação 
do evangelho eterno que as almas 

são salvas do pecado.

“Respondeu-lhe o senhor:
Sai pelos caminhos e atalhos 

e obriga a todos a entrar, para 
que fique cheia a minha casa.” 

Lucas 14:23

Diretor da Obra Missionária - UNISUL Romar R. Machado
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“Todos têm seu lugar
no plano eterno do Céu.
Todos devem colaborar
com Cristo para a
salvação de almas.”

da verdade. Muitos serão chamados a falar 
diante de concílios e em tribunais de justiça, 
talvez separadamente e sozinhos. A experi-
ência que os haveria ajudado nessa emer-
gência, negligenciaram obter, e sua alma se 
acha opressa de remorsos pelas oportunida-
des desperdiçadas e os privilégios que negli-
genciaram.” —Serviço Cristão, pág. 158.

O homem que ficou enterrado
“Em certa vila da Nova Inglaterra, estava-

-se cavando um poço. Quando o trabalho 
estava quase pronto, estando um homem 
ainda no fundo do mesmo, houve um des-
moronamento, e ele ficou soterrado. Instan-
taneamente foi dado o alarme, e mecânicos, 
fazendeiros, comerciantes, advogados, corre-
ram ansiosamente para salvá-lo. Cordas, es-
cadas e pás foram trazidas por mãos zelosas 
e cheias de boa vontade. ‘Salvai-o, ó salvai-
-o!’ clamavam.

“Os homens trabalharam com desespe-
rada energia, até que o suor lhes corria em 
gotas pela fronte, e os braços tremiam do es-
forço. Afinal, foi enfiado um tubo para baixo, 
pelo qual eles gritaram para o homem, a fim 
de saber se estava vivo ainda. Veio a resposta: 
‘Vivo, mas apressem-se. É terrível aqui.’ Com 
uma exclamação de alegria, renovaram os es-
forços, e por fim o homem foi alcançado e 
salvo, e a alegria que subiu aos ares parecia 
penetrar o próprio Céu. ‘Ele está salvo!’ ecoa-
va por todas as ruas da cidade.

“Seria isso zelo e interesse demasiados, 
demasiado entusiasmo para salvar um ho-
mem? Certamente não era; mas, que é a per-
da da vida temporal em comparação com 
a da alma? Se a ameaça de perda de uma 
existência desperta no coração humano sen-

timento tão intenso, não deveria a perda de 
uma alma suscitar solicitude mais profunda 
em homens que professam compreender o 
perigo daqueles que se acham separados de 
Cristo? Não mostrarão os servos de Deus tão 
grande zelo em trabalhar pela salvação de al-
mas como foi manifestado pela vida daquele 
homem soterrado no poço?” —Serviço Cris-
tão, pág. 94.

Conclusão
“Todos têm seu lugar no plano eterno do 

Céu. Todos devem colaborar com Cristo para 
a salvação de almas. Tão certo como nos está 
preparado um lugar nas mansões celestes, há 
também um lugar designado aqui na Terra, 
onde devemos trabalhar para Deus.

“Os olhos do Senhor fixam-se em cada 
um dos membros de Seu povo; Ele tem um 
plano para cada um. “Todos podem fazer al-
guma coisa na obra. Ninguém será declarado 
sem culpa perante Deus, a menos que tenha 
trabalhado fervorosa e altruisticamente pela 
salvação de almas. Serviço Cristão, págs. 99, 
100.

Nosso desejo é que todos os membros da 
igreja e leitores da Observador da Verdade 
possam se compenetrar do solene tempo em 
que estamos vivendo e da importância de se 
empenhar o máximo possível na propagação 
deste evangelho eterno. Amém! Δ
________________________
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
1 Testemunhos seletos, v. 3, p. 310.
2 Serviço cristão, p. 78.
3 Ibidem, p. 79.
4 Ibidem, p. 79.
5 Review and Herald, 6 de dezembro de 1893.
6 Serviço cristão, pp. 80 a 82.
7 Ibidem, p. 83.
8 Ibidem, p. 89.
9 Ibidem, p. 86.
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Os testes foram feitos com sucos frescos. 
Durante um ano, quarenta voluntários to-
maram a bebida e doaram sangue para 

análise completa. 
A grande sacada do suco de laranja é que 

ele aumenta a circulação no organismo de um 
hormônio chamado leptina. Essa substância 
atua em uma área do cérebro conhecida como 
hipotálamo, onde passa a reprimir os receptores 
que despertam o apetite.1

Thais2 é a coordenadora do grupo que estuda 
as propriedades medicinais e nutricionais da 
laranja, realizando investigações pioneiras no País 
sobre os benefícios dos flavonoides, compostos 
químicos encontrados em várias frutas. Um estudo 
feito pela equipe em 2004 avaliou os resultados do 
consumo diário de 500 ml de suco de laranja num 
grupo de 18 homens e 22 mulheres, com idades de 
30 a 60 anos. Depois de três meses, foi constatado 
um aumento de 17% no nível do colesterol bom 
entre os homens e de 6% entre as mulheres. Thais 
explica que houve maior aumento do HDL entre 
os homens por eles normalmente terem níveis 
mais baixos desse colesterol, que protege contra 

Suco de laranja? Quem diria!

A UNESP (Universidade Esta-
dual Paulista) de Araraquara, 
SP, conseguiu mostrar que a 

laranja — fruta famosa por ser 
bastante calórica — pode aju-

dar pessoas com sobrepeso na 
luta contra a balança. A pesqui-

sa demonstrou que ela libera 
uma substância que aumenta a 
sensação de saciedade e ajuda 

a diminuir o apetite compulsivo 
na próxima refeição.

PESQUISA REVELADORA

Dorval Fagundes

SA
ÚD

E

Editor

ENVOLVE SUCO DE LARANJA

doenças ateroscleróticas, isto é, ligadas 
ao entupimento de artérias cardíacas. “As 
mulheres apresentam índices mais elevados 
do HDL devido à ação do hormônio feminino”, 
explica a especialista.

A equipe também promoveu uma 
pesquisa, ao longo de 21 dias, sobre os 
efeitos do suco entre 112 homens, com 
idade média de 39 anos e diferentes taxas 
de colesterol total, triglicérides, LDL e HDL. 
“Nos que apresentavam taxas de colesterol 
e triglicérides normais, o suco de laranja 
reduziu em 29% os níveis de colesterol total 
e em 32% os de LDL”, destaca Thais. 

O grupo que apresentou colesterol 
acima do limite normal – que gira em torno 
de 240 microgramas (mcg) por mililitro 
(ml) de sangue – mostrou redução de 13% 
na homocisteína que, em taxas elevadas, 
aumenta o risco de infarto do miocárdio 
e morte súbita. Para Thais, o resultado 
sugere que, para reduzir a homocisteína, é 
necessário ingerir alimentos ricos em ácido 
fólico. “Um copo grande (250 ml) de suco de 
laranja contém 30% das necessidades diárias 
de ácido fólico”, acentua.

Outro trabalho investigou o impacto 
da ingestão de suco de laranja na pressão 
arterial. Durante um ano, 101 homens e 32 
mulheres, com idade média de 39 anos e 
diferentes perfis de consumo desse produto, 
foram acompanhados. Os que beberam 
em maior quantidade, de 250 ml a 500 ml, 
apresentaram os melhores resultados, como 
pressão arterial normalizada e diminuição 
nos níveis de colesterol.

Suco e exercícios 
A equipe também analisou a associação 

do consumo de suco com atividades físicas. 
Um dos trabalhos envolveu trinta mulheres 
sedentárias que, durante três meses, passaram 
a ingerir diariamente 500 ml de suco de 
laranja e a realizar exercícios aeróbicos por 50 
minutos, três vezes por semana. “Comparadas 
ao grupo controle, com mulheres que 
faziam exercícios físicos, mas não ingeriam 
o suco, elas reduziram em 30%, em média, a 
gordura corporal”, confirma Nancy Bonifácio, 
autora do estudo e doutoranda em Ciências 
Nutricionais na FCF. 

A pesquisadora destacou, ainda, a ação da 
vitamina C e dos flavonoides na diminuição 
da concentração do ácido lático, substância 

________________________
REFERÊNCIAS:

1 UOL Notícias > Saúde > Alimentação. Disponível em: <http://noticias.uol.com.
br/saude/ultimas-noticias/redacao/2014/01/14/estudo-da-unesp-mostra-que-
suco-de-laranja-ajuda-a-controlar-o-apetite.htm> Acesso em 20 jul. 2015.

2 Thais Borges César é pesquisadora da Universidade Estadual Paulista (UNESP) 
Júlio de Mesquita Filho, Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Departamento de 
Alimentos e Nutrição.

3 ZANELLA, Júlio. Suco de laranja faz bem ao coração. Jornal UNESP. Ano XX, n° 
211, mai. 2006. Disponível em: <http://www.unesp.br/aci/jornal/211/suco.php> 
Acesso em 20 jul. 2015.

liberada durante a prática dos exercícios e 
que leva à fadiga. “O suco de laranja fornece 
carboidratos que se transformam em energia 
ou são armazenados como glicogênio, uma 
modalidade de açúcar que é consumida na 
atividade física”, acrescenta Nancy. O estudo 
também constatou o aumento de 18% na 
taxa de HDL e redução de 15% na de LDL.3 Δ
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O irmão Geraldo Cardoso é nutricionista, Mestrando em Medicina Biológico-Na-
turista e está concluindo uma especialização Lato Sensu em Fitoterapia Clínica. Ele 
tem sido uma das personalidades mais influentes na UNISUL na área da nutrição e 
qualidade de vida nos últimos anos. Sua influência também se estendeu para fora 
de nossas tendas, no meio universitário e na igreja Adventista, através de palestras 
e simpósios. Aprecie sua trajetória de vida e suas opiniões sobre temas controver-
sos nesta interessante entrevista.

Observador: Quando e onde nasceu?

Geraldo: Sou de Guaxupé, MG. 
Nasci em 13 de março de 1962.

Observador: O imenso interesse que
você demonstra pela área da saúde teve 
alguma causa? Algum evento em seu 
passado despertou o seu lado naturista?

Geraldo: Basicamente foram as 
doenças de minha infância e ado-
lescência, bem como as enfermi-
dades de minha mãe. O que o meu 
querido pai ganhava como ferrovi-
ário mal dava para pagar a conta 
da farmácia por causa das despe-
sas. Os amigos dele tinham bens, 
mas nós não, e eu pensava: “Por 
quê?” Formei o seguinte conceito: 
“Se remédio fosse bom, estaría-
mos bem de saúde e com dinheiro 
para as nossas necessidades.”
Em 1976 tive um câncer no fêmur 
direito, que me deixou quatro me-
ses na cama, engessado desde as 
clavículas até a sola dos pés. Pre-
cisei passar por quatro cirurgias, e 
por um bom tempo fui cadeirante, 
e dependi de muletas e bengalas.
A reforma de saúde me encontrou 
naquela situação. Fui restaurado 
através do Evangelho Eterno de 
Jesus. Agora, eu pergunto: Como 
não mudar meu estilo de vida?

Observador: Quais foram as suas
conquistas acadêmicas?

Geraldo: Possuo o título de Ba-

charel em Nutrição, Mestrando 
em Medicina Biológico-Naturista, 
Especialização em Fitoterapia Clí-
nica (cursando) e Naturopatia em 
Barcelona — Espanha.

Observador: Fale um pouco sobre a sua 
trajetória de vida no passado.

Geraldo: Se hoje alcancei essa vi-
tória foi porque muitas pessoas 
tiveram de me sustentar sobre 
os ombros — pais na fé que me 
orientaram na área de saúde. Gos-
taria de citar meu amado e saudo-
so pastor Atanásio Barbosa, pois 
foi quem norteou minha caminha-
da cristã. Aceitei seu convite para 
integrar o quadro de colportores, 
por volta de 1978, quando eu aca-
bei de concluir minha formação 
em Mecânica Geral no SENAI. Não 
era membro da igreja, mas sentia 
grande amor pela verdade, e aí 
veio a prova: Consegui uma co-
locação na Petrobrás, para traba-
lhar como estagiário, a princípio, 
e pensei: vou sair antes de criar la-
ços difíceis de quebrar no futuro, 
e assim o fiz!
Iniciei na colportagem vendendo 
sete livros por semana. Posterior-
mente, com o aumento da experi-
ência, cheguei a alcançar mil livros 
em uma semana. Esse foi o meu 
auge em vendas. Por treze anos 
dirigi a Clínica Naturalitas de Te-
rapias Naturais, em Conchal – SP, 
local que me capacitou para tra-
balhar na Clínica Oásis Paranaen-

se, a serviço do Senhor. Acredito 
de coração que Deus é o único 
merecedor de toda honra e glória 
por tudo que alcancei.

Observador: É possível afirmar que há 
pontos no estudo da nutrição que são 
questionáveis? Por exemplo, há artigos 
acadêmicos que afirmam que o sal é
inócuo como causador da hipertensão.
Um dos médicos que sustenta essa
opinião é o Dr. Joseph Mercola, em
artigo disponível no seguinte endereço 
web: <http://www.umaoutravisao.com.
br/secoes/Alimentacao/Sal%20salva%20
do%20ataque%20cardicao.html> Acesso 
em 20 jul. 2015.

Geraldo: Sim, há pontos questio-
náveis. Outros setores da ciência 
também reagem dessa forma, pois 
o conhecimento secular tem seus 
altos e baixos, assim como ocorre 
com a Verdade. É só olhar ao prin-
cípio do Adventismo. Várias mu-
danças ocorreram desde então. O 
que dizer da luta entre a manteiga 
e a margarina, ou mesmo entre as 
espécies de margarina trans e não 
trans? Há poucas décadas a mantei-
ga foi desacreditada, e o consumo 
de margarina trans (com gordura 
vegetal hidrogenada) foi promo-
vido. Poucos anos depois surgiu a 
margarina não trans, e a versão an-
tiga também caiu em descrédito. E 
quanto aos ovos? Por décadas fo-
ram considerados vilões do coleste-
rol e blábláblá. E hoje? Coma o que 
considerar adequado, pois não fa-
zem mal, e ainda por cima reduzem 

o colesterol! As pesquisas avançam. 
O grande diferencial nosso em re-
lação aos setores da ciência é que 
costumamos nos ancorar mais no 
Divino do que em recursos huma-
nos, adotando definitivamente o 
“Assim diz o Senhor” da Bíblia e do 
Espirito de profecia.
Quanto ao uso do sal, gostaria de 
abalizar minha resposta com al-
guns trechos do Espírito de profe-
cia, considerado por nós como a 
“ciência maior”.
“Nossas mesas só devem apresen-
tar a comida mais saudável, livre 
de toda substância irritante. [...] Es-
tes [os alimentos condimentados 
e muito salgados] produzem um 
estado febril no organismo [...]. Em 
minhas repetidas viagens pelo con-
tinente, não frequento restaurantes, 
carros-restaurantes ou hotéis, pela 
simples razão de que eu não posso 
comer o que ali é proporcionado. 
Os pratos são altamente tempe-
rados com sal e pimenta, ocasio-
nando sede quase intolerável. [...] 
O alimento deve ser preparado da 
maneira mais simples possível, livre 
de [...] indevida porção de sal.”1

“Não useis sal em quantidade, evitai 
os picles e comidas condimentadas, 
servi-vos de abundância de frutas, 
e a irritação que requer tanta bebi-
da nas refeições desaparecerá em 
grande parte.”2

“Eu uso sal e sempre o usei, porque 
o sal, em vez de produzir efeito de-
letério, é realmente essencial para o 
sangue.”3

“Uso algum sal, e tenho-o sempre, 
porque segundo a instrução que 
me foi dada por Deus, esse artigo, 
em vez de ser deletério, é realmente 
essencial ao sangue. Os porquês e 
para quês disto, não sei, mas trans-
mito-lhes a instrução segundo me 
foi dada.”4

“Preparamos o alimento com pou-
co sal apenas, e eliminamos condi-
mentos de toda espécie. Tomamos 
o desjejum às sete, e almoçamos a 
uma. É raro eu sentir qualquer de-
bilidade. Meu apetite fica satisfeito. 
Como com mais gosto que nunca.”5

“Apresentamos positivo testemu-
nho contra o fumo, as bebidas al-
coólicas, rapé, chá, café, alimentos 
cárneos, manteiga, condimentos, 
bolos requintados, tortas de carne, 

excesso de sal, e todas as substân-
cias estimulantes usadas como ali-
mento.”6

“Por quase seis meses a maior par-
te do pão em nossa mesa tem sido 
sem fermento, feito de farinha in-
tegral e água, com bem pouco sal. 
Usamos frutas e verduras com libe-
ralidade. Tenho vivido por oito me-
ses com duas refeições.”7

Como os leitores podem observar, 
vejo este assunto do sal sob a mes-
ma ótica de Ellen White, confor-
me é desenvolvida nesses textos. 
Como irmão na fé da maior parte 
dos leitores e como profissional 
nutricionista, digo: As variáveis em 
pesquisas podem ser e têm sido 
manipuladas, servindo a interes-
ses corporativos e individuais. Uma 
pesquisa atenta e desapaixonada 
sempre mostra mais luz.

