
O TABERNÁCULO

Estudar na BYU já é uma 
Realidade para os Brasileiros

Ano 01- Edição 04 - Novembro de 2019
Distribuição Digital Gratuita

Revista



3

EXPEDIENTE
Editor Chefe:
Márcio Rodrigues Galhardo Jr. 
Jornalista - MTB 79108/SP
Editoração:
Boris Gruchka
Jornalista - MTB 79107/SP
Digital gratuita ilimitada. 

ÍNdicE                                   
MENSAGEM DE INSPIRAÇÃO            3 

PORTAL SUD                                       6

CAPA: Estudar na BYU                                8

Mensagem de inspiração

Portal SUD - Centralizador da Rede SUD de Comunicação

TARdEMOS NOSSOS JULGAMENTOS

O Livro de Mórmon relata que, apro-
ximadamente no ano 62 a.C., Morôni 
enfrentava uma guerra em circuns-
tâncias muito difíceis. Os inimigos 
estavam por toda parte e os valen-
tes homens que lutavam ao lado de 
Morôni estavam exaustos, feridos e 
famintos. O que tornava a batalha 
ainda mais penosa e desalentadora 
era o fato de que há muito tempo os 
bons guerreiros não recebiam quais-
quer mantimentos ou provisões de 
seu governante Paorã, nem nada que 
pudesse revigorar o ânimo das tropas.
 
Nesse terrível cenário, lemos que 
Morôni ficou irado e escreveu uma 
dura carta a Paorã, a título de censura 
e repreensão por aquilo que conside-
rou uma grande negligência (Alma 
60:6). Há muitas lições importantes 
que podemos aprender com esse 
episódio, começando pelo fato de 
que, na verdade, não havia traição ou 
negligência da parte de Paorã, pois 
ele mesmo enfrentava, à época, uma 
grande insurreição contra seu gover-
no (Alma 61:4). Nesse sentido, ele não 
merecia repreensão. Isso nos mostra 
como devemos ser cuidadosos em 
julgar e acusar outras pessoas, pois 
raramente entendemos todas as mi-
núcias ou detalhes de uma questão. 
Assim, devemos sempre ser tardios 
em irar e julgar nossos irmãos, para 
não nos arriscarmos a cometer injus-
tiças. 

Existe, porém, uma outra lição conti-
da nesse relato, que considero igual-
mente valiosa. Notemos que, embora 
a carta tenha sido endereçada a quem 
não merecia reprimenda, ela continha 
em si mesma princípios verdadeiros. 
Os homens e mulheres de Deus são 
capazes de extrair verdades onde 
quer que elas se encontrem, abstrain-
do as incoerências e imperfeições 
que circundam a todos no mundo em 
que vivemos. Paorã agiu assim e, por 
essa razão, não se sentiu ofendido, 
antes regozijou-se com a grandeza 
de Môroni (Alma 61:9). E que verda-
des são essas? Observem a firmeza 
das palavras que devem inspirar-nos 
profunda reflexão: “Pensais que po-
deis sentar-vos em vossos tronos, em 
estado de insensível estupor, enquan-
to vossos inimigos estão espalhando 
a morte ao vosso redor?” (Alma 60:7).

Eis uma pergunta fundamental para 
os dias atuais. O adversário está im-
primindo violentos esforços nesses 
últimos tempos para atacar e destruir 
tudo aquilo que é bom e virtuoso. A 
batalha espiritual nunca foi tão vo-
raz. O Presidente Nelson afirmou que 
satanás está quadruplicando seus es-
forços¹. Nesse cenário decisivo, será 
que podemos ficar inertes? Podemos 
cogitar a ideia de simplesmente per-
manecermos sentados em nossos tro-
nos como agentes incautos, passivos 
e em estado de total insensibilida-
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TRANSMiSSÕES RÁdiO SUd

de? A resposta é um sonoro não! O 
mundo precisa de luz e verdade. Nós 
somos a luz desse mundo e também 
o sal desta terra (Mateus 5: 13-16 ). 
Edmund Burke² disse que para que o 
mal triunfe, basta que os bons fiquem 
de braços cruzados. Então, você e eu 
precisamos empunhar a verdade, dei-
xar de lado a inércia, espalhar o amor, 
o bem e a retidão em todos os mo-
mentos e lugares em que nos encon-
tremos (Mosias 18:9). Somente assim 
o bem vencerá. Nunca se esqueça que 
você é um valoroso guerreiro nos 
exércitos do Salvador e sua pequena 
parte faz toda a diferença. 

