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O Tabernáculo
A Revista O Tabernáculo é uma das 
mídias da Rede SUD de Comunicão, 
composta por: Portal SUD, Rádio SUD, 
Canal TV SUD e Revista O Tabernáculo.

Confira todas as edições da 
Revista O Tabernáculo em 
www.portalsud.com.br/otabernaculo
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Passatempo

Em cada edição encontre 
informações dos eventos 
mais importantes para 
a comunidade SUD e 
também das transmissões 
realizadas pela Rede SUD 
de Comunicação através de 
seus canais:

Rádio SUD
www.radiosud.com.br

TV SUD
www.tvsud.com.br
Youtube - Canal SUD TV

Portal SUD
www.portalsud.com.brPortal SUD - Centralizador da Rede SUD de Comunicação

Bem vindo a primeira edição da Re-
vista Digital O TABERNÁCULO, o 
mais novo lançamento da Rede SUD 
de Comunicação. Até então você dis-
punha do Portal SUD que acaba de 
completar 12 anos, da Rádio SUD e da 
TV SUD na internet. A partir de agos-
to de 2019 junta-se a esses canais de 
comunicação O TABERNÁCULO.

Mas por que este nome?
Uma das definições segundo a Bíblia, 
o “tabernáculo” também servia como 
um espaço de comunicação entre 
Deus e os homens.

Ser uma forma de se aproximar do Se-
nhor é o intúito de toda a Rede SUD 
de Comunicação, você que sempre 
ouviu em nossas transmissões “A sin-
tonia que eleva” pode esperar o mes-
mo cuidado e carinho nas Edições de 
“O Tabernáculo”.

Todos os meses você encontrará ma-
térias que foram destaque no Portal 
SUD, Rádio SUD e TV SUD, além de 
áreas para entretenimento como ca-
ça-palavras, palavras cruzadas entre 
outros.

Participe você também, envie-nos 
sugestões pelo Whatsapp (11) 98061-
8945.

Até breve,
Márcio Galhardo e Boris Gruchka
Editores
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Na edição de 28 de Julho do 
Programa Entrevistas em 

Foco na Rádio SUD, o Élder Carlos 
Martins cedeu uma entrevista. 

Ele explicou como ele e sua esposa 
servem nesta Missão de Ajuda Hu-
manitária em Roraima.

O foco é realizar a interiorização 
dos refugiados venezuelanos, pro-
curando por moradia, emprego, 
escola, vestuário e mantimentos 
para que eles possam recomeçar 
suas vidas.

Membros e não membros são aju-
dados. A primeira coisa que eles 
precisam é de remédios e alimen-
tos, em seguida o que fazemos é 
encontrar moradia de baixo custo 
pelo brasil, vestuário, alimentação 
e emprego para os chefe de família. 

As famílias ajudadas tem a oportu-
nidade de saírem de uma situação 

Ajuda Humanitária: 
servir, doar e adquirir recursos e transporte.

de desespero e caus para uma con-
dição em que podem recomeçar 
suas vidas.

Durante a entrevista Élder Martins 
declarou:
“Fiquei muito comovido quando 
tive conhecimento de que os mem-
bros da igreja que conseguem ir 
em caravana ao templo, que eles 
não podem comprar mantimentos 
nos mecados próximos ao templo, 
pois são abastecidos somente para 
os moradores da região, visto que é 
uma região muito valorizada.”

Relatou também que a frequência 
na igreja não tem diminuído e que 
o serviço missionário tem sido fei-
to apenas por missionários vene-
zuelanos.

Ouça a entrevista completa no link: 
www.radiosud.com.br e acesse: 
Conteúdos Gravados >> Entre-
vistas >> Elder Martins.
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Portal SUD, centralizador da Rede SUD de Comunicação com-
pleta em 1º de agosto de 2019, 12 anos de sua fundação.

Em comemoração aos 12 anos fizemos uma lista de 12 acontecimento importantes:

1. Em 01 de agosto de 2007 fundamos o 
único portal de conteúdo SUD com 
13 canais de entretenimento.

2. Para comemorar o primeiro ano, em 
30 de agosto de 2008 foi realizada 
uma grande festa com 700 convida-
dos e com shows de Lex Brasil, Nike 
Philippelli e Liriel Domiciano.

3. Em 2009 o Portal SUD era a maior 
referência de conteúdo SUD da inter-
net no Brasil.

4. 2010 foi o ano em que a Loja SUD 
mais faturou em volume de vendas e 
em montante com a parceria da De-
seret Brasil e fundamos a Rádio SUD.

5. Em 2011 entrevistamos Policiais Mi-
litares durante ação do Mãos Que 
Ajudam. Na ocasião, a base comu-
nitária em frente ao estádio do Mo-
rumbi.

6. 2012:  NOTÍCIA – Michel Temer, 
então vice-presidente da Repúbli-
ca, recebe Élder L. Whitney Clay-
ton, da Presidência dos Setenta.  

Neste mesmo ano, o Portal SUD 
completa 5000 usuários, que para a 
época era um grande número.

7. Em 2013 o prefeito de Passo Fundo 
conhece o Mãos que Ajudam.

8. Em 2014 registramos o Workshop In-
teligência Emocional no Mundo Cor-
porativo com Dra. Suzy Camacho 
que garantiu casa cheia no Instituto 
São Paulo Norte

9. Em 1º de Abril 2015 foi o dia em que 
a Rádio SUD começou a transmitir 
esportes de nível nacional com o Bas-
quete, partida entre Liga Sorocabana 
e CEUB Brasília, com o atleta SUD 
Lucas Cipolini.

10. Em 2016 a TV SUD passou a incor-
porar a Rede SUD de Comunicação 
junto com a Rádio SUD.

11. Em 2017 transmitimos, através da 
Rádio SUD, uma Sessão Solene direto 
do Congresso Nacional.

12. 2018 produzimos e transmitimos o 1º 
debate de candidatos SUD.

Dedicação do Templo de Fortaleza
TV SUD realizou uma grande comertura com entrevistas e a 
importantíssima colocação simbólica da pedra fundamental.

Em 02 de junho de 2019, cinco vídeos fo-
ram transmitidos ao vivo pela página do 
Facebook da Rádio SUD, com a cober-
tura do ensaio do coral sob a regência de 
Luizandro Szlachta, colocação da pedra 
angular feita pelo Élder Ulisses Sorares 
do Quórum dos Doze Apóstolos, acom-
panhamento de crianças contibuindo na 
colocação de argamassa e entrevista com 
membros que aguardavam, com ansieda-
de, a abertura da capela da Ala Dunas, que 
é a capela junto ao templo de Fortaleza.

Um vídeo publicado no canal da TV SUD 
no Youtube tem a compilação dos vídeos 
que você pode acompanhar toda a cober-
tura realizada.
Youtube.com / Canal SUD TV

Élder Ulisses Soares cumprimenta membros  
ao sair do centro de apoio em Fortaleza
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Junte-se ao Grupo NSUD

O NSUD é um grupo de empresá-
rios e empreendedores com o com-
promisso de fomentarem negócios 
entre os membro da igreja. 

Trocamos indicações referencia-
das de profissionais, empresas, ne-
gócios e serviços de membros da 
igreja e de bons profissionais que já 
prestaram serviços para membros.

Cadastre-se seu negócio no site:
www.nsud.com.br

Troque referências adquirindo no-
vos clientes através de um de nos-
sos grupos de WhatApp. Confira a 
linsta dos grupos no site e participe 
do grupo de sua região.

Com as indicações regionalizadas, 
obtenha melhores resultados por 
atender empresas ou pessoas já da 
sua área de cobertura.