Observador: Na sua visão nutricional, 
como está a alimentação da igreja
atualmente?

Geraldo: No passado, os pioneiros 
Adventistas criam que o Santuário 
era a Terra, e por isso aguardaram 
o retorno de Cristo, crendo que 
Ele mesmo faria a purificação pelo 
fogo. Afirmo: se eles eram filhos 
de sua época, nós temos de ser fi-
lhos da nossa. Temos uma verdade 
impopular. Contudo, a reforma de 
saúde concorda com a visão das 
melhores universidades mundiais, 
como a de Harvard, por exemplo. 
Se vocês avaliarem a pirâmide 
nutricional deles e a compararem 
com as recomendações do Espíri-
to de profecia, perceberão que há 
uma enorme semelhança. Houve 
carências no passado, mas há ex-
cessos agora. O aumento do poder 
aquisitivo nos colocou numa cami-
sa de força: “Faremos a vontade de 
Deus ou saciaremos o paladar?” 
A promessa é real — “Não colo-
carei sobre vós as doenças que 
coloquei sobre os egípcios”. Se 
sofremos com as mesmas doenças 
daqueles que não têm nossa luz, 
digo sem medo de errar: estamos 
devendo aos nossos antepassados 
no quesito alimentar e em outros 
pontos da verdade. 
Qual é o fator mais preocupan-
te neste cenário? É a alimentação 

das nossas crianças, que recebem 
através do exemplo de seus pais 
um modelo alimentar deficiente, 
como se fosse algo normal, e assim 
o problema dietético se torna crô-
nico e se perpetua em nosso meio. 
Essas coisas ocorrem no interior 
dos lares, nas reuniões sociais e 
até mesmo em muitas igrejas, sob 
a proteção de uma oração fervo-
rosa, a qual tenta invocar bênçãos 
sobre o indigesto prato.

Observador: Poderíamos dizer que a 
alimentação da igreja, em linhas gerais,
já foi melhor no passado?

Geraldo: Havia menos alimentos 
industrializados, nosso povo era 
mais simples e tínhamos uma par-
cela de membros que residia no 
campo ou em cidades pequenas 
— um fator que valorizava a ali-
mentação regional. O êxodo rural, 
ao trazê-los para a cidade grande, 
criou uma mudança conhecida 
como transição nutricional, a qual 
incluiu em sua dieta os industria-
lizados; não apenas os alimentos 
minimamente processados, mas 
os refinados propriamente ditos, 
bem como outros produtos. Ao 
mesmo tempo em que a qualida-
de de nossa alimentação caía, o 
conhecimento de saúde aumen-
tava no mundo, através de orien-
tadores capacitados via internet, 
revistas, livros, TV, DVDs, o que le-
vou a população de fora da igreja 
a consumir mais frutas e vegetais 
frescos, bem como alimentos in-
tegrais. A reforma pró-saúde é 
progressiva, e como tal haverá 
de alcançar seu clímax. Sem dú-
vida nossa geração participará da 
mesma, desde que roguemos ao 
Senhor força para cooperarmos 
com Ele, e para nossa preparação, 
a fim de recebê-lO em breve.
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Aline Barbosa

Você sabia?

Existe uma variedade enorme de cenouras presentes na na-
tureza, que diferem em cor e tamanho. Embora as cenou-
ras sejam conhecidas por terem a coloração alaranjada, 

elas são encontradas em uma variedade de outras cores como 
o branco, o amarelo, o vermelho e até mesmo roxo. Elas são 
muito saborosas e possuem uma textura crocante e um sa-
bor levemente mentolado. Contudo, as de maior tamanho são 
menos saborosas na maioria das vezes, pois são mais fibrosas. 

Muito apreciadas na culinária, as cenouras são utilizadas em 
diversos pratos. São consumidas cruas ou cozidas, em saladas, 
como ingrediente para o preparo de bolos, tortas, sanduíches, 
purês, suflês, sopas, cremes, doces, sucos e várias outras re-
ceitas. A parte folhosa da planta não é comida na maioria das 
culturas, mas é comestível. A cenoura é considerada um ali-
mento altamente nutritivo por conter excelentes quantidades 
de vitamina A, boas doses de vitamina C, K, minerais como o 
potássio, fibras dietéticas e é um alimento de baixa caloria.

Devido à sua popularidade elevada, a cenoura foi o primeiro 
vegetal a ser enlatado no início do século XIX. Hoje, os Estados 
Unidos, França, Inglaterra, Polônia, China e Japão estão entre 

os maiores produtores de cenoura.

PURÊ DELUXE DE BATATA COM CENOURA
Gastrônoma, Vila Maria, SP

Aproveite esta receita especial que a Observador
da Verdade oferece, testada pela gastrônoma Aline
Barbosa e fotografada pelo seu esposo Marcelo.

Ingredientes:

1 quilo de batatas descascadas
½ quilo de cenouras 
1 dente de alho picado
1 cebola grande bem picadinha
2 colheres (sopa) de azeite
de oliva extravirgem
½ colher (chá) de noz moscada
Sal a gosto
Saco de confeitar (opcional)
Bico Pitanga (opcional)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Modo de preparo:

Cozinhe as batatas e as cenouras com 
meia colher (sopa) de sal até ficarem
bem macias. Em seguida passe as batatas 
e as cenouras pelo espremedor. Em
uma panela, coloque a cebola e o alho
e refogue-os até dourar. Em seguida,
acrescente a batata e a cenoura.
Envolva-as com o tempero, acrescente
a noz moscada e, se necessário, acerte o 
sal. Coloque o purê num saco de confeitar 
com o “bico pitanga”. Aperte o saco de 
confeitar e forme picos, um ao lado do 
outro, cobrindo todo o refratário. Leve ao 
forno à temperatura de 200° C, até dourar.

________________________
FONTES:
<http://www.infoescola.com/plantas/cenoura/s> Acesso em 10 abr. 2015.
<http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/Repositorio/producao_semente_cenoura_000gnhglr4c02wx5ok0edacxlexpi6zx.pdf> Acesso em 10 abr. 2015.
<http://www.i-legumes.com/beneficios-saude/cenoura_historia/> Acesso em 10 abr. 2015.
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Entre muitas bênçãos
que o Senhor nos concede

diariamente, o tempo tem sido 
uma das maiores. O tempo faz 
com que pessoas se desenvol-

vam, caracteres sejam
transformados e mágoas

e tristezas sejam vencidas. 

Por estes e outros
motivos o tempo é um
agente de Deus para o

aperfeiçoamento do caráter. 
“O caráter formado segundo a 

semelhança divina, é o único 
tesouro que deste mundo

podemos levar para o futuro”.1

Emílio Devai

O tempo nosso de cada dia

Temos diariamente 24 horas com 1.440 minu-
tos; Sete dias por semana, somando 164 horas 
ou 10.080 minutos; Um total de 8.760 horas ou 

525.605 minutos ao ano; Das 164 horas semanais, 
gastamos apenas 6 horas na igreja. Essa pequena 
soma representa menos de 3% de nosso tempo 
semanal. E quem só vai aos sábados, despende na 
igreja apenas 1,3% de seu tempo semanal.

Qual é a média de tempo em que oramos por dia?
Você já fez essa avaliação ao somar o tempo 

das orações que você faz durante o dia? De modo 
geral, as pessoas oram vinte minutos por dia. Claro 
que, para a grande maioria estamos sendo bem 
generosos.

É óbvio que não podemos orar de joelhos em 
todo momento. Contudo, podemos ter o pensa-
mento ligado aos céus o maior tempo possível. Po-
de-se perceber isso, por exemplo, na experiência 
de Neemias que, depois de interceder e orar pela 
reconstrução de Jerusalém, foi chamado à presen-
ça do rei, e diante de Artaxerxes orou a Deus em 
pensamento (Neemias 2:4). Em seguida, pediu ao 
rei quanto à aflição de seu coração e obteve uma 
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resposta positiva. Quando poderíamos então 
orar a Deus?

Seguem algumas sugestões:

a) Ao despertar;
b) Durante o culto matinal;
c) Antes do desjejum;
d) Saindo para o trabalho;
e) Chegando do trabalho;
f) Ao meio-dia;
g) Antes do almoço;
h) Chegando em casa, ao fim do dia;
i) Culto noturno;
j) Antes do jantar;
k) Antes de dormir.

Também não devemos nos esquecer do 
maravilhoso conselho de 1 Tessalonicenses 
5:17 — “Orai sem cessar”.

E a Bíblia?
Quantas vezes você lê sua bíblia durante 

a semana?
De modo geral, a maior parte das pessoas 

lê a bíblia duas vezes por semana. Entre os 
guardadores do Sábado, costuma-se ler às 
sextas-feiras, quando estudam a lição, após 
o pôr-do-sol, e durante as horas do sábado. 
“O meu povo está sendo destruído, porque lhe 
falta o conhecimento”, declara o Senhor em 
Oseias 4:6. 

Como mudar, então, essa realidade?

Sugestões de quando ler a Bíblia:

a) Ao Despertar;
b) No culto matinal;
c) Dentro do ônibus, metrô, etc.;
d) No horário de almoço;
e) No ponto, em espera pelo transporte público;
f) No trabalho, em horas de pouco movimento,
     quando possível;
g) No culto noturno;
h) Antes de dormir;
i) Durante a noite, em casos de perda de sono;
j) Dentro do carro, ouvindo trechos dela em áudio; 
k) Ou seja, em qualquer momento possível.

Hoje, mais do que nunca, podemos dizer 
que as palavras de Apocalipse 1:3 se cum-

prem com mais intensidade, pois a leitura da 
Bíblia está disponível nos mais variados for-
matos, tanto físicos quanto digitais, inclusive 
em aplicativos para smartphones e tablets. 
Pode-se também ouvi-la no formato áudio 
book e lê-la em braile, em quase todos os 
idiomas e na maioria dos dialetos. Precisa-
mos entender então o que diz em Mateus 
6:21 — “Porque onde estiver o vosso tesouro, 
aí estará também o vosso coração.” A pergun-
ta a ser feita agora é:

“O que é mais importante para mim?”

Avaliando nosso dia:
Como se falou a princípio, Deus nos dá 24 

horas diariamente. Como costumamos utili-
zar essas horas? Em média, nosso tempo se 
divide dessa forma, salvo algumas exceções: 

De oito a doze horas trabalhando; de seis 
a oito horas dormindo, e de seis a dez horas 
ocupados em outros afazeres.

Neste caso gostaríamos que você avalias-
se atentamente essas duas propostas:

1a Proposta: 
Tire pelo menos 30 minutos
por dia para ler a Bíblia.

2a Proposta: 
Tire pelo menos uma hora por semana
para fazer uma visita missionária.

Caso você aceite estas duas propostas, 
saiba que estará utilizando apenas o período 
correspondente às primícias do seu tempo 
semanal = 3,33%. Seria pedir demais?

Agora avalie quanto tempo Deus dedica a 
você por dia!

A primeira tarefa do dia:
Está escrito em Mateus 6:33: “Mas buscai 

primeiro o Reino de Deus, e a sua justiça, e 
todas essas coisas vos serão acrescentadas”.

Sobre o mesmo assunto, diz-nos o Espí-
rito de profecia: “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 to-
dos 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 

OBSERVADOR DA VERDADE . ABRIL A JUNHO/2015

Missionário em Mogi das Cruzes, SP
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“Não necessitais de graça para o dia de amanhã. Cumpre-vos considerar
que só tendes que ver com o dia de hoje. Vencei por hoje; negai-vos
por hoje; vigiai e orai por hoje; em Deus obtende vitória por hoje.”

Sua providência. Assim dia a dia podereis en-
tregar às mãos de Deus a vossa vida, e assim 
ela se moldará mais e mais segundo a vida 
de Cristo.”2

Contemple a Deus Diariamente
Jesus nos dá uma ordem a respeito da Bí-

blia: “Examinais as Escrituras, porque vós cui-
dais ter nelas a vida eterna, e são elas que de 
mim testificam”. João 5:39.

Quanto mais tempo dedicarmos às Escritu-
ras, mais interessante a Bíblia se tornará. Diz a 
inspiração: “Entretanto, ao estudarmos a Bíblia 
e meditarmos sobre a vida de Cristo e o plano 
da redenção, esses grandiosos temas se abri-
rão mais e mais ao nosso entendimento”.3

Devemos nos dedicar para fazer o ano bí-
blico. Basta ler três capítulos por dia. Ao fim 
do ano toda a Bíblia terá sido lida. Seria igual-
mente importante tirarmos tempo para me-
morizar a Bíblia.  Se pudéssemos decorar um 
versículo por semana, ao fim do ano a soma 
ultrapassaria cinquenta passagens bíblicas.

E para que isso serviria? A resposta é bem 
clara: “Edificai um muro de passagens bíbli-
cas ao vosso redor, e vereis que o mundo não 
poderá demoli-lo. Entesourai as Escrituras na 
memória e retrucai então a Satanás quando 
ele vier com as suas tentações: ‘Está escrito.’”4

Comunicadores da verdade
Isso, porém, não é tudo. Quanto à segunda 

proposta desta matéria, diz-nos a Inspiração:
“Não é bastante viver uma vida sossegada, 

cheia de oração. O meditar somente não sa-
tisfará a necessidade do mundo. [...] Temos de 
ser cristãos bem alerta, enérgicos e ardoro-
sos, cheios do desejo de comunicar aos outros 
a verdade.”5

Precisamos atender ao chamado de Cris-
to. Quanto mais comunicamos de sua palavra 
a outros, tanto mais teremos uma vida espi-
ritual vitoriosa.

“Todo verdadeiro discípulo nasce no reino 
de Deus como missionário.”6

O chamado do Mestre se repete: “Filho, vai 
trabalhar hoje na minha vinha.” Mateus 21:28.

Se ainda não alcançamos essa experiência, 
precisamos nascer em Cristo. Devemos viver 
nesta terra com os pensamentos nas coisas que 
são de cima. “Não podemos correr o risco de 

perder o Céu. Devemos falar nas coisas do Céu.”7

Quando falamos às pessoas sobre a nos-
sa fé, somos sempre os mais beneficiados. A 
cada estudo bíblico dado, aprendemos mais 
de Jesus; a cada oração feita, temos mais 
comunhão com Deus. Quanto mais pessoas 
forem alcançadas, sentiremos mais alegria e 
satisfação. E temos ainda a certeza da com-
panhia de Cristo (Mateus 28:20). 

O mais importante:
Lembre-se sempre que o nosso tempo é 

um dom de Deus. Porém, nunca sabemos até 
quando ele estará ao nosso dispor. Podemos 
e devemos fazer planos futuros. Nunca, con-
tudo, devemos deixar de lutar pelo “hoje”, 
pois o presente é o que está à nossa mão. 
Logo ele se torna passado, e mais uma pá-
gina de nossa vida desaparecerá de nossas 
vistas para entrar na eternidade.