¹ “Podemos agir melhor e ser melhores” – Conferência 
Geral de Abril de 2019
² Filósofo conservador, teórico político e orador irlandês.
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Portal SUd dá uma
passadinha no BGS 2019

PORTAL SUd

Todos sabemos que os games é um 
dos entretenimentos entre os mem-
bros da igreja. Uns gostam mais, ou-
tros menos, uns aderem e outros são 
neutros. Sabemos também que os ga-
mes podem ser também uma forma 
de atividade em família.

Durante a visita da equipe do Portal 
SUD no BGS 2019 pudemos presen-
ciar que pessoas de todas as idades, 
sós, casais, grupo de amigos, famílias 
completas, apenas os pais, pais com 
filhos e um grupo de sobrinhos, todos 
tiveram as mesmas oportunidades: 
conhecer as novidades e rever clássi-
cos dos games.

Inúmeras marcas, das mais conheci-
das até pequenas startups estavam 
expondo seus produtos e/ou serviços 
ligados a este entretenimento notável.

Como o BGS é a maior feira de games 
da América Latina, quem aproveitava 
melhor eram os que passavam várias 
horas no local e melhor ainda quem 
pode ir em todos os dias do evento, 
que contava com restaurante do Cen-
tro de Exposições e de uma grande 
quantidade de lojas com os mais va-
riados tipos de comida. Havia opções 
para todos os gostos. Lanches rápi-
dos, macarrão instantâneo, e pratos à 
la carte.

PORTAL SUd

Algumas arenas estavam lotadas. Os 
apresentadores chamavam constante-
mente o público próximo para presen-
ciarem verdadeiras batalhas dos jogos 
em grupos mais conhecidos. Alguns 
participantes eram entusiastas, outros 
estavam lá para verem também verda-
deiros profissionais dos games.

Emissoras de TV e Rádio, mídia im-
pressos, bloggers, vloggers (youtu-
bers) e pessoas com suas fantasias 
de cosplay estavam para todos os la-
dos para não perderem nem um dos 
eventos, pois além dos materiais ex-
postos houveram também palestas e 
apresentações. 

Cosplayers
O BGS, Brasil Game Show, tendo como 
seu patrocinador master o Banco do 
Brasil, credenciou milhares de cos-
players, entre eles jovens e adultos, o 
mais legal de se ver era quando fa-
mílias inteiras fantasiadas com seus 
personagens favoritos, mas claro que 
os Mários e Homens Aranha são os 
que fizeram mais sucesso!

Confira o site oficial do BGS: 
brasilgameshow.com.br

Para você que gosta de jogos, confira 
nossa sessão de jogos: 
portalsud.com.br/sudgames
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cAPA

Antes um sonho distante para a maior 
parte dos Brasileiros, hoje uma reali-
dade para todos os membros .

Por muitos e muitos anos o sonho de 
estudar na Universidade da Igreja nos 
EUA foi um sonho distante para os 
Brasileiros, dificuldades se iniciavam 
no domínio do Inglês e se estendiam 
por questões como custo das passa-
gens aéreas, visto de estudante e de 
moradia, junte a tudo isso o cambio 
(com a moeda americana sempre va-
lorizada em relação ao nosso dinhei-
ro) e o poder aquisitivo baixo em ter-
ras tupiniquins.

Em 1843 o Presidente Joseph Smith 
nos revelou a seguinte instrução em 
Doutrina e Convenios 130 : 18-19
Qualquer princípio de inteligência 
que alcançarmos nesta vida surgirá 
conosco na ressurreição.
E se nesta vida uma pessoa, por sua 
diligência e obediência, adquirir mais 
conhecimento e inteligência do que 
outra, ela terá tanto mais vantagem 
no mundo futuro.

Reconhecemos nesta revelação mo-
derna a importância de adquirir es-
tudo desta forma seremos melhores 
membros da Igreja e da sociedade 
colaborando ativamente para o su-
cesso de todos.

Como estudar na BYU tornou-se aces-
sível a todos os membros ?
Graças a três pontos, estudar na BYU 
tornou-se uma realidade a todos os 
membros:
- As técnicas de EAD (Ensino à Distância)
- O princípio Teach One Another (En-
sinar um aos outros)
- A introdução dos Cursos de Inglês 
(EnglishConnect)

Não sei falar inglês que devo fazer 
para começar ?
A introdução dos Cursos EnglishCon-
nect 1,2 e 3, possibilitam aos mem-
bros da Igreja que não falam inglês 
mas tem o desejo e a necessidade de 
aprender um caminho para seu aper-
feiçoamento pessoal, educacional e 
profissional, veja a seguir o caminho 
passo-a-passo.

ESTUdAR NA BYU JÁ é 
UMA REALidAdE PARA 

OS BRASiLEiROS

A seguir apresentamos o caminho 
completo para que mesmo aqueles 
que não falam inglês possam se apri-
morar e estudar na BYU, nem todos 
precisam passar por todas as etapas 
do programa pois o mesmo leva em 
consideração seu nível de conheci-
mento da língua inglesa.

Requisitos do aluno:
- Ter 12 anos ou mais.
- Seja alfabetizado em sua língua 
nativa.
- Conheça o alfabeto latino e romano 
e fonética.
- Tenha acesso à internet.
- Pratique inglês 10 horas por semana.

Currículo: tópicos comuns de conver-
sação diária.

Quem deve comparecer?
- O EnglishConnect 1 é para alunos 
iniciantes e iniciantes.
- O EnglishConnect 2 é para alunos 
iniciantes e intermediários baixos. 
Ele se baseia no EnglishConnect 1.
 - O EnglishConnect 3 ajuda os alunos 
de nível intermediário a desenvolver 
habilidades acadêmicas e profissio-
nais de ouvir, falar, ler e escrever e 
preparam para o PathwayConnect.

 
EnglishConnect é uma família unifi-
cada de produtos de aprendizado de 
inglês.

Os cursos do EnglishConnect foram 
criados para ajudar os alunos a au-
mentar sua proficiência em inglês em 
um ambiente centrado no evangelho. 
O desenvolvimento da proficiência 
em inglês pode levar a maiores opor-
tunidades acadêmicas e vocacionais.
O EnglishConnect é composto por vá-
rios cursos, cada um projetado para 
alunos com necessidades, recursos e 
formações específicas.
O EnglishConnect 1 e 2 ajudam os 
alunos de nível inicial a desenvolver 
habilidades básicas de conversação 
em inglês e preparam para o English-
Connect 3.

Objetivo: Habilidades básicas de con-
versação em inglês.
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- Objetivo: Preparação do inglês aca-
dêmico para ouvir, falar, ler e escrever
- Requisitos do aluno: Os alunos de-
vem obter uma nota de qualificação 
no exame de colocação (disponível 
através do registro on-line).

- Currículo: um encontro semanal 
focado em habilidades de fala e au-
dição; atividades práticas on-line de 
ritmo individual para ouvir, falar, ler 
e escrever.
  
O PathwayConnect é oferecido pela 
BYU – Pathway Worldwide é um curso 
de um ano de preparação Universita-
ria é uma maneira flexível e de baixo 
custo para iniciar um caminho para 
um adquirir um certificado ou diplo-
ma universitário. O programa tem 
atualmente mais de 26 mil inscritos 
em mais de 530 localidades de 100 
paises.
O PathwayConnect ajuda os alunos a:
- Desenvolver proficiência em inglês 
de nível avançado.
- Prosseguir o ensino superior e me-
lhorar as oportunidades de emprego.
 