“E dizia a todos: Se alguém quer vir após 
Mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia 
a sua cruz, e siga-Me.” Lucas 9:23. A obra que 
Deus faz por nós é diária. Por isso a caminha-
da cristã deve ser diária. Não devemos dor-
mir sem ter a certeza do perdão e de estar 
em paz com Deus. Precisamos negar nossa 
humanidade com todos os maus traços de 
caráter que temos para que Cristo nos guie 
a cada dia, segundo os santificados traços do 
caráter divino.

“Não necessitais de graça para o dia de 
amanhã. Cumpre-vos considerar que só ten-
des que ver com o dia de hoje. Vencei por 
hoje; negai-vos por hoje; vigiai e orai por 
hoje; em Deus obtende vitória por hoje.”8

Precisamos vencer em cada minuto do 
dia, e logo a vitória alcançará o montante de 
horas, dias e anos.

Cristo está pronto a nos ajudar 24 horas por 
dia e sete dias por semana durante todos os 
anos de nossa carreira cristã. (Mateus 28:20).

Que nossa carreira cristã possa ser mais 
vitoriosa a cada dia. Δ
________________________
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
1 Maranata, p. 221.
2 Como encontrar a paz interior, p. 65.
3 Testemunhos seletos, vol. 2, p. 337.
4 Eventos finais, p. 67.
5 Obreiros evangélicos, p. 143.
6 Serviço cristão, p. 9.
7 Maranata, p. 329.
8 Testemunhos seletos, vol. 3, p. 340.

Há grandes probabilidades de que o próxi-
mo ano traga enormes desafios econômi-
cos, tanto para o País quanto para você, tais 

como dificuldade maior de encontrar emprego, 
reajuste mais frequente no preço das mercadorias, 
juros de financiamentos e de cartões de crédito 
bem mais altos, entre outros obstáculos. 

Agora é o momento de refletir sobre as decisões 
que você precisa tomar para manter suas finanças 
em ordem no próximo ano. Com toda a facilidade, 
eu poderia sugerir uma lista com, no mínimo, vinte 
itens quanto ao que você poderá fazer com o seu 
dinheiro, mas por incrível que pareça, um número 
menor de sugestões será mais fácil de lembrar, e 
por outro lado, quando o assunto é dinheiro, as 
atitudes mais simples são as que costumam dar os 
melhores resultados.

Fique atento às decisões
importantíssimas para 2016:

1) Coloque suas contas em débito automático
Muitas pessoas atrasam o pagamento de con-

tas (celular, telefone residencial, água, gás, luz, etc.) 

Faltam poucos meses para 
o Réveillon, e dez em cada 

dez autores de finanças 
pessoais “dirão que o

momento que envolve 
[...] [o] Réveillon é bastan-
te propício para reflexões 

acerca da condução de 
nossos projetos de vida,

planejamento de carreira
e decisões financeiras.” 

DECISÕES FINANCEIRAS PARA 2016

Dorval FagundesEditor
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não por insuficiência de dinheiro no dia do vencimento delas, mas sim-
plesmente por se esquecerem. Coloque esses compromissos financeiros 
mensais em débito automático. Para fazê-lo, basta cadastrar as contas 
pelo internet banking, terminais de autoatendimento ou nas agências 
de seu banco. Isso evitará gastos com multas por atrasos e a possibili-
dade de seu nome ser negativado em agências de proteção ao crédito.

2) Programe suas aplicações financeiras
Se você é poupador, pode agendar mensalmente suas aplicações 

financeiras, de modo semelhante ao item 1, deixando seu banco trans-
ferir automaticamente um valor predeterminado para uma caderneta 
de poupança, por exemplo. É uma ótima solução para todos, mas prin-
cipalmente para aqueles que têm dificuldade em manter esse hábito 
por serem muito esquecidos. O investimento mensal pode ser pro-
gramado para um dia útil após o pagamento do salário. Essa medida 
evitará que você separe o seu investimento a partir da sobra do salário 
no final do mês — isso quando houver sobra, não é mesmo? Guarde 
consigo a seguinte passagem bíblica que contém um excelente ensi-
namento sobre previdência e preparo para possíveis crises futuras:

“Preguiçoso, aprenda uma lição com as formigas! Elas não têm líder, 
nem chefe, nem governador, mas guardam comida no verão, prepa-
rando-se para o inverno.”1

3) Se possível, concentre suas contas
correntes e cartões de crédito
em um único banco

Há dois grandes riscos envolvidos quando alguém decide manter 
contas correntes e cartões de crédito em vários bancos: (a) uma maior 
probabilidade de descontrole financeiro, e (b) a multiplicação de tarifas 
bancárias cobradas pelos serviços, transações e anuidades de cartão 
de crédito. Se possível, concentre tudo num só banco. Por exemplo, 
R$ 30 mensais de taxa de conta corrente não parece ser muito, mas 
durante um ano isso vai consumir R$ 360 do seu orçamento. Esse valor 
poderia ser encaminhado para outras despesas importantes. Agora, 
imagine esse montante multiplicado por dois ou três bancos!

4) Use a tecnologia a seu favor
Com a popularização dos smartphones e tablets, programar o seu 

orçamento mensal ficou muito fácil, acredite! Hoje em dia há muitos 
aplicativos financeiros criados exclusivamente para ajudar as pessoas a 
programarem os seus gastos mensais, montando um orçamento. Entre 
os muitos aplicativos existentes, eu escolhi um que há um ano e meio 
tem sido o meu companheiro constante no controle dos meus gas-
tos. Ele está disponível tanto para iOS  (Sistema Operacional iPhone, 
da Apple®) quanto para o sistema Android. Chama-se Conta corrente 
Globo News. O aplicativo oferece diversos recursos divididos em me-
nus localizados na parte superior da tela. O primeiro passo a ser dado 
é acessar a aba “Incluir”, onde você deve inserir todas as suas despesas 
mensais. Há várias categorias em que os gastos podem ser divididos, 
como alimentação, moradia, transporte, entre outros. É possível ainda 
criar categorias personalizadas. Na hora da inclusão dos gastos, você 
pode escolher a opção “recorrente”, o que significa que aquela despe-
sa irá se repetir nos próximos meses. Você pode ainda selecionar o tipo 
de recorrência, se será semanal ou mensal. 

5) Antecipe-se aos principais gastos do ano!
Sim, é isso mesmo! Janeiro costuma pegar as pessoas despreveni-

das, pois o IPVA do automóvel acaba “trombando” com os gastos de 
final de ano acumulados no cartão de crédito, que também terminam 
esbarrando nas despesas de material escolar para os filhos. Acha que 
ficou só nisso? Quem viajou nas férias geralmente vai amargar todos 
os gastos anteriores mencionados mais as despesas da viagem, que 
costumam trazer surpresas de última hora. Essa tem sido a realidade 
de muitos chefes de família no começo de cada ano. Diante desse tipo 
de dificuldade não é sábio afundar a cabeça no travesseiro e esconder 
as lágrimas de frustração e angústia, pensando em como fazer para ar-
car com tantos gastos, o que certamente pode levar você a assumir um 
empréstimo (péssima decisão). Porém, deve agir de tal forma que as 
pessoas notem que você não é apenas mais um indivíduo que permite 
ser controlado pelas eventualidades da vida. 

Certa vez alguém escreveu:
“Se somos escravos da circunstância, certamente falharemos em 

aperfeiçoar um caráter cristão. Você precisa dominar as circunstâncias, 
e não permitir que as circunstâncias o dominem.”2

Disse também o sábio Salomão:
“Os planos bem elaborados levam à fartura; mas o apressado sem-

pre acaba na miséria.”3

Observe que os momentos principais do ano são sempre os mes-
mos — Dia das Mães, dos Pais, das Crianças, aniversários (dos pais, do 
cônjuge, dos filhos, etc.), vencimento do IPVA, época da compra de 
material escolar, etc. Todas essas datas situam-se mais ou menos nas 
mesmas épocas, todos os anos. Faça um cálculo geral dos seus gastos 
— uma projeção antecipada — e comece a separar esse dinheiro todo 
mês numa conta poupança. 

Que o início de 2016 encontre você preparado, com os seus gastos 
planejados, sabendo já de antemão quanto precisará poupar e guardar 
por mês para garantir o valor necessário em dinheiro a fim de saldar 
os seus compromissos anuais mais importantes. O principal benefício 
dessa atitude é evitar que você se endivide. Convém lembrar que os 
juros estão subindo a cada momento. Δ
________________________
REFERÊNCIAS:

1 NAVARRO, Conrado. Ano novo: três decisões financeiras que você deve tomar em 2015.  Disponível em: <http://dinheirama.com/
blog/2014/12/19/ano-novo-3-decisoes-financeiras-voce-deve-tomar-2015/#sthash.vMd8m1rX.dpuf> Acesso em 16 jul. 2015.
2 Provérbios 6:6-8 (A Bíblia Viva).
3 Testemunhos para a Igreja, vol. 3, p. 46. 
4 Provérbios 21:5 (Nova Versão Internacional, 2001).
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Depois de tudo inserido, você deve clicar na aba “Análise”. 
Você encontrará duas opções: na primeira você verá a sua 
renda e despesas, além do espaço para investimento, caso 
você tenha algum. A segunda mostra um gráfico completo 
dos gastos, com a porcentagem do dinheiro utilizada em 
cada área. Esse recurso mostra uma análise completa das suas 
finanças em tempo real.

A foto do aplicativo retrata um indivíduo hipotético que recebe 
R$ 5000 mensais, e gastou 54,4% de sua renda com despesas, 
investiu 39,4% e ainda teve um saldo positivo de 6,2% no mês..
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Este folheto foi lançado no 
ano de 2013, e atendendo 
ao pedido dos colportores 
foi mantida a nova diagra-
mação e o texto foi
alterado para o conteúdo 
do antigo folheto Preceitos 
que transformam a vida. 
Agora está incluída no
texto a Lei de Deus,
conforme se encontra
na Bíblia.
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. Tércio Lovro Santiago |  Espírito Santo

Apresentação do Grupo Revoz, ES

. Tércio Lovro Santiago |  Espírito Santo

Conferência Aracruz

Conferência e batismo em Aracruz

Conjunto instrumental de várias igrejas do Espírito Santo, ES

1 Igreja de Aracruz 2 Obreiro Ailton, a batizanda Márcia e o pastor Daniel Duarte 3 Batismo 4 Reçepção da irmã Márcia 5 Santa Ceia

Coral Sul-Espírito-Santense, ES

Na cidade de Aracruz, nos dias 3 a 5 de abril, reali-
zou-se animada conferência sob a direção do líder 
do departamento de jovens da UNISUL, pr. Joel “da 
Hora”. A abertura do evento, na sexta feira, foi rea-
lizada na igreja local, e nos demais dias as reuniões 
ocorreram no plenário da Câmara Municipal.
O tema central da conferência era uma breve per-
gunta: “Derrota ou vitória?”. Na sexta-feira, dia 3, o 
título foi “Julgamento”. Já no sábado, dia 4, “Conde-
nação” e no domingo, dia do encerramento, “Apro-
vação”. Todos aprenderam que uma aparente der-
rota tornou-se a maior vitória alcançada por toda a 

humanidade, que ocorreu na cruz do calvário por 
meio de Cristo Jesus.
As reuniões foram intercaladas com atrações musi-
cais. Como participação especial tivemos o quarte-
to Inspirassom, Coral Sul-Espírito-Santense, Grupo 
Revoz, Grupo Jovem de Aracruz, Grupo Masculino 
de Aracruz, bandas Instrumentais, entre outras par-
ticipações de louvor ao nosso Deus.
Neste período de conferência todas as igrejas do 
Estado foram representadas por seus membros, 
principalmente no sábado onde o número aproxi-
mado de presenças foi de 250 pessoas, entre mem-
bros, interessados e visitantes.

Quarteto Inspirasson, ES Palestrante pastor Joel

No segundo final de semana de março, mais especi-
ficamente dos dias 13 a 15 houve muitas atividades 
na igreja de Aracruz. Realizou-se uma conferência 
com estudo doutrinário, santa ceia e batismo. 
Os temas do evento foram específicos sobre a fa-
mília. O palestrante desta conferência foi o presi-
dente da Associação, pr. Daniel Duarte Carneiro.
Na sexta-feira à noite ele falou sobre a “Posição da 
Família Moderna”, no sábado de manhã “Preparan-
do a família para o Céu” e no domingo “Pais e filhos 
vencedores”. 

Na tarde de sábado a igreja assistiu ao estudo dou-
trinário “A verdadeira santificação do sábado”, tam-
bém apresentado pelo mesmo palestrante.
O domingo tornou-se o ponto forte de toda a con-
ferência, pois a irmã Márcia Rangel Barbosa foi re-
batizada e recebida na igreja, e mais tarde partici-
pou da santa ceia junto com os demais irmãos da 
localidade.
Por todos estes momentos alegres Deus seja lou-
vado!  

1 2 3 4 5

. Miqueias Lima |  Roraima

Curso bíblico em dez noites

Conferência Doutrinária em Guanambi 
“Mordomia”
. Janielle de Queiroz Porto |  Bahia

Batismo de três pessoas em Guanambi, BA

O departamento missionário da igreja de Boa Vista, 
RR, situada no Bairro Santa Luzia, realizou entre os 
dia 6 e 15 de março deste ano uma jornada de es-
tudos do curso bíblico durante as noites, nas quais 

Alunos que receberam certificados do curso bíblico
Igreja repleta de visitantes e alunos que receberam certificados 
de conclusão do curso bíblico

recebemos mais de trinta pessoas. Houve sorteio 
de brindes e ao fim do projeto cada um recebeu 
o certificado de conclusão. Agradecemos a todos 
que colaboraram para a realização deste evento.

“Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu cami-
nho nem do homem que caminha o dirigir os seus 
passos”. (Jeremias 10:23).
Entre os dias 17 a 19 de abril deste ano, realizou-
-se uma conferência sobre Mordomia na igreja de 
Guanambi, BA. Na direção do evento estavam o 
pastor Advaldo Batista, de Vitória da Conquista, e o 
conferencista, líder do departamento de mordomia 
da ABASE, irmão Isaac Enéas, além de irmãos de Vi-
tória da Conquista, Caetité, Palmas de Monte Alto, 
Rancho das Mães, Livramento, Espinosa, MG, e os 
queridos visitantes daqui da cidade. Houve várias 
participações musicais.
Na sexta-feira, o palestrante falou sobre “A obra de 
Deus e o Seu sustento”. No Sábado ouviu-se sobre 
“As Reservas de Deus: O Dízimo”, e no domingo, 

no encerramento, “A cada homem segundo a sua 
vontade”. Na tarde de sábado, ouviram-se palestras 
educativas dentro da temática do evento.
Na noite de sábado houve o batismo de três queri-
das pessoas: Eva Pinto Magalhães, Carlos Eduardo 
de Souza e Milton Almeida Aguiar. No domingo à 
tarde, dia 19, a igreja com os novos membros bati-
zados na noite anterior participaram da Santa Ceia 
e assim, felizes por essa solene ocasião dirigida 
pelo pastor Advaldo Batista e o ancião local, José 
Rodrigues.
Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso 
estamos alegres, e agradecemos a Deus e a todos 

Irmãos presentes na conferência em Guanambi, BA

aqueles que se empenharam e cola-
boraram muito para que essa progra-
mação fosse realizada.
Que Deus seja glorificado.