Os cursos EnglishConnect, Pathway 
Connect e a graduação presencial 
no campus da BYU estão disponíveis 
para todas as pessoas interessadas, 
no entanto os Cursos de Certificação 
e Graduação on-line são disponíveis 
apenas ao membros da Igreja.

UM FORMANDO PIONEIRO:
Jefferson Santos

O Tabernáculo: Há quanto tempo você 
é membro?
Jefferson: Sou membro da Igreja des-
de que nasci, sou terceira geração da 
família membro da Igreja.

O Tabernáculo: Quando ouviu falar 
pela primeira vez sobre a BYU?
Jefferson: Quando eu era jovem com 
os missionários americanos “a gen-
te” aprende que nos Estados Unidos 
existe uma faculdade da igreja, eu 
acho que foi nesse momento que eu 
vi falar pela primeira vez da BYU. Mas 
na fase de estudos para vestibular, 
que eu talvez tive mais conhecimen-
to da BYU apesar que eu nunca pude 
naquela época ir para lá, enfim condi-
ções financeiras, etc.

O Tabernáculo: Qual era seu conheci-
mento de inglês antes do Pathway?
Jefferson: Eu tinha feito um curso de 
inglês na Wizard mas eu nunca ter-
minei o curso, aí eu fiz um ou dois 
anos o máximo, meu irmão foi pro-
fessor de inglês, mas não consegui 
fazer aula com ele “santo de casa faz 
milagre”, então basicamente eu fiz 
esse cursinho aos sábados, foi assim 
que eu tive, vamos dizer um conhe-
cimento básico quase intermediário 
de inglês.

Na missão pratique bastante, mas 
não suficiente para me tornar fluente, 
no meu trabalho na empresa que eu 
tinha no Brasil, eu tive contato com 
muitos chineses, então eu digitava 
muito em inglês, mas nunca tinha 
muita prática de pronúncia e audição, 
essa foi minha grande dificuldade, 
basicamente esse era meu conheci-
mento antes do Pathway.

Quando comecei fazer o Pathway no 
final de um ano eu tava muito melhor, 
ainda não me considerava fluente no 

PAThwAY cONNEcT

cAPA cAPA

inglês mas já consegui entender e 
conversar bem, nesse período eu via-
jei para os Estados Unidos a passeio, 
e vi que consegui me virar muito me-
lhor do que se não tivesse feito o Pa-
thway, então, foi muito bom. 

Sei de outras experiências de membros 
da minha ala que também tinham mui-
ta dificuldade e no final do Pathway es-
tavam muito melhor no inglês.

Acesse a entrevista completa, acesse: 
www.portalsud.com.br/otabernaculo
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NSUd NSUd

O grupo NSUD, da Região de Sorocaba 
em São Paulo, se reuniu em  dezesse-
te de outubro de dois mil e dezenove 
no Salão Festare onde empreendedo-
res ofereceram degustação de seus 
produtos alimentícios, o que gerou 
oportunidades de gerar novos negó-
cios logo de imediato.

A ocasião foi oportuna para a atuali-
zação do cadastro dos empresários e 
empreendedores presentes e foi ge-
rada uma força tarefa para a solicita-
ção da atualização dos dados dos que 
não estiveram presentes na reunião.

Elizir Rogerio, presidente do  NSUD 
de Sorocaba declarou:  “Tivemos vá-
rios brindes sorteados de empresas 
NSUD de Sorocaba e realizamos o 
network para conhecermos melhor o 
negócio um do outro”.

Todos estavam identificados com 
credenciais  que facilitaram a iden-
tificação em busca de informações e 
negócios.
 
12 participantes na reunião eram 
novos, que ainda não tinham partici-
pado de reuniões presenciais, e que 
ficaram animados e motivados com o 
propósito do Grupo NSUD.

Reunião NSUd da região de 
Sorocaba em 17 de outubro

O QUE É O TERMO NSUD?
Negócios Santos dos Últimos Dias.