Conferencista irmão Isaque Enéas
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Irmãos que participaram do retiro em Feira de Santana, BA

Grupo Átrius de Vitória da Conquista, BA

. Marta Rocha |  Bahia

Retiro espiritual em Feira de Santana

Nos dias 13 a 17 de fe-
vereiro deste ano, oca-
sião em que o mundo 
estava entretido com as 
festividades carnavales-
cas, os jovens reformis-
tas da ABASE (Associa-

Pastor Silvan Paulo estudando a lição com os jovens

-se o momento de louvor e a mensagem sob o tí-
tulo: "Preenchendo o caminho". Na segunda-feira 
pela manhã o Pr. Marcelo Araújo reuniu os jovens 
para uma roda de conversa bastante instrutiva e 
em seguida realizou aconselhamento pastoral indi-
vidual com vários jovens e pais integrantes do reti-
ro. O retiro chegou ao fim na terça-feira à tarde, e 
todos se sentiram muito abençoados. Que o nosso 
amado Pai celestial abençoe a todos os que partici-
param do evento. Amém! Momentos de recreação

ção Bahia-Sergipe) se reuniram em um sítio com 
um propósito elevado: aprender mais de Jesus! O 
tema do encontro foi "Meu Destino", e contou com 
a presença do pr. Marcelo Araújo, que atuou como 
palestrante. A programação iniciou-se sexta-feira 
com a palestra: "Identificando o caminho". No sá-
bado a lição da escola sabatina foi estudada em 
grupos ao ar livre, à sombra das árvores. O tema 
do culto divino foi: "Razões para desejar o céu". À 
tarde realizou-se o Espaço Jovem. No sábado à noi-
te houve a abertura da Gincana Jovem com muita 
animação. O domingo pela manhã foi destinado às 
atividades recreativas da gincana e à tarde houve 
uma palestra para os pais sobre o tema: "Enten-
dendo meus filhos". À noite houve a premiação da 
equipe vencedora da gincana, logo após realizou-

Preletor pastor Marcelo Araújo

. Tércio Lovro Santiago |  Espírito Santo

Décimo terceiro
antecipado e seminário 
sobre escola sabatina 
na ARJ

Batismo em Linhares

Igreja repleta na conferência 

Batismo das irmãs Glaucione e Neucy

Certificados aos oficiais do Seminário em Imbariê, RJ 

. Gildo Andrade |  Rio de Janeiro

Irmãos presentes no evento

No dia 6 de junho de 2015 uma maravilhosa ceri-
mônia batismal ocorreu na cidade de Linhares, ES. 
As irmãs Glaucione Loyola Bastos e Neucy Maria 
Simão de Souza demonstraram publicamente a de-
cisão de se entregarem a Cristo. A profissão de fé 
foi realizada às 13h30min no templo de Linhares e 
às 14h00min todos se dirigiram à lagoa Juparanã 
(a maior lagoa em volume de água doce do Bra-
sil, e a segunda maior em extensão territorial). Às 
16h00min iniciou-se a recepção das novas almas 
da igreja de Cristo na Terra. Todas as cerimônias fi-
caram sob a responsabilidade do pr. Daniel Duarte 
Carneiro, presidente desta associação.
Louvado seja Deus por mais esta festa espiritual.

Por causa do Encontro Nacional de Combate ao 
Fumo, efetuado em março na cidade de Caldas 
Novas, GO, decidimos antecipar a tradicional fes-
ta do 13º sábado na ARJ para o penúltimo fim de 
semana de março (20 a 22) deste ano. Aproveita-
mos a data de um seminário de escola sabatina 
que tínhamos agendado com o líder do departa-
mento missionário da UNISUL, Romar Machado, e 
realizamos os dois eventos simultaneamente, o que 
se demonstrou uma bênção. Compareceram qua-
se duzentas pessoas. O tema das conferências foi: 
“Peregrinos na terra”. Na parte da tarde e na manhã 
de domingo efetuou-se importante seminário para 
os oficiais da escola sabatina, com direito a apostila 
e certificado. Concluímos o evento entregando o 
certificado para cinquenta e dois oficiais. Que Deus 
abençoe aos participantes e que o resultado seja 
para Sua honra e glória.

Conferencista o missionário Romar Machado 3736



. Dagoberto Saraiva  |  Rio Grande do Sul

Saudades de você – Bagé

Palestrante Wesley Souza entregando certificado 

que venceram o fumo, sem contar as que pararam 
antes e que incentivaram outros fumantes a parti-
cipar do curso.
Na primeira reunião da segunda fase do projeto, 
agora na igreja, recebemos cem participantes, sem 
contar os familiares. Até hoje há pessoas que pro-
curam ajuda para deixar de fumar. 
Podemos dizer de todo o coração: "Até aqui o Se-
nhor nos ajudou", no entanto sabemos que o tra-
balho não terminou e pedimos a você que não se 
esqueça de nós e dessas pessoas em suas orações.
O evento ocorreu entre os dias 9 a 18 de abril deste 
ano. Representante da empresa de transportes coletivos Anversa, na 

conclusão do curso

"Quem pode calcular o valor de uma alma? Se qui-
ser conhecê-lo, vá ao Getsêmani, e vigie lá com 
Cristo durante aquelas horas de angústia [...] Lem-
bre que Cristo tudo arriscou! Para a nossa redenção 
o próprio Céu esteve em jogo. Recordando ao pé 
da cruz que Cristo teria dado Sua vida por um único 
pecador, você pode apreciar o valor de uma alma." 
WHITE, Ellen. Parábolas de Jesus, p. 196.
No último sábado de maio, realizou-se no templo 
de Bagé o evento missionário "Saudades de você". 
Várias pessoas que se encontram afastadas da igre-
ja participaram da reunião — amigos que conhe-
cem a nossa fé. Algumas dessas pessoas colaboram 
também no projeto Pare de fumar. 
Na escola sabatina abriu-se um espaço especial 
para reflexão, durante o qual foram apresentadas 
mensagens audiovisuais sobre o amor de Deus em 
prol de cada um de nós. 
O culto divino foi dirigido pelo Coordenador do 
Projeto Pare de Fumar da Associação, o evangelis-
ta Wesley Souza, que falou sobre o seguinte tema: 
“Deixe Deus Se aproximar de você.” 
Após o culto todos participaram do almoço total-
mente integral e saudável.
Na parte da tarde ocorreu uma reunião de agrade-
cimento e de reconhecimento dirigida pelo irmão 
Wesley, na qual houve recordações de momentos 
da primeira fase do projeto Pare de Fumar e infor-
mações dos resultados do mesmo e das pessoas 
que estão sendo beneficiadas. Em seguida foram 
entregues certificados aos colaboradores do pro-
jeto.
Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade 
e deixamos nosso “muito obrigado” a todos que 
oraram e dedicaram parte do seu tempo e recursos 
para a realização desse evento.
Lembrem-se nas suas orações dos irmãos de Bagé 
e das pessoas que de alguma forma foram alcan-
çadas.
"E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem." 2 
Tessalonicenses 3:13

Auditório repleto

. Dagoberto Saraiva  |  Rio Grande do Sul

Campanha “Pare de fumar” em Bagé

Pessoas na fila para participar da campanha do antifumo

Irmãos ao lado um dos vários outdoors que foram colocados na cidade de Bagé, RS

A bênção de Deus esteve ao nosso lado desde o 
momento em que começamos a procurar o local 
para as reuniões. Graças a Sua ajuda, conseguimos 
o “Centro do Idoso", que fica a dois quarteirões da 
Igreja. Com o local definido, iniciamos a divulgação 
do evento. Levamos o projeto para o empresário 
da empresa MOR - Comunicação Visual, que nos 
deu apoio mandando fazer um outdoor. Além da 
referida empresa, os dois jornais e as nove rádios 
da cidade apoiaram o projeto, divulgando-o.
Contudo, a promoção do evento também foi feita 
corpo-a-corpo, com o apoio dos irmãos e volun-
tários que visitaram postos de saúde, supermerca-
dos, quartéis, escolas, Hospital Militar, Fórum e até 
empresas de transporte coletivo.
Um dos grandes problemas que enfrentamos foi 
quanto a disponibilidade de enfermeiros voluntá-
rios para a verificação da pressão arterial durante 
todos os dias do evento. A princípio conseguimos 
voluntários no SENAC para apenas dois dias. Con-
tudo, Deus nos abençoou concedendo-nos volun-
tários da Universidade da Região da Campanha 
(URCAMP). A enfermeira-chefe do hospital univer-
sitário disponibilizou duas equipes para nos aten-
der durante o fim de semana inteiro. Faltando ape-

nas uma semana para o início do evento já havia 
duzentos inscritos.
Ficamos felizes pelo progresso da divulgação e 
pelo número de inscrições, apesar do espaço do 
auditório não ter sido suficiente para atender a tan-
ta gente. No primeiro dia muitos ficaram em pé. 
Tivemos uma média de 140 participantes por dia. 
Tivemos a participação especial do Chico Nicotina, 
que foi muito criativo e permaneceu como um dos 
destaques do evento. Outro ponto alto foi a apre-
sentação das palestras feitas pelos irmãos Antonio 
Gonçalves e Josadaque Conceição.
Finalizamos a primeira fase com cinquenta pessoas 

Continuação da campanha - a igreja ficou cheia
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. Vivian Guimarães  |  São Paulo

Batismo de um filho

Batismo do jovem Bruno

. Altamirando Batista  |  Bahia

Retornando à casa 
paterna

Batismo de sete pessoas em Senhor do Bonfim, BAParticipação das crianças

nossa Editora foi um grande incentivo para sua de-
cisão de se tornar membro da igreja. Ele tem atu-
almente dezenove anos. Na Editora, ele foi levado 
a ter uma experiência mais íntima com Jesus, pois 
através da dedicação do Pastor Marcelo, Gerente 
Geral da instituição, ele recebeu estudos bíblicos e 
aconselhamento, e terminou por tomar sua deci-
são, tendo uma experiência pessoal com Jesus.
Na igreja de Mogi das Cruzes, foi à procura do 
pastor João Marcos e apresentou-se dizendo es-
tar preparado para o batismo. A princípio, o pastor 
imaginou ser uma decisão muito rápida, imatura, 
e sugeriu que ele aguardasse o período de prepa-
ração dos demais candidatos, para ser batizado na 
companhia de mais pessoas. Contudo, o Bruno não 
queria adiar. Dessa forma, no dia 31 de janeiro toda 
a igreja de Mogi seguiu para Itaquaquecetuba, sede 
da Editora, para prestigiar a belíssima cerimônia. Às 
15h00min, com a presença dos pastores Marcelo 
Araújo, Renato Konrath, João Marcos e Waldomero 
Luz, colegas de trabalho e vários jovens de Artur 
Alvim e Ferraz de Vasconcelos, o Bruno desceu às 
águas batismais.
Não há nada mais gratificante do que ver um filho, 
na sua juventude, entregar-se ao Senhor Jesus Cris-
to e dar esse testemunho público através do batis-
mo. Foi uma linda festa.

Como mãe do jovem Bruno Willian 
Guimarães, posso afirmar que seu 
chamado para ser funcionário da 

Quando cheguei aqui no Campo de Senhor do 
Bonfim, BA, fiquei extremamente preocupado em 
como ganhar almas para Cristo, pois na igreja 
só restavam dois membros (duas irmãs de idade 
avançada). Os demais se mudaram para São Paulo 
e quatro foram para a igreja adventista. Nos dias 
6 a 16 de junho de 2014 houve uma campanha 
antitabagismo aqui, que repercutiu muito favora-
velmente no bairro da igreja. Além das visitas, vie-
ram os irmãos que estavam na igreja adventista, os 
quais ficaram impressionados com a metodologia 
da campanha. No último sábado eles comparece-
ram ao almoço de confraternização. Minha casa foi 
escolhida como um ponto de reunião para estu-
darmos a Palavra do Senhor, depois que as confe-
rências acabaram. Para honra de Deus, os irmãos 
Yúrio e esposa (Cássia Aparecida); Luciana e Marial-
da voltaram a frequentar nossa igreja, trazendo ou-
tras duas pessoas — os jovens Lucas, de 17 anos, e 
Cássia Avelina, de 18. Alguns enfrentaram barreiras: 
as irmãs Luciana e Cássia Avelina sofreram grande 
oposição dos familiares quanto ao retorno para o 
Movimento de Reforma. Contudo, permaneceram 
firmes. Nos dias 27 a 29 de dezembro de 2014 hou-
ve uma Conferência Pública em conceição de Coité, 
sob o título “Os desafios da família moderna”. As 
conferências foram dirigidas pelos pastores Silvan 
Paulo (presidente da ABASE), Aurelino Barbosa e o 
evangelista Hermes Mariano, obreiro de Salvador. 
No dia 29 de dezembro fomos abençoados com o 
batismo dos irmãos que voltaram à casa paterna, e 
de mais dois que vieram com eles da igreja adven-
tista. Além desses, meu filho Jeferson Alan também 
decidiu tornar-se membro da igreja, influenciado 
pelo testemunho desses irmãos que retornaram. 
Compareceram ao encontro amigos de várias lo-
calidades do Estado. Os irmãos Hermes Mariano e 
a esposa Micilene Machado dirigiram as palestras 
para os jovens e o Pastor Silvan e a irmã Vaneildes 
dirigiram para os casais. Foi um encontro maravi-
lhoso, trazendo muita alegria com o retorno desses 
preciosos irmãos à igreja de Senhor do Bonfim.
Por tudo seja o nome do Senhor louvado e engran-
decido.

. Marcos Souza  | Mato Grosso do Sul

A salvação na perspectiva do Santuário

Coral Canto Nobre de Artur Alvim, SP

“Servindo por 
amor”

Presentes nas conferências em Campo Grande, MS

A hora do almoço

Padeiro sr. Jair e sua esposa Marinês

NOTA DE AGRADECIMENTO:

Conjunto masculino Canto Nobre de Artur Alvim, SP

Entre os dias 3 e 5 de abril deste ano, Campo Gran-
de, a capital do Estado de Mato Grosso do Sul es-
teve em festa ao receber amigos e irmãos de várias 
regiões do País para um evento de grande porte. 
Os conferencistas foram o pr. Rômulo Borges e o 
evangelista Rodney Martins, que falaram sobre o 
tema do santuário. Participaram cantando belíssi-
mos hinos o Coral Canto Nobre, bem como o con-
junto masculino homônimo, ambos pertencentes à 
igreja de Artur Alvim, SP. De nossa região, o Coral 
Mensageiros da Paz fez também suas participações 
especiais.  O evento era aguardado por muitos ir-
mãos daqui e do interior do Estado, de onde vie-
ram irmãos de nove localidades diferentes. 
A mensagem de sexta-feira versou sobre o “San-
tuário na revelação profética.” Sábado pela manhã 
ouvimos a respeito da “Revelação de Jesus no San-
tuário” e à tarde sobre o “Perdão no tipo e antíti-
po”, finalizando no domingo à noite com “O juízo 
revelado no santuário”. Muitos irmãos e amigos fi-
caram impressionados com os detalhes apresenta-
dos acerca da maior profecia bíblica e nossa opor-
tunidade de salvação diante de Jesus no santuário 
celestial. 

Agradecemos a toda equipe que esteve envolvida 
nos preparativos deste evento e aos irmãos que vo-
luntariamente nos ajudaram.

A diretoria da ASSOMAT deixa esta nota de agra-
decimento ao casal Jair e Marinês, por sempre par-
ticiparem ativamente de nossos eventos. Há vários 
anos temos a presença do Jair em nossos eventos. 
Padeiro profissional e grande amigo, ele sempre 
está disposto a nos ajudar por amor, produzindo o 
famoso pãozinho e as massas em geral que sem-
pre alegram os participantes dos eventos.  Nosso 
sonho é vê-lo um dia batizado, conduzindo sua fa-
mília para mais perto dos pés de nosso Salvador. 
Nosso muitíssimo obrigado a vocês, Jair e Marinês!

Jovens instrumentistas de Campo Grande, MS
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. Jonilto Goveia  |  São Paulo

Participação do conjunto instrumental de Rio Claro

. Antônio Meireles  |  Pernambuco

Como uma criança

Santa convocação em Riacho das Almas

Batismo de três pessoas em Hortolândia

Nove pessoas foram batizadas em Riacho das Almas, PE

A participação crianças

Os dias 25 e 26 de abril de 2015 foram festivos para 
a igreja de Riacho das Almas, a 136 km de Recife. 
Nesses dias tivemos uma santa convocação numa 
chácara a 10 km de Riacho — um ambiente agradá-
vel em meio à natureza e ao cântico dos pássaros. O 
tema geral foi “Na presença de Deus”. O palestran-
te foi o pr. Isaías Reis. Ali centenas de adoradores 
louvaram a Deus pela Sua grandeza e majestade. 
Na tarde de sábado realizou-se o batismo de nove 
pessoas, em sua maioria jovens que, através desse 
ato público, demonstraram sua preferência de ficar 
com Cristo e fazer Sua vontade do que participar 
dos prazeres do mundo. O batismo foi realizado 
pelos pastores Isaias Reis, Manoel Miranda e Isaias 
Caires. No momento da recepção dos novos mem-
bros, muitos foram à frente demonstrando o dese-
jo de servir ao Mestre. Que o Senhor abençoe sua 

igreja em Riacho das Almas e que os sete mil que 
não dobraram os joelhos a Baal sejam encontrados 
e trazidos ao Senhor. Amém.

A região Campineira reuniu-se no dia 11 de outu-
bro de 2014, na cidade de Hortolândia, SP, onde se 
realizou uma programação especial infanto-juvenil. 
As crianças e jovens participaram de toda a liturgia, 
tanto da Escola Sabatina como do culto divino, com 
o objetivo de prepará-los, para no futuro ocuparem 
cargos na causa de Deus.  Tivemos a participação 
especial do conjunto instrumental da cidade de Rio 
Claro, SP. 
A nossa querida irmã Fernanda Rocha, professora 
da escola Isaac Newton de Artur Alvim, foi nossa 
convidada para ministrar o sermão que teve por 
tema: “Como Uma Criança”.
À tarde inaugurou-se o tanque batismal, construído 
para atender à nossa grande necessidade, por não 
haver nessa região nenhum local adequado. Três 
pessoas fizeram um concerto com Deus através do 
batismo: Nayara Costa, Lídia Meira e Ana Petrúcio. 
O oficiante foi o pastor José Rodrigues. Pedimos as 

orações para que o Senhor continue nos abenço-
ando nesta obra magnífica de cooperar na salvação 
de pessoas para o Seu reino.

. Leandro Carvalho Sanches  |  Mato Grosso

Batismo em Cuiabá

Batismo da irmã Isabel Lourenço

Nos dias 10 a 12 de abril, Cuiabá esteve em festa 
espiritual com a presença do pr. Renato Konrath, 
presidente da ASSOMAT, que foi o palestrante ofi-
cial. No domingo, dia 12, com muita alegria teste-
munhamos o batismo de Isabel Lourenço, que há 
vários anos encontrava-se afastada da comunhão 
da igreja, a qual decidiu se entregar mais uma vez a 
Deus sem reservas. Assim que a cerimonia batismal 
foi concluída, ela e os demais membros da comuni-
dade cuiabana participaram da distribuição do pão 
e do vinho. Para concluir, foi servido um delicioso 
almoço preparado pelas queridas cozinheiras — ir-
mãs Ruth e Antônia Cometti. A elas deixamos nos-
so “muito obrigado”. Que Deus seja louvado!

. Raquel Nascimento   |  São Paulo

Semana da mulher em Lins

Raquel e sua filha Miciany palestrando

Mulheres presentes no encerramento
“A beleza é enganosa, e a formosura é passageira; 
mas a mulher que teme o Senhor será elogiada.” 
Pv 31:30
“Toda mulher deve desenvolver mente equilibrada 
e caráter puro, refletindo apenas o verdadeiro, o 
bom e o belo.” Beneficência Social, p. 154.
O dia 8 de março passou a ser considerado o dia in-
ternacional da mulher. Pensando em utilizar a data 
para fins evangelísticos, a igreja de Lins, cidade do 
interior de São Paulo, organizou um programa in-
titulado: “A Semana da Mulher.” A programação 
ocorreu entre os dias 28 de fevereiro a 8 de março 
de 2015. 
Nesse período, foram proferidas várias palestras, a 
maioria delas pelas irmãs, sob um tema central: “As 
Mulheres da Bíblia e Eu.” Os colaboradores, foram: 
Mirian Rodrigues, Miciely e Miciany Freitas, Raquel 
e Olmício Nascimento.
As mensagens foram de um teor espiritual muito 
forte. Conseguiram falar aos participantes, espe-
cialmente às mulheres, as quais se sentiram moti-
vadas e orientadas através dos exemplos bíblicos, 
em como alcançar uma vida de sucesso neste mun-
do, e a grande perspectiva da vida eterna.
O evento contou com a participação de toda a igre-
ja e vários visitantes. Houve distribuição de brindes 
e uma linda exposição de fotos de todas as mu-
lheres da igreja. Essas fotos foram colocadas em 
porta-retratos e entregue a cada uma como recor-
dação do evento. 

“Quanto ao mais, [...] [irmãs], tudo o que é verda-
deiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, 
tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o 
que é de boa fama, se há alguma virtude, e se há 
algum louvor, nisso pensai.” Filipenses 4:8.
“Agora, pois, minha filha, não temas; tudo quanto 
disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo 
sabe que és mulher virtuosa.” Rt 3:11    
Desejamos a bênção divina a todas as mulheres de 
Lins, do Brasil e do mundo.

Benção sacerdotal pelo pastor João Batista
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Pastor André Devai dando instruções aos voluntários

Enfermeira Juliete medindo Pressão Arterial

Recepção

Dr. Henrique Teixeira com o 
obreiro Pedro Dionízio 

A equipe da campanha Ação Social de Saúde

. Aline Mendes  |  Paraíba

I ação social de saúde

Aos 29 de março de 2015 houve importante evento 
de ação social realizado nas imediações de nosso 
templo em João Pessoa, PB, envolvendo vários de-
partamentos da igreja local, bem como profissio-
nais de saúde que são membros daqui.
Às 8h00min do domingo deu-se início às atividades, 
com a presença de populares das imediações, que 
atenderam ao convite em massa, feito alguns dias 
antes. Contudo, pessoas que passavam ocasional-
mente pelo local eram atraídas pela movimentação 
e por curiosidade acabavam participando. Dentre 
as atividades oferecidas houve verificação de pres-
são arterial, exame de glicose, cálculo de Índice de 
Massa Corporal e educação quanto à saúde bucal 
(com exercícios práticos). A programação teve uma 
pausa ao meio-dia com retorno à noite, quando 
houve uma maravilhosa palestra de saúde minis-
trada pelo nutricionista, farmacêutico e terapeuta 
Henrique Teixeira, marcando assim a conclusão da 
“I ação social de saúde” em João Pessoa, PB.  
Contamos com as orações dos irmãos para que ou-
tras ações como esta sejam efetuadas, atraindo por 
esse caminho muitas pessoas para Cristo. 

Enfermeira Aline fazendo teste de Glicose

Nilton Pires profissional em 
Higiene Bucal

. Silvan Paulo  |  Bahia

Mutirão social em Conceição do Coité

. Thiago Bastos  |  Maranhão

Conferência em Zé Doca

Batismo de quatro jovens em Zé Doca, MA

Resultado da recolta

 Porém, o auge da programação estava por vir. 
Quatro jovens decidiram entregar suas vidas nas 
mãos de Jesus através do batismo. No sábado à 
tarde houve a profissão de fé. Eduardo Melo, de 15 
anos; Soniely Lima, de 16 anos; Nelisnelson Salga-
do, de 16 anos e Graciele Almeida, de 15, — todos 
na flor da idade —, entregaram suas vidas a Jesus. 
O pr. Moisés Fernandes foi o oficiante do batismo. 
Na parte da tarde tivemos a recepção dos novos 
membros da igreja, terminando com a Santa Ceia. 
O irmão Isaias Castro, ancião de Santa Inês, junta-
mente com o Pr. Moisés distribuíram os emblemas 
sagrados da Santa Ceia. 
Esse foi o fim de semana das marcas no campo CA-
MAPI, e a marca que ali ficou gravada em nossas 
mentes foi a mesma descrita em 1 João 2:14 — “Jo-
vens, eu lhes escrevi, porque vocês são fortes, e em 
vocês a Palavra de Deus permanece, e vocês ven-
ceram o Maligno”. Oremos para que Deus abençoe 
esses novos membros da igreja!

Entre os dias 10 e 12 de abril, na cidade de Zé Doca 
Maranhão, realizou-se animada conferência. O 
obreiro local, irmão Helyandro Araujo, juntamen-
te com os queridos irmãos da cidade, prepararam 
essa grande festa. Na sexta demos início às con-
ferencias públicas, com o tema “As marcas do pe-
cado”, exposta pelo evangelista local, Thiago Bas-
tos. No Sábado, o pr. Moisés Fernandes abordou o 
tema “As marcas do amor”.

Nos dias 6,7 e 8 de março, aconteceu na cidade de 
Conceição do Coité o primeiro mutirão Social do 
ano de 2015, na ABASE. Foi um sucesso! 
A irmã Lourací, presidente do Centro de Assistência 
Social O Bom Samaritano da Abase, apoiada pela 
Equipe de Saúde e Assistentes Sociais de Aracajú 
e os irmãos da igreja local, realizaram um trabalho 
maravilhoso em benefício da sociedade coiteense. 
No domingo, dia da mulher, logo cedo tivemos o 
culto da alvorada com o tema: “Acorda Mulher”, 
dirigido pela Irmã Joelma Andrade e participação 
com testemunho de muitas mulheres, inclusive vi-
sitantes. Após o culto todas fizeram exames para 
medir a glicose e aferiram a pressão arterial. Em se-
guida participaram de um café da manhã reforçado 
com muitas frutas e outros alimentos da região.
As nove horas todos saímos para a “recolta elegan-

te” nas portas de três supermercados. Por estarmos 
uniformizados e organizados em grupos, causa-
mos um impacto muito forte e positivo nas pes-
soas que entravam ali para fazerem suas compras, 
proporcionando assim um resultado maravilhoso. 
Em duas horas de trabalho arrecadamos mais de 
duzentos quilos de alimentos, beneficiando muitas 
famílias carentes, com cestas básicas, que foram re-
cebidas na noite desse mesmo dia.
Podemos afirmar com certeza que o Senhor está 
abençoando este trabalho e há de continuar aben-
çoando, pois é o evangelho na prática. 
Pedimos aos leitores que orem pelas pessoas que 
estão comprometidas com este departamento, 
para que levem avante essa obra magnífica de sal-
var almas.

Irmãos preparados para fazer a recolta de alimentos
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Conjunto Asas da Alva

. Edson Ferreira Barbosa  |  Distrito Federal

Aniversário da igreja de Ceilândia

Batismo de três em Anapu, PA

Momentos de confraternização

Casamento dos jovens 
Jeremias e Kleitiane 

realizado pelo pastor 
Valdionor Nunes

. Paulo Sérgio  |  Pará

Conferência em Anapu 
Participação das crianças

Nos dias 19 a 21 de dezembro de 2014, efetuou-se 
na cidade de Anapu, PA, a Jornada de Identidade. 
Estiveram presentes ao evento irmãos de Breu Bran-
co, Maracajá e Altamira. Compareceram também o 
pastor do campo e vice-presidente da ASAM Val-
dionor Nunes, e o obreiro local Givaldo de Souza.
Sexta feira a noite a conferência foi aberta com a 
palestra do pr. Valdionor baseada no tema “Um 
Movimento Mundial”. No sábado de manhã o tema 
foi: “Um Caso de Amor Não Correspondido”. Na 
tarde desse dia falou-se sobre “A Igreja Remanes-
cente – de Militante a Triunfante.”
Na manhã de domingo ocorreu o batismo da irmã 
Lindinalva dos Reis, junto com as renovações dos 
votos dos irmãos Paulo Sérgio e Antônia Fontenele. 
Imediatamente após, houve a recepção dos novos 
membros e a santa ceia no templo.  
A noite foi de grande alegria para os amigos e fami-
liares presentes à cerimonia de enlace matrimonial 
dos jovens Jeremias Fontenele e Kleitiane Campos. 
A cerimônia de casamento foi realizada pelo Pastor 
Valdionor Nunes.

“Até aqui nos ajudou o Senhor.” (Habacuque 2:20)
Entre os dias 13 e 15 de março realizou-se no tem-
plo de Ceilândia, DF, uma série de conferências 
dirigidas pelo irmão Francharle Figueiroa, em co-
memoração aos 43 anos da existência da comuni-
dade reformista nesta cidade. O evento teve como 
tema principal “O poder transformador da graça” 
— um assunto muito bem abordado e aceito pelos 
ouvintes, que se comprometeram a valorizar mais 
esse dom maravilhoso concedido por nosso Deus, 
a partir desta conferência.
Fizeram-se presentes muitos pioneiros que no sá-
bado à tarde nos alegraram, contando um pouco 
da história da igreja e das dificuldades que enfren-
taram aqui. Eles sempre acreditaram que Deus Se 
fazia presente a ponto de a comunidade começar 
com uma única família e ter progredido muito ao 
longo desses 43 anos.
Esperamos que nos próximos anos nosso bom 
Deus continue nos abençoando e que essa igre-
ja animada, missionária e receptiva possa crescer 
mais e mais. Este é o nosso desejo e oração. Amém!

Casal pioneiro da
igreja de Ceilândia o 

irmão Romeu e
sua esposa

. Igarassu |  Pernambuco

Grande Sábado em 
Igarassu 

Pastor Isaías Caires batizou duas pessoas em Igarassu, PE

Irmãos presentes nas reuniões

. Sara Fontes |  Goiás

Jornada de janeiro 
2015

No dia 28 de março deste ano houve um sábado 
especial na cidade de Igarassu, na região metro-
politana de Recife, PE. Compareceram cerca de 120 
pessoas, vindas de Riacho das Almas, Recife, Vitória 
de Santo Antão, no Estado de Pernambuco, e de 
Campina Grande e João Pessoa, do Estado da Pa-
raíba. Deu-se início ao evento com uma animada 
escola sabatina em local apropriado. O culto divino 
ficou ao encargo do dirigente da igreja de Vitória 
— Irmão Wiltanael de Lima, sob o tema “A urgência 
de um reavivamento”, — uma palestra que deixou 
grande impressão nos corações presentes. O quar-
teto Templus, de Recife deu um excelente supor-
te musical ao evento. Após o delicioso almoço na 
chácara Santana, iniciou-se às 15h00min a profis-
são de fé na igreja local, de onde todos saíram em 
carreata para o batismo, composta por um micro-
-ônibus, duas vans e quinze carros de passeio. A 
cerimônia batismal ocorreu em um local agradável 
junto à natureza, de onde o evangelista Madiano 
Santana repartiu a Palavra, concluindo com um be-
líssimo apelo. Respondendo a ele, várias pessoas 
foram à frente, onde receberam uma oração espe-
cial em prol de uma futura decisão. Desceram às 
águas o irmão José Lins e a jovem Fabiane Lins. O 
batismo foi oficiado pelo pastor Isaías Caires. Que 
essa festa espiritual dê frutos para a Eternidade, é 
o nosso desejo!

“31 dias que poderão mudar sua vida, lendo o 
livro de provérbios”. Esta campanha, que foi lan-
çada pela ASCENBRA, foi bem aceita pelos irmãos 
da igreja de Rio Verde, GO, que teve como o ob-
jetivo ler um capítulo por dia do livro de Provér-
bios durante o mês de janeiro. Também deveriam 
ser feitas orações em favor de amigos ou parentes 
que foram previamente escolhidos. Foram 31 dias 
de completa adoração a Deus e quebrantamento 
de espírito. No dia primeiro de fevereiro foi reali-
zado um grande encontro no templo, onde com-
pareceram os amigos e parentes que tiveram suas 
vidas expostas ao trono do Pai durante os 31 dias 
de consagração. Foram revelados os nomes de 
cada pessoa beneficiada pelas orações. Ouviram-se 
depoimentos de pessoas que alcançaram grandes 
bênçãos decorrentes das orações feitas em favor 
deles durante o mês de janeiro. Para a honra e a 
glória do Pai, ouviu-se uma linda mensagem ex-
posta pelo obreiro local, ir. Pedro Viana, e após o 
término da mesma realizou-se uma confraterniza-
ção nas dependências do templo. 
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As mães da igreja do bairro do Abranches, PR

Dia das mães

Seminário na Escola Missionária Ebenézer
. Gleidson Yuri de lima Figueira  |  Paraná

Na certeza da importância de conhecer a verdadeira história do movimento de reforma, nos dias 18 a 
22 de maio deste ano, o Seminário Teológico Ebenézer recebeu a presença do 2º Vice-Presidente da 
Conferência Geral, Peter Lausevic. Sua missão era apresentar o conteúdo histórico da “Crise de 1951”, 
um evento traumático, mas necessário, de certo ponto de vista, para melhor organização da missão do 
Movimento de Reforma. Auxiliaram-no na tradução os irmãos Cícero Barros e Jaime Lemes. 
No final de semana seguinte, no auditório da APASCA em Botiatuba, o pastor Lausevic dirigiu uma série 
de palestras a todas as igrejas da grande Curitiba. Foi um evento espiritual de grande força para a vida 
do povo de Deus em toda a região. Na tarde de sábado, ele apresentou em forma de estudo doutrinário 
a posição bíblica entre o “Selo de Deus e o selo da Besta”, dentre outras mensagens. Tudo foi motivo de 
muita gratidão, na certeza de que Deus não somente conduz Sua Igreja agora, mas a está preparando 
para dias vindouros.