Propósito do NSUD
Ajudar os SUD’s, membros de A Igre-
ja de Jesus Cristo dos Santos dos 
Últimos dias a gerarem negócios 
entre si. Salientamos que o NSUD 
é uma iniciativa voluntária e não é 
um programa oficial da Igreja. 

Metodologia
Ao precisar de um produto ou ser-
viço, consulte primeiro os membros 
do grupo. Eles por sua vez, se tem o 
produto e serviço, se apresentarão 
a você. Se não tem, farão indica-
ções referenciadas, ou seja, indicar 
alguém que já conhecem o produ-
to/serviço e que é ou já foi cliente.

Cada membro do grupo NSUD, tem 
a mesma responsabilidade em ofe-
recer um bom produto/serviço com 
preço justo, prazo aceitável e, quan-
do consultado, oferecê-lo, ou indi-
cando alguém que já conheça que 
tenha o produto/serviço procurado.

Site oficial: www.nsud.com.br
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FAMÍLiA

OBTER cONhEciMENTO 
PELO ESTUdO E PELA Fé

Como filhos de Deus somos ensina-
dos que devemos buscar conheci-
mento secular e espiritual. Faz parte 
da natureza humana o desejo pelo 
desconhecido. O estudo é muito mais 
que títulos e conhecimentos de ma-
térias, ele muda a essência da pessoa 
que através do aprendizado consegue 
pensar diferente e mudar o mundo ao 
seu redor.

A igreja incentiva que os membros 
estudem o máximo possível, adqui-
ram uma profissão e sejam autossu-
ficientes. Aqueles que ouvem os con-
selhos dos profetas e adquirem maior 
conhecimento secular e espiritual 
progridem e são mais aptos a aju-
dar seus semelhantes, especialmente 
aqueles de maior convivência: fami-
liares, amigos, colegas de trabalho 
e membros da ala. O conhecimento 
também leva a pessoa a uma maior 
proximidade com o Salvador.

Uma igreja de ensino, com programas 
de incentivo à educação e com exten-
so material de estudo religioso, cujo 
maior objetivo é auxiliar cada pessoa 
a retornar à presença do Criador, zela 
pelo aprendizado em todas as áreas. 
O encorajamento ao estudo secular 
e autossuficiência é constante e as 
oportunidades são expostas para que 
todos tenham condições de progredir 
e adquirir maior entendimento. 

A história da humanidade carrega 
exemplos claros da diferença que o 
conhecimento opera na vida das pes-
soas e da sociedade. Quando apenas 
uns poucos conseguiam ler e escre-
ver, estes eram considerados privile-
giados. Por muito tempo na história 
da humanidade os governos usaram 
a falta de conhecimento da popu-
lação para coibir e dominar o povo. 
Isso pode acontecer nos dias de hoje 
também, pois quando há falta de cul-

tura, conhecimento profissional e ge-
ral a pobreza atinge seus objetivos e 
aprisiona. O estudo é a melhor defesa 
contra a improdutividade.

Alguns obstáculos podem desejar 
servir de desculpa para evitar a edu-
cação: problemas físicos, mentais, 
situação financeira e social, falta de 
apoio ou outros. A igreja incentiva to-
dos a vencerem limitações e oferece 
meios para que sonhos se tornem re-
alidade através de projetos específi-
cos. Perseverar até o fim inclui todas 
as áreas de aperfeiçoamento. Como 
foi dito anteriormente, o estudo e co-
nhecimento não serão benefício ape-
nas para a pessoa que o busca, ele é 
muito mais amplo. 

Sem dúvida a educação é a melhor 
escolha para um santo dos últimos 
dias ou para um filho de Deus. Os be-
nefícios recebidos ultrapassam uma 
vida terrena plena, alteram o pensa-
mento de toda uma sociedade e rom-
pe o ciclo da pobreza.  

FAMÍLiA

Michele Coronetti
Secretária, mãe de seis lindos filhos, gos-

ta de cultura e pesquisas genealógicas.



ÁREA 
RESERVADA 

PARA 
PUBLICIDADE