No dia 10 de maio de 2015 a igreja do bairro 
Abranches, na grande Curitiba, teve o privilégio de 
homenagear suas mamães. O pastor José Corte, 
presidente da APASCA, apresentou uma mensa-
gem especial para elas. Grande parte dos ouvintes 

. Gleidson Yuri de Lima Figueira  |  Paraná

lembrou-se de suas mães. Este amor é tão grande e 
profundo, que mesmo sendo algo humano e man-
chado pelo pecado, Deus o compara ao Seu infinito 
e pleno amor por nós. Por isso, nunca é demais di-
zer: Feliz dia das mães.

. Silvan Paulo  |  Bahia

Batismo em Conceição 
do Coité

Batismo em Conceição do Coité, BA

. Jairo Antônio Silva |  Minas Gerais

Festa espiritual em Estiva

O dia 26 de outubro foi marcante na experiência 
da irmandade coiteense, pois sete almas, em sua 
maioria jovens, selaram a fé através do voto batis-
mal; sendo que a irmã Cristina há oito anos espera-
va por esse dia. Mas valeu a pena pois juntamente 
com ela, foi batizada a irmã Taciana e sua filha Tar-
císia,  já ganhas para o evangelho pelo trabalho da 
irmã Cristina. Louvado seja o Senhor por tudo!
Pedimos orações por essas queridas pessoas e pe-
los trabalhos desta igreja e seu missionário – irmão 
Welington Souza.

Fotos ao lado
A proprietária da piscina recebe o 

livro “Prevenção”

Nos dias 20 e 21 de dezembro de 2014, os irmãos 
da cidade de Estiva, ao sul de Minas Gerais, foram 
abençoados com dois eventos aguardados pela 
igreja há muito tempo. No dia 20, três pessoas que 
romperam seus laços com o mundo foram batiza-
das. A reunião ocorreu no sábado à tarde na pro-
priedade de um casal da igreja. O pr. Jairo Silva di-
rigiu o batismo e a recepção dos novos membros. 
Em seguida a odontóloga Antônia Borges palestrou 
sob o tema: Como Resolver Conflitos Familiares.
No domingo, dia 21, realizou-se o culto de grati-
dão do casal Mauro e Luzia, que foram batizados 
no sábado. Eles pediram as bênçãos de Deus para 
suas vidas após vários anos de união informal. Mui-
tos parentes e amigos puderam ouvir a palavra de 
Deus e entender o propósito do matrimônio para 
a felicidade da família humana. Logo em seguida, 
serviu-se um saboroso jantar. Vários participantes 
comentaram, surpresos, que não imaginaram como 

uma refeição sem carne de nenhuma espécie podia 
ser tão saborosa. Alguns manifestaram o desejo de 
conhecer mais sobre a igreja de Deus.
Louvamos a Deus que nos deu essa rica oportuni-
dade de testemunhar de forma tão alegre a respei-
to da verdade presente.
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Conferência e
batismo em
Deodápolis
. Vanderson Rosa  |  Mato Grosso do Sul

Local das reuniões

Pastor Isaías Caires realizou o batismo de duas pessoas 

Grupo musical “Adorai” de Dourados, MS

No dia 21 de março deste ano efetuou-se uma con-
ferência espiritual em Deodápolis, MS. Comparece-
ram irmãos da região e da cidade. O pastor Renato 
Konrath falou sobre a necessidade da preparação 
para se receber o Espirito Santo. Foram batizados 
cinco irmãos, sendo eles Zenildo Barros, José Vieira 
de Lima e a esposa Josefa; Solina Vera Messias e 
Edmar Rodrigues. Concluiu-se a reunião com uma 
santa ceia, da qual participaram os recém-batiza-
dos. 
“Grandes coisas tem o senhor feito por nós e por 
isto estamos sempre alegres.”
O irmão José Vieira de Lima deixou seu depoimen-
to:
“Até dois anos atrás eu participava, com minha es-
posa, do Movimento “dos Costa” (um movimento 
religioso que se separou do Movimento de Refor-
ma ao final da década de 1970), e fiz amizade com 
o evangelista da região da Grande Dourados, irmão 
Vanderson, com o qual estudei muitos pontos da 
Palavra, inclusive sobre o quarto anjo. No entan-
to, algo ainda permanecia em meu pensamento, 
mas o Espírito Santo trabalhou maravilhosamente, 
pois quando recebi em mãos os números da re-
vista Observador da Verdade, que explicavam de-
talhadamente a separação do adventismo durante 
a Primeira Grande Guerra, finalmente tomei minha 
decisão, ao lado de minha esposa. Eram esses os 
pontos que precisavam ser esclarecidos. Em segui-
da, falamos com nossos líderes sobre a decisão e 
fomos batizados este ano no Movimento de Refor-
ma, em Deodápolis, para honra e glória de Deus.” 

Irmãos presentes no batismo de cinco pessoas em Deodápolis, MS

manhã tivemos uma escola sabatina muito anima-
da, onde estudamos as lições e ouvimos louvores 
especiais. No culto divino, o irmão Elias Amorim 
(dirigente da igreja de Igarassu) nos apresentou a 
mensagem da palavra de Deus, baseada na pro-
messa do batismo do Espírito Santo, trazendo um 
efeito positivo sobre o povo de Deus reunido. À 
tarde houve a cerimônia batismal de duas queridas 
pessoas, oficiada pelo pastor do campo, Isaías Cai-
res, acompanhado do Presidente da ANOB, Isaías 
Reis e do evangelista local, Madiano Santana. Agra-
decemos a Deus pela obra do Espírito Santo em 
Seu povo nessa região do Brasil e pedimos orações 
pelo avanço da Causa.

Grande Sábado em 
Vitória de Santo
Antão
. Silvan Paulo  |  Pernambuco

No dia 11 de abril deste ano hou-
ve uma grande festa espiritual na 
cidade de Vitória de Santo An-
tão, em Pernambuco. Participa-
ram irmãos de Caruaru, Limoeiro, 
Passira, Recife, Igarassu, Pombos 
e Chã Grande, sendo todos esses 
municípios pertencentes ao Esta-
do de Pernambuco. Na parte da O palestrante irmão 

Elias Amorim

Passado

. Rafael Fernandes Rodrigues

Experiência pessoal

Chamo-me Rafael Fernandes Rodrigues, tenho 
vinte anos, sou solteiro e resido no Estado do Rio 
Grande do Sul. Sou integrante da equipe efetiva de 
colportores, liderada pelo ir. Sérgio Alves.
Meus pais conheceram a luz do Movimento de 
Reforma em 1994 — o ano do meu nascimento. 
Contudo, eles se desviaram do caminho de Deus. 
Durante os quinze primeiros anos de minha vida, 
passei por muitos problemas com a família, des-
de a infância, na escola e com amigos. Eu vivia no 
mundo, pois quando eu era criança, meus pais se 
divorciaram e até agora ainda não se reconciliaram. 
Entretanto, antes de fazer minha experiência na 
colportagem, minha vida não tinha sentido algum, 
mas era uma miséria. Tudo o que eu fazia era ape-
nas uma ilusão; sentia-me eternamente perdido. 
Geralmente passava os fins de semana com o meu 
pai ou com amigos, jogando videogames e comen-
do churrasco. Minha amargura de espírito foi tanta 
que em 2011 eu cheguei para meu pai e lhe disse: 
— Meu pai! Eu não sei mais o que fazer da vida, 
pois não tenho mais vontade de viver, e pensei co-
migo: De que me adianta trabalhar, mesmo com 
saúde física, só para ter dinheiro e construir um fu-
turo para meus filhos? Depois que morrer, nunca 
mais voltarei à vida, assim como o senhor, a mamãe 
e os amigos, pois sem Jesus Cristo as coisas nada 
valem para mim!. 
Sem esperança alguma, orei a Deus todos os dias, 
dos quinze aos dezoito anos. Quando contei ao 
meu pai o que sentia, o coração dele foi quebranta-
do por ter se desviado do caminho de Deus. Disse-
-me, então, que o afastamento de Deus só trouxe 
problemas para a família. Naquele momento ele 
me presenteou com o livro Caminho a Cristo, de El-
len White. A leitura do livro me ajudou bastante, na 
época, mas não impediu o retorno da depressão. 
Em 2013 li novamente o livro, mas dessa vez não 
adiantou — a tristeza voltou com muito mais força. 
Numa noite de sexta-feira eu saí da escola em di-
reção ao bar que meu pai frequentava, pois queria 
passar o fim de semana com ele. Ao chegarmos a 
casa dele, assistimos juntos a um vídeo da cantora 
Aline Barros. Ao final, perguntei-lhe: “Pai, vamos à 
igreja?” Ele respondeu: “Vamos, meu filho, no do-
mingo à noite!”
Imediatamente choramos sozinhos naquela sala, 
e mais tarde exultei enquanto orava, pois minha 
angustia foi anestesiada; a esperança surgiu e co-
meçou a crescer nas noites seguintes ao meu arre-
pendimento. Busquei a Deus durante quatro dias; 
ao final dos quais fui completamente purificado e 
justificado dos traumas e pecados, e uma paz tran-
quila me alegrava. 
Nessa última noite já passava de 23h30min quan-
do me levantei da oração que Deus usou para me 
purificar. Ao me virar, vi um anjo ao lado de mi-

nha cama. Seu rosto era esplêndido, suas roupas 
eram brancas, mas não cheguei a ver asas, talvez 
por causa da luz branca que resplandecia dele. 
Também não vi mãos ou pés, mas a perfeição de 
sua imagem ficou gravada em minha mente. Ele me 
olhou fixamente por um tempo, talvez uns cinco 
segundos. A partir daquele momento, aquele ser 
angelical me proporcionou uma tranquilidade in-
comparável. Jesus Cristo deu-me paz e amor, bem 
como um sentido real e verdadeiro para a minha 
vida. Essa experiência incutiu-me o temor de Deus 
no coração em todo o instante. 
Amado colportor, ao bater à porta de alguém, te-
nha certeza que Deus e Seus anjos também batem 
junto, insistindo até que a pessoa abra seu cora-
ção. No mês de janeiro de 2014 fiz minha primeira 
experiência na colportagem em Santo Ângelo, RS, 
ao lado de vinte jovens. Essa experiência marcou 
minha vida, porque descobri que o propósito de 
Deus para mim é fazer-me pregar o evangelho a 
toda nação. Tive a alegria de colportar com o pr. 
Mario Linares em minha primeira experiência. Ao 
fim da colportagem de férias, trabalhei nos bairros 
de Gravataí, sozinho e sem experiência, mas guiado 
por Deus. Nesses dias consegui dinheiro suficiente 
para financiar o transporte coletivo da minha casa 
à escola durante o ano todo. 
Em janeiro de 2015 participei da segunda equipe 
de colportagem de férias na cidade de Pelotas, e 
pude participar do 3° e 4° congressos de colpor-
tagem da UNISUL, em Itu, SP. Essas reuniões me 
animaram muito, principalmente as do congresso 
deste ano, pois havia um número maior de jovens. 
Em fevereiro fui para a equipe efetiva, após con-
cluir o ensino médio. Meus planos atuais são: fazer 
escola missionaria, casar e chegar ao pastorado, se 
Deus assim o quiser. Amém!

Presente
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DISTRITO RIO CLARO

abençoe o Seu povo por todo este mundo e que 
esse evangelho possa alcançar vidas para Cristo

Igreja de Rio Claro - Dia 25 de outubro de 2014 
– Estudos especiais sobre o anjo de Apocalipse 18 
e o assinalamento dos 144 mil, com Tarsis Santos. 
Foi um final de semana muito abençoado 
com estudos proféticos relacionados aos 
últimos dias. 

Igreja de Carapicuíba - Dia 12 de outubro foi re-
alizada a cerimônia de lançamento da pedra fun-
damental da futura igreja de Carapicuíba, com a 
participação da diretoria da ASPA.

DISTRITO OESTE PAULISTANO

Itaquera - O dia 4 de outubro de 2014 foi muito 
feliz para todos da igreja de Itaquera, e principal-
mente para a irmã Rita de Cássia Silva, que nesse 
dia selou o seu concerto com Deus atraves do san-
to batismo.

DISTRITO PAULISTANO LESTE 4

Mogi - Visita à Casa de Repouso, 4 de outubro de 
2014 – No sábado, dia 4 de outubro, reunimos os 
irmãos e fomos visitar uma Casa de Repouso para 
Idosos, aqui na cidade de Mogi das Cruzes. Nosso 
coral cantou alguns hinos e o irmão Emílio Devai 
falou um pouco sobre o amor de Jesus. Passamos 
uma tarde interessante, num lugar agradável e na 
companhia de pessoas que, apesar de nos parecer 
bem cuidadas, são carentes de atenção e simpatia. 
A elas e a outros tantos necessitados, é nosso de-
ver levar a mensagem sublime do amor de nosso 
Senhor Jesus. Que o Senhor nos ajude a participar 
sempre desse tipo de evento. 

DISTRITO MOGI DAS CRUZES

Lar Batista - 18 de abril de 2014 – Mais um impor-
tante trabalho realizado pelo coral Conexão Jovem, 
da igreja de Mogi das Cruzes. Vários trabalhos fo-
ram efetuados, mas pareceu a todos que esse foi o 
mais envolvente. Ao chegarmos ao Lar, encontra-
mos muitos jovens e adolescentes cantando músi-
cas evangélicas acompanhadas por violão. Ficamos 
impressionados com a boa música cantada e com 
as vozes bem disciplinadas. Entramos na capela e 
iniciamos a nossa reunião de forma bem descon-
traída. Apresentaram-nos as crianças e adolescen-
tes e o coral Conexão Jovem cantou alguns hinos. 
O evangelista Emílio Devai ocupou alguns minutos 
para falar com as crianças a respeito do amor de JE-
SUS. Que o senhor nos ajude a lembrar sempre dos 
órfãos, viúvas e necessitados. Obs. Essa iniciativa foi 
da jovem Fernanda. 

. Társis dos Santos  |  São Paulo

4º trimestre de 2014 da ASPA

TRABALHO MISSIONÁRIO 
Presidente Prudente - SP 11 de outubro de 2014
“E ali pregavam o Evangelho”. Atos 14:7
Na igreja de Presidente Prudente, os irmãos ani-
mados fizeram um excelente trabalho de evange-
lização ao distribuir folhetos que contêm a nossa 
mensagem de esperança e salvação. Foi uma óti-
ma experiência. Vinte pessoas compareceram ao 
trabalho, e em menos de uma hora distribuíram-se 
cerca de setecentos folhetos.
 Que Deus abençoe o nosso trabalho aqui e em 
todas as partes do mundo. Que essa verdade pos-
sa chegar a cada coração oprimido pelo pecado, 
levando assim, transformação, esperança e salva-
ção. Amém.

O ano de 2014 chegou ao seu término, e devemos 
agradecer a Deus por Sua bondosa proteção para 
com cada um de nós.
Durante o ano findo, a ASPA teve a ajuda de di-
versos colaboradores que apoiaram vários eventos, 
tais como batismos, conferências, retiros, congres-
sos, passeios, campanhas de saúde e humanitária, 
enfim, acontecimentos promovidos pelas igrejas, 
com o objetivo de atrair pessoas para Cristo, e 
conquistá-las efetivamente para o reino de Deus. 
Apresentamos um resumo dos principais eventos 
do último trimestre de 2014.

Hortolândia - 13° realizado em Hortolândia dia 
11 de outubro - uma programação infantil com a 
irmã Fernanda, professora da Escola Isaac Newton 
de Artur Alvim, a qual ficou encarregada de fazer a 
pregação. A festa foi concluída com o batismo de 
três pessoas. 

DISTRITO CAMPINAS

DISTRITO CENTRAL PAULISTA

Presidente Prudente
Departamento de Assistência Social, 12 de ou-
tubro de 2014

"O justo se informa da causa dos pobres..." Provér-
bios 8:7 (Primeira Parte).
A Igreja de Presidente Prudente - SP, tem se preo-
cupado em ajudar os necessitados e aflitos, os po-
bres e oprimidos que sempre existiram no mundo. 
O DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL "O 
BOM SAMARITANO" – Sob a direção da irmã Mi-
riam, tem saído às ruas um domingo por mês a fim 
de angariar alimentos, roupas, produtos de limpeza 

DISTRITO OESTE PAULISTA 1

etc. Esse trabalho tem sido uma benção, pois te-
mos ajudado a muitos necessitados. A dirigente do 
trabalho, irmã Miriam, conta sempre com o apoio 
das suas filhas, familiares e irmãos da igreja. Pedi-
mos orações a todos os leitores, a fim de que esse 
trabalho seja bem desenvolvido, e alcance muitas 
pessoas para Cristo. 

Conferência e batismo em Presidente Prudente - 
SP, 26 a 28 de dezembro de 2014.
"JUSTIÇA E GRAÇA" foi o tema apresentado na 
conferencia especial do 13° sábado realizado em 
Presidente Prudente. O conferencista foi o pr. Eli 
Tenório, diretor de jovens da Conferencia Geral. No 
domingo, fomos até ao balneário da cidade e reali-
zamos o batismo de cinco pessoas que renderam a 
vida a Jesus Cristo: Luiz, Ana, o casal José Paulino e 
Luzinete, e o rebatismo da Irmã Ivonete. Que Deus 
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Irmãos e amigos que participaram do retiro

Retiro do feriado de carnaval, ASSURIG
. Jonas Leivas dos Santos  |  Rio Grande do Sul

Aguardou-se o Acampamento do feriado de Car-
naval de 2015 com grande expectativa. Por causa 
do sucesso dos anteriores, parecia que este não 
chegava nunca! Deu-se início ao evento no dia 13 
de fevereiro, com aproximadamente 114 pessoas. 
O palestrante foi o professor Alexandre de Araújo, 
que ministrou palestras sobre os dons do Espírito 
Santo. As palestras foram finalizadas ao pôr-do-
-sol de sábado. A abertura oficial do retiro ocorreu 
após o pôr-do-sol, com a formação de equipes que 
atuariam nas gincanas e também nas atividades 
do evento, como: preparar as refeições, ministrar o 
culto e ajudar na limpeza geral do sítio. Ninguém 
podia ficar de fora.
No domingo cedo, iniciou-se a gincana com pro-
vas bem elaboradas, divididas em três etapas, que 
continham os mais variados desafios, desde o en-
chimento de uma garrafa usando apenas uma es-
ponja, até a resolução de uma prova de matemática 
bíblica. Supreendentemente o almoço deste dia foi 
feito pelos homens, que prepararam uma deliciosa 
comida, tendo como chef o irmão Antonio Gonçal-
ves. A equipe também preparou uma homenagem 
para todas as mulheres.
A manhã de segunda-feira começou bem agitada! 
A presença no culto vespertino foi total. Em segui-
da, as equipes estavam a postos, pois as exigências 
físicas e mentais desse dia foram intensas. Desta 
vez as mulheres foram para a cozinha preparar o al-
moço, da qual foi chefe a irmã Ester Leivas. Além da 

comida ter ficado deliciosa, elas prepararam uma 
linda homenagem ao seu esposo. O refeitório teve 
ornamentação com luz de velas.
O último dia de acampamento foi muito interes-
sante e bastante puxado, assim como o dia ante-
rior. Na parte da tarde chegou a hora triste: a des-
pedida. Contudo, antes disso, houve a revelação da 
equipe vencedora.
Devemos enfatizar que neste acampamento apren-
demos mais um pouco da Palavra de Deus, e que 
nossa espiritualidade tem sido muito ajudada pe-
los ensinamentos. Enquanto o mundo satisfazia a 
carne, nós do povo de Deus preparávamos o nosso 
espírito para as grandes provas do porvir.
Toda a glória e o louvor sejam para Ele, por ter 
dado a nós o privilegio de participar de mais um 
retiro. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso 
estamos alegres.

Momentos de recreação

Reunião

Palestrante Alexandre Araújo      Almoço

. Vivian Guimarães  |  São Paulo

3º encontro de casais em Mogi das Cruzes

Dia 04 de novembro - Ocorreu o Simpósio In-
ternacional de Música Sacra em Itu, com a pre-
sença de irmãos de diversos países. O desta-
que ficou para o comparecimento dos irmãos 
do Leste Europeu. 

DEPARTAMENTO DE MÚSICA

Dia 14 de dezembro – Encontro entre líderes mar-
cou nova etapa na harmonização de conceitos na 
área musical em nossa igreja.

Escola Isaac Newton - Dia 15 de dezembro de 
2014 – Diretoria da ASPA e da Escola Isaac Newton, 
com a nova diretora da unidade Artur Alvim - Kelly 
Cristina Souza e Silva. Que Deus abençoe a nova 
direção dessa unidade tão importante da rede Isa-
ac Newton.

Evangelista Rodney Martins em diálogo com os participantes

Pastor Davi palestrando antes do jantar

Entre os dias 12 a 14 de dezembro de 2014, o 
evangelista Rodney Martins, juntamente com os 
pastores Davi Paes Silva e Eli Tenório, palestraram 
a 27 casais da igreja de Mogi das Cruzes, de ou-
tras localidades do Estado de São Paulo e até do 
Paraná (Londrina), com mensagens de motivação 
e incentivo ao bom relacionamento matrimonial, e 
conselhos baseados na Bíblia e nos testemunhos 
do Espírito de profecia. Durante esses dias, os ca-
sais tiveram a oportunidade de estarem mais próxi-
mos de Deus e um do outro. Houve momentos de 
oração, dinâmicas, sorteio de brindes, com direito 
a um jantar de gala!

Pastor Eli Tenório passando algumas instruções
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Seção de bate-papo

. Manoel Pereira de Souza |  Rondônia

Encontro de famílias em Porto Velho

Pastor Aroldo Gessner dialogando no parque das seringueiras

Saindo para entregar convites para o “Pare de fumar”

Dia 14 de março, houve um importante sábado jo-
vem em Mogi das Cruzes, quando pela manhã hou-
ve a participação do irmão Dorval Fagundes, Reda-
tor das Edições Vida Plena, no culto divino, trazendo 
uma mensagem especial sobre o fim dos tempos. 
Ao final do sábado jovem, foi feita uma liga notur-
na que começou às 21h00min, na primeira parte da 
qual houve uma mensagem sobre os sinais da vinda 
de Cristo, dirigida pelo Evangelista local, ir. Emílio 
Devai, intercalada por hinos especiais e orações. A 
segunda parte, após as 22h00min, foi organizado 
um bate-papo aberto no salão social da igreja so-
bre o capítulo 13 de Apocalipse. Ao fim da liga no-
turna o líder do departamento de jovens da igreja 

LIGA NOTURNA, NO DIA 14 DE MARÇO local, irmão Rawlison Camarinho, fez um apelo para 
que pudéssemos estudar mais e estar apercebidos 
e preparados quanto aos sinais da vinda de Cristo.

Nos dias 7 a 9 de novembro de 2014, na Igreja 
Central de Porto Velho, realizou-se um encontro 
especial de famílias, cujo lema geral foi: “O resgate 
da família cristã”. O palestrante foi o pastor Aroldo 
Gessner, vice-presidente e secretário da UNISUL. 
“[...] e em ti serão benditas todas as famílias da ter-
ra.” Gênesis 12:3.
Esta promessa, feita ao patriarca Abraão, teve tam-
bém um cumprimento literal nas famílias aqui do 
COAMAN (Campo Oeste-Amazonense). As famílias 
atenderam à convocação e sentiram-se bem próxi-
mas das bênçãos de Deus, as quais foram derrama-
das sem medida.
O tema de abertura, na sexta-feira foi: “Vinde a 
Mim todos os que estão Casados”. No sábado o 
pr. Aroldo falou sobre “O filho sábio”. Ao início da 

tarde um grupo de jovens, bem 
animados, saiu às ruas de Por-
to Velho para distribuir convites 
do curso “Como deixar de fumar 
em dez dias”. Foi uma bênção. 
E no fim da tarde o palestrante 
apresentou, durante a liga ju-
venil, mais um tema de sua sé-
rie: “Quem não se comunica se 
estrumbica”.  A comunicação é 
uma grande necessidade entre 
os casais.

Pastor Aroldo
pelestrando

Na manhã de domingo, saímos para um passeio 
em alguns pontos da cidade. A primeira parada foi 
no parque das seringueiras, onde houve uma mesa 
redonda, na qual apresentou-se o tema: “Uma fa-
mília rica”. Ao final, houve um momento de diálogo 
a respeito. O debate foi tão produtivo que chamou 
a atenção de um grupo de repórteres que passa-
va pelo local, os quais fizeram uma matéria com o 
pastor Aroldo, e a apresentaram numa rede de tevê 
daqui da região. Ao final da manhã voltamos para 
igreja, onde ocorreu a última reunião, cujo tema foi: 
“Sua família pode ser melhor”. Deus seja louvado 
sempre!

Pastor Aroldo Gessner 
e o jovem sendo

entrevistados pelo
reporter de

uma TV local

. Emílio Devai  |  São Paulo

Eventos em março de 2015 – Mogi das 
Cruzes

No sábado, dia 14 de fevereiro, realizou-se em 
Mogi das Cruzes a ordenação do irmão Oséias da 
Hora como ancião da igreja local. Foi a primeira 
vez que um membro da igreja de Mogi das Cruzes 
foi ordenado ao ancionato local. Entre os oficiantes 
estava presente o pr. Joel da Hora, irmão do ancião 
ordenado naquela noite. Durante a cerimônia tive-
mos a participação especial do conjunto masculino 
Canto Nobre, que abrilhantou a reunião com seus 
belos hinos.

CONSAGRAÇÃO DO IRMÃO OSÉIAS

Conjunto masculino Canto Nobre

Consagração do irmão Oséias

No domingo, 1º de março, realizou-se na igreja de 
Mogi das Cruzes o primeiro culto do aniversarian-
te deste ano. Na ocasião ofereceu-se um momento 
especial de gratidão a todos os aniversariantes, a 
fim de externarem seus agradecimentos. 
Após os agradecimentos, ouvimos uma mensagem 
especial apresentada pelo irmão Rawlison Camari-
nho. Ao final da mensagem o irmão Wesley Aveli-
no, dirigente da igreja, sorteou duas bíblias entre os 
aniversariantes presentes. Após o culto, todos parti-
ciparam de lanche especial para os aniversariantes.

CULTO DO ANIVERSARIANTE EM MARÇO

No dia 7 de março, um sábado, realizou-se o primeiro 
culto da alvorada na igreja de Mogi das Cruzes. De-
pois de uma semana orando em prol dessa reunião, 
lá estavam vários irmãos reunidos. Após os agradeci-
mentos e participações especiais, a igreja dedicou-se 
a uma sessão de oração. A mensageira da manhã, 
irmã Carol Félix, apresentou uma bela mensagem so-
bre os porquês de se agradecer a Deus. Após o culto 
todos participaram de um delicioso café da manhã.

CULTO DA ALVORADA EM MOGI DAS CRUZES

Oradora do culto da alvorada irmã Carol

O dia 7 de março foi um sábado especial, no qual 
tivemos uma programação em que desde a classe 
dos professores até o culto divino, tudo foi dirigido 
pelas mulheres, membros da igreja local. O culto 
divino ficou ao encargo da irmã Andréia Galliani, 
esposa do ancião da igreja local. Sua mensagem 
não objetivava a comemoração do dia da mulher 
em si, mas sim homenagear “[...] a mulher que teme 
ao Senhor, essa sim será louvada.” Provérbios 31:30

HOMENAGEM À MULHER FIEL A DEUS

Pregadora irmã Andréia Galliani

Recapitulação irmã Jaene Tenório. Lição  do dia Alvaner Feitosa
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. Abel Morales  |  Presidente do Campo Italiano

Departamento de Saúde do
Campo Italiano

Internacional

Com rede a pesca é mais eficiente!
No domingo, dia 29 de março deste ano, realizou-
-se em Turim, na Itália, o 24º Encontro de Educação 
em Saúde. Esses encontros são realizados em todo 
o território do campo italiano, e essa foi a 3ª jorna-
da saudável no Piemonte (a terra dos Valdenses). 
Este campo tem trabalhado com uma modalidade 
chamada REDE, na qual várias equipes multidisci-
plinares unem forças com o objetivo de fazer um 
trabalho missionário mais eficaz, como se fosse 
uma rede de pescar. À frente do departamento de 
saúde do campo, os irmãos Gaby e Giovana Dara-
mus apoiaram a equipe do departamento de saúde 
da igreja local em Turim, liderado pelo irmão Dorin 
Butilca (aluno da escola missionária italiana).
O tema centra da conferência foi “Neurociência: 
Plasticidade Cerebral”. As palestras ficaram ao en-
cargo do pastor Abel Morales (terapeuta de saúde), 
o qual orientou o auditório sobre a neuroplastici-
dade — a capacidade que os neurônios possuem 
de aumentar suas conexões com outros neurônios 
— a qual pode ser estimulada por uma boa alimen-
tação, boas leituras e exercícios físicos. Com base 
nessa experiência, o cérebro pode regenerar-se e 
até mesmo ampliar sua capacidade, mantendo um 
padrão saudável que resulta em felicidade, equilí-
brio, fé e otimismo cristão.
A equipe de literatura esteve a postos no estan-
de de vendas, gerido pelas jovens Renata Butilca 
(aluna da escola missionária italiana) e Ligia Radu, 
as quais distribuíram livros cristãos e de medicina 
natural, desempenhando-se muito bem em suas 
funções. De acordo com a equipe de recepção, li-
derada pelas irmãs Semida Sascao (Trieste) e Mari-

nel Radu (Turim), participaram do evento 54 visitas, 
sendo 90% de italianos e 10% de outros europeus 
e sul-americanos. A equipe de relações públicas, 
liderada pela irmã Tabita Tinta, informou que os 
contatos missionários foram muito frutíferos e que 
perceberam real interesse em muitas pessoas em 
aprender mais sobre os Princípios de Fé e o estilo 
de vida cristão do Movimento de Reforma. A equi-
pe de mídia e comunicação, liderada pelo irmão Li-
viu Lung nos disse que publicará em breve o vídeo 
oficial do encontro na página do campo italiano: 
http://movimentodiriforma.it/
Atualmente os visitantes estão recebendo visitas 
e atendimento da parte do campo italiano, para 
uma melhor integração espiritual. Em contraparti-
da, recebemos uma notícia muito animadora: um 
dos participantes, que trabalha nos escritórios da 
empresa Comunicações Nacionais Telecom (Itália), 
nos ofereceu as instalações da empresa para efetu-
armos o próximo evento, que será ministrado aos 
funcionários dessa multinacional. A data foi estabe-
lecida para o dia 7 de junho de 2015. Peço orações 
em favor dessa nova etapa, que deve dar um novo 
impulso missionário aos pescadores de almas da 
igreja local.

Departamento de saúde completo

Pessoas presentes

Irmã Jurlene momentos do seu batismo

. Ademilson Teles  |  Bahia

Campanha antitabagismo em Ibicoara

. Por Melker, Elisângela e Franciele  |  Mato Grosso do Sul

Colportagem de férias
ASSOMAT

Pessoas alcançadas pelo trabalho antifumo

Irmãos voluntários da campanha antitabagismo

A colportagem de férias foi iniciada no dia 4 de ja-
neiro e finalizada dia 21 do mesmo mês em Jaciara, 
MT.
A colportagem tem sido um poderoso meio de 
evangelização da Palavra de Deus, do bem-estar e 
da saúde.
Muitos jovens dos Estados de Mato Grosso e Mato 
Grosso do Sul, bem como de outros lugares, mar-
caram presença nas equipes atuantes. 
Os jovens presentes ao final da campanha voltaram 
às suas famílias com muita vontade de entrar efeti-
vamente para o trabalho da colportagem.
Lideraram os trabalhos da equipe de férias os che-
fes dos departamentos de colportagem da associa-
ção e da UNISUL, irmão Antonio Orivan e pr. Mario 
Linares, respectivamente. 
A colportagem preenche vazios. O jovem que se 
sente fraco na fé, sem forcas para prosseguir, venha 
participar deste ministério, não só por causa dos 
ganhos materiais, mas sim porque este é o trabalho 
de reavivamento por excelência.

Dos dias 22 de fevereiro a 8 de março, reali-
zou-se mais uma animada campanha contra 
o fumo na Bahia, desta vez na cidade de Ibi-
coara, na Chapada Diamantina, região turísti-
ca muito visitada. A pequena cidade fica a 550 
km de Salvador e é cercada por imponentes 
montanhas rochosas que trazem descanso à 
vista do viajante, com seus profundos vales, 
riachos e cachoeiras — o lugar é encantador. 
O trabalho de divulgação foi feito de casa em 
casa, por meio de moto, som e faixas. Todas as 
famílias da pequena cidade foram convidadas 
para o evento. Nossa equipe, orientada pelos 
irmãos Carlos da Paixão e Hermes Machado, 
agregou irmãos da igreja local, palestrantes e 
voluntários. Compareceram até mesmo famí-
lias inteiras, e os resultados foram muito po-
sitivos. Na nona noite do programa, todos os 
que participaram propuseram-se a vencer o 
hábito nocivo de fumar! Todos aceitaram ser 
visitados e receberão em breve suas próprias 
bíblias; em seguida, farão o curso bíblico “Co-
nectados com Deus.” Pedimos que orem por 
todas as pessoas em todos os lugares que têm 
sido alcançadas por este eficiente método de 
evangelização. Oremos também pelas equipes 
e seus patrocinadores. Na ocasião foi também 
realizada uma festa batismal: a irmã Jurlene se-
lou sua decisão de servir ao Senhor tornando-
-se membro da igreja de Deus. O oficiante foi 
o pastor Adivaldo Batista.
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Quando alcançamos o tempo 
de nossa existência

Na Bíblia está escrito que Deus pro-
põe a vida e a morte a cada um de 
nós (Deut. 30:15) e aconselha que 
escolhamos a vida. Foi essa a esco-
lha da irmã Célia Sepulveda Pedra, 
membro da igreja de Bagé, RS.
A irmã Célia nasceu em 17/11/1919 
e aos 18 anos aceitou a fé Adventis-
ta, tendo permanecido por 73 anos 
ali. Foi através de seu filho Gerson 
que ela encontrou a igreja rema-
nescente, tomando posição ao lado 
da verdade. Ela costumava dizer 
que o Movimento de Reforma era 
a mesma igreja que ela conheceu 
há 70 anos. Seus princípios e zelo 
pela luz recebida eram mostrados 
na prática. A irmã Célia foi batizada 
em 16/10/2011 pelo pastor Arol-
do Gessner, e veio a falecer no dia 
19/10/2013 — o culto fúnebre foi 
realizado pelo irmão Dagoberto Sa-
raiva.
A irmã Celia, durante sua vida, dei-
xou um exemplo de firmeza na fé 
uma vez dada aos santos. Ela deixou 
um filho, uma filha e uma neta. Pedi-
mos orações para que seu exemplo 
influencie os familiares, a fim de que 

sejo de superação eram maiores e 
por isso, no dia 15 de dezembro de 
2014 o casal, juntamente com seus 
filhos, netos e até uma bisnetinha, 
compareceram à igreja central de 
Porto Velho para comemorar as bo-
das de ouro.
O culto de ações de graças foi di-
rigido pelo Pr. Manoel Pereira de 
Sousa, que durante a mensagem, 
apresentou uma estatística mos-
trando o grande contraste das bo-
das de ouro em relação aos casa-
mentos frágeis de hoje.

Falecimentos

Apesar das dificuldades e das mui-
tas provas, esse casal tem segurado 
perseverantemente o elástico, e com 
a graça de Deus segurarão até o fim. 

ocupem seu lugar ora vazio nas filei-
ras dos fiéis.

emi. A estes agregaram-se noras, 
genros, netos e bisnetos, somando-
-se até ao dia de hoje 32 integrantes 
na família Ostrovsky Devai.
Maria Devai sempre foi um membro 
atuante e trabalhou arduamente na 
igreja como professora de crianças, 
diaconisa e na realização de traba-
lhos no departamento de assistên-
cia social, um dom a que sempre se 
dedicou em vida. Exemplo de mu-
lher, esposa, mãe, sogra, vó, bisavó, 
amiga, vizinha, trabalhadora incan-
sável e muito hospitaleira. Sempre 
ativa, ajudava aos vizinhos, amigos, 
parentes e irmãos da igreja a qual-
quer hora do dia e da noite, preo-
cupando-se com o bem-estar dos 
mesmos. Qualquer pessoa que che-
gava em sua casa não saía sem ao 
menos degustar os deliciosos quitu-
tes e sucos naturais que ela mesmo 
preparava. 
No dia 8 de fevereiro deste ano co-
memorou as Bodas de Diamante, 
completando 60 anos de casada ao 
lado do esposo, Stefan. Essa ceri-
mônia foi oficializada pelo Pr. José 
Roberto Domingos no Iate Clube de 
Itanhaém. 
Após este evento, lamentavelmente, 
no dia 9, nossa irmã foi internada 
no hospital São Lucas, em Santos, 
SP, devido a um AVC. Na tarde do 
dia 13 de fevereiro às 17h30, aos 80 
anos, a nossa querida irmã Maria, 
de modo sereno e em paz, dormiu 
em Cristo. Sepultada na cidade de 
Itanhaém, a cerimônia fúnebre foi 
realizada pelo pr. José Roberto Do-
mingos, acompanhado dos pastores 
Cícero Almeida, Elias Tavares, José 
Silva e o evangelista local, Juan Car-
los Mendoza.
A irmã Maria deixa saudades eternas 
no coração do nosso irmão Stefan, 
dos filhos, netos, bisnetos, demais 
familiares e amigos, além de toda a 
comunidade reformista com quem 
conviveu e trabalhou junto por lon-
gos anos.
Que o Senhor nos conceda a graça 
do reencontro naquele dia memorá-
vel, na manhã da ressurreição espe-
cial, sob a voz de Deus. 

Maria Ostrovsky Devai

A irmã Maria Ostrovsky Devai era fi-
lha de Alexandre e Tereza Ostrovsky, 
imigrantes húngaros que chegaram 
ao Brasil no ano de 1923 para traba-
lharem nas fazendas do interior do 
Estado de São Paulo. Com a união 
do casal Ostrovsky, nasceram cin-
co filhos. Entre estes, no dia 31 de 
outubro de 1934 nasceu a irmã Ma-
ria na cidade de Caiuá, próxima de 
Presidente Prudente, SP, já num lar 
reformista.
Na sua juventude conviveu com 
várias famílias tradicionais do Mo-
vimento de Reforma, entre elas as 
famílias Sas, Bende, Gessner, Toroki 
e Simon. Em 26 de junho de 1951 
foi batizada pelo Pr. Dumitru Nico-
licci nas águas do rio Tietê, em São 
Paulo. Em 1954, na Inauguração da 
igreja de Artur Alvim, conheceu a fa-
mília Devai, também de descendên-
cia húngara e fez uma linda amizade 
com o jovem Stefan Devai, que em 
seguida resultou em casamento, o 
qual ocorreu em 8 de fevereiro de 
1955, na igreja de Pirituba, SP. A ce-
rimônia foi oficializada pelo pr. Em-
merich Kanyo, e os noivos fixaram 
residência na cidade de Itanhaém, 
SP, onde já residia a família Devai.
Da abençoada união nasceram seis 
filhos, sendo eles: Josué, Ana Maria, 
Daniel, Raquel, Maria Helena e No-

Unindo-se aos pioneiros
Lavras do Sul foi a segunda Igreja 
dos Adventistas da Reforma no Bra-
sil, e foi para lá que irmão Sidney 
Henrique Inácio, junto à esposa, 

SOCIAL (aniversários, nascimentos, casamentos, bodas etc.)

Aniversário:

Enlace matrimonial da  irmã Selma 
Veríssimo da Silva Rodrigues com o 
irmão Antônio Aparecido da Silva, 
de Três Lagoas, MS. A cerminonia 
matrimonial ocorreu na igreja de 
Dourados, no dia 2 de fevereiro de 
2015, onde a irmã Selma Veríssimo 
congregava. Dirigiu a cerimônia o 
pr. Gildo Andrade. Oremos para que 
se cumpra com este casal a palavra 
de Deus, e que continuem felizes na 
presença dEle.

Casamento:

No dia 5 de abril nosso querido ir-
mão Josif Tuleu completou 84 anos. 
Resolvemos comemorar em grande 
estilo.
Infelizmente temos o costume de 
agradecer as pessoas quando não 
estão mais conosco. Decidiu-se en-
tão não só comemorar seu aniversa-

. Vivian Guimarães  |  São Paulo

Aniversário do irmão Josif 
Tuleu

rio, mas agradecer a Deus pela sua 
vida separando um sábado inteiro 
para testemunho de sua experiência 
em Cristo.
Para quem não o conhece, ele foi o 
fundador das igrejas de Mogi das 
Cruzes e Guaianases; ajudou mui-
to no inicio do programa de rádio 
Saúde Total, com os almoços vege-
tarianos todos os sábados, com as 
reformas na igreja. Em quase toda 
necessidade da igreja, pode-se con-
tar sempre com ele.
Enviamos um convite pelas redes 
sociais a todos aqueles que tive-
ram alguma história com ele ou que 
fosse muito amigo. Todos deveriam 
comparecer, inclusive foram convi-
dados sua família e filhos, não so-
mente do Brasil, mas até os que vi-
vem na Alemanha. Aqueles que não 
puderam vir mandaram vídeos com 
depoimentos. 
A escola sabatina foi organizada de 
tal modo que os hinos cantados fo-
ram os da preferência dele. Compa-
receu o conjunto masculino de Artur 
Alvim, não somente por causa de 
seus belos hinos, mas especialmen-
te por ser o seu grupo favorito da 
igreja. Quatro pessoas foram sorte-
adas nos minutos missionários para 
testemunharem da vida dele: Daniel 
Leopoldino, Nádia Letícia, Nemias 
Prado e Vivian Guimarães. Foi um 
momento muito emocionante, pois 
se lembraram dele em fatos ligados 
à própria infância. O irmão Juarez 
Pereira, de Artur Alvim, dirigiu o cul-
to, relembrando a trajetória desse 
homem de Deus. 
À tarde não somente houve vários 
testemunhos de amigos, mas ele 
mesmo relatou várias experiências 
de sua infância, dos apertos que sua 
família passou na Primeira Grande 

Irmão Josif Tuleu e seus familiares

Conjunto masculino Canto Nobre cantou para o irmão Josif Tuleu

Guerra, nos campos de concentra-
ção, seu casamento com a irmã Her-
ta... Tudo muito emocionante!
Após o por do sol a igreja preparou 
uma linda e deliciosa mesa de fru-
tas doces e bolos integrais. Após os 
“parabéns”, muitas fotos foram tira-
das. Foi um dia muito especial para 
todos e principalmente para ele.
Ao querido casal Josif Tuleu e Herta, 
que Deus os abençoe muito ainda, 
dando-lhes muita saúde e vida, e 
que venham vários cultos de come-
moração de aniversário. Esses são 
os votos da igreja de Mogi. Deixa-
mos também o nosso muito obri-
gado a todos que colaboraram para 
que essa festa espiritual pudesse ser 
realizada.

E, se alguém prevalecer contra um, 
os dois lhe resistirão; e o cordão de 
três dobras não se quebra tão de-
pressa. Eclesiastes 4:12
Foi na cidade de Lábrea, no Ama-
zonas, no dia 12 de dezembro de 
1964 que o irmão Raimundo Freitas 
Pimentel se uniu à irmã Raimunda 
Alves. Na época ele tinha 21 anos, e 
ela, 17. Dali saíram para empreender 
uma longa viagem a dois. Come-
çaram sozinhos, mas pelo caminho 
surgiram os companheiros de jorna-
da, os sete filhos, criados com muita 
dedicação.
No começo, as dificuldades eram 
muitas, mas a determinação e o de-

Bodas de Ouro
. Alan Nogueira  |  Rondônia

Irmão Raimundo e a irmã Raimunda
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Maria de Lourdes Felício Inácio fo-
ram morar, e foi nessa cidade que o 
irmão Sidney finalizou os seus dias, 
vindo a óbito em 17 de fevereiro de 
2015, deixando duas filhas, duas ne-
tas e dois netos. O culto fúnebre foi 
realizado pelos irmãos Antonio Gon-
çalves dos Santos e Francisco Ro-
drigues (presidente da associação) 
tendo sido sepultado junto a muitos 
de nossos pioneiros que esperam a 
ressurreição parcial de Daniel 12:2.
Pedimos a todos que orem pelos 
que ficaram, para que tenham a 
mesma posição de firmeza pela ver-
dade como teve o irmão Sidney. 
Bem-aventurado os mortos que des-
de agora morrem no Senhor para 
que descansem no Senhor e suas 
obras o sigam. Apocalipse 14:13.

Faleceu em Dourados, MS nosso 
querido irmão João Antônio Ro-
drigues no dia 30 de março aos 84 
anos, firme nesta bendita esperança 
que uma vez foi entregue aos santos. 

Maria Ferreira Espíndola, aos 92 
anos de vida, no dia 11 de julho de 
2014. Ela era casada com o irmão 
Belarmino José Espíndola.  

Dormiu em Cristo, na cidade de Ita-
porã, no dia 23 de janeiro de 2015 a 
irmã Margarida de Sousa Santana, 
firme em nosso Senhor e Salvador 
Jesus Cristo, aguardando a manhã 
da ressurreição, quando ouviremos 
a voz de Cristo dizendo: “Vinde, 
benditos de Meu Pai, possuí por he-
rança o reino que vos está prepara-
do desde a fundação do mundo.” 

No dia 22 de abril, às 2h50min, em 
Cachoeirinha-RS, o irmão Arlindo 
Heinich veio a óbito. Em vida, sua 
profissão sempre foi a colportagem, 
exercida durante seus 38 anos de 
fé. Já com a saúde abalada, ainda 
sonhava com a colportagem, e que 
seu colega de trabalho seria o ir-
mão Valdir Neves (ex-companheiro 
de colportagem, também congrega 
em Cachoeirinha). O irmão Arlindo 
deixa quatro filhos e cinco netos. 
Oremos pela familia enlutada para 
que possam ocupar o lugar deixado 
vago na igreja de Cachoeirinha. Nós 
esperamos encontrá-lo na ressurei-
ção de Daniel 12:2. O culto fúnebre 
foi realizado pelos irmãos Antonio 
Gonçalves dos Santos e Francisco 
Rodrigues (presidente da ASSURIG).

. Antônio Gonçalves dos Santos
Óbito de Arlindo Heinich

Faleceu em Fatima do sul a nos-
sa querida irmã em cristo Jesus, 
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