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Portal SUD - Centralizador da Rede SUD de Comunicação

o MelHoR PReSente De nAtAl

Muitas vezes, com a correria do dia 
a dia, procurando por presentes para 
agradar a todos, com preparativos da 
ceia para que tudo seja lindo e per-
feito, nos distraímos e deixamos de 
lado o que é mais importante, o moti-
vo principal de toda a comemoração 
que é o Salvador Jesus Cristo.     

Meus pais sempre tiveram bons ami-
gos e certa vez, ainda em minha in-
fância, uma família de amigos veio 
até nós mencionando que uma ins-
tituição de caridade havia oferecido 
para eles ficarem com uma criança 
por um período e queriam saber se 
nossa família poderia ficar com essa 
criança durante o Natal, que deverí-
amos cuidar e amar a criança. Lem-
bro-me que conversamos em família 
e dissemos que tudo bem, ficaríamos 
felizes em receber e cuidar dessa 
criança no Natal. Eles ficaram muito 
animados com nossa resposta posi-

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

tiva e então revelaram que a crian-
ça era Jesus Cristo, que deveríamos 
pensar nele no Natal e no verdadeiro 
significado desta data. Já se passaram 
muitos anos desde essa experiência, 
mas nunca me esqueci daquela lição. 
“Porque um menino nos nasceu, um 
filho se nos deu, e o principado está 
sobre os seus ombros, e chamará o 
seu nome: Maravilhoso, Conselheiro, 
Deus Forte, Pai da Eternidade, Prínci-
pe da Paz” (Isaías 9:6).

Entendi que a alegria verdadeira 
está muito mais em dar do que em 
receber. Compreendi que o Natal re-
almente é muito especial. A partir 
daquele momento todo Natal passou 
a ser mais do que uma data de ga-
nhar presentes, mas sim ser presente 
na vida de nossos familiares, amigos 
e principalmente estarmos próximos 
de Jesus Cristo, que é nosso Salvador 
e Redentor.
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Mensagem de inspiração

E que presente podereis dar a Cristo? 
“Então dirá o Rei aos que estiverem 
à sua direita: Vinde, benditos de meu 
Pai, possuí por herança o reino que 
vos está preparado desde a fundação 
do mundo; porque tive fome, e des-
tes me de comer; tive sede, e destes 
me de beber; era estrangeiro, e hos-
pedastes me; estava nu, e vestistes 
me; adoeci, e visitastes me; estive 
na prisão, e fostes ver-me. Então os 
justos lhe responderão, dizendo: Se-
nhor, quando te vimos com fome, e te 
demos de comer? Ou com sede, e te 
demos de beber? E quando te vimos 
estrangeiro, e te hospedamos? Ou nu, 
e te vestimos? E quando te vimos en-
fermo, ou na prisão, e fomos ver-te? E 
respondendo o Rei, lhes dirá: Em ver-
dade vos digo que quando o fizestes a 
um destes meus pequeninos irmãos, 
a mim o fizestes” (Mateus 25:34-40).

Que o Natal seja mais do que ganhar 
presentes mas sim que possamos 
presentear sempre ao Senhor servin-
do nosso próximo e amando a todos.

Rudolf Fortmuller Neto 
Bacharel em Administração e Cursando 

o 8º semestre do Curso de Direito
1º Conselheiro da Estaca Praia Grande 
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A Rotina de um Atleta
Profissional Membro da Igreja

PoRtAl SUD

Em entrevista ao Portal SUD, Lucas Ci-
polini, atleta profissional de basquete, 
atualmente em recuperação de lesão, 
passou por uma artroscopia no joelho, 
retornando à equipe do SESI/Franca 
Basquete no início de 2020 onde atua 
com o pivô. Frequenta a ala Franca 
junto de sua família na estaca Franca, 
no interior do estado de São Paulo.

Como todos sabem, todo atleta profis-
sional passa por treinamentos práti-
cos e estratégicos, buscando a vitória 
sobre o time oponente a cada partida. 
O que, além de treinos que são reali-
zados individualmente e em equipe, 
para buscar o alto desempenho e o 
melhor resultado para o time?
Como foi dito, temos uma rotina de 
treinamento muito intensa prati-
camente todos os dias, não temos 
feriados nem final de semanas. Nos-
sas folgas acontecem logo após um 

jogo, e depois de um dia já estamos 
em treinamento. Fora dos treinos em 
equipe, buscamos também ter um 
convívio entre os atletas para que 
assim possamos cultivar um ambien-
te de trabalho saudável e prazeroso 
para todos, porque mesmo sendo um 
esporte, continua sendo um trabalho 
diário que também traz desgastes, 
mas quando conseguimos cultivar 
esse ambiente com um bom espírito 
de grupo e união isso acaba ameni-
zando essa rotina diária. Podemos 
contar também com a parte que cada 
atleta faz individualmente para se 
manter no melhor nível possível, seja 
com treino de musculação, em quadra 
ou descanso extra, tudo em busca de 
bons resultados. Eu particularmen-
te gosto de buscar coisas diferentes 
para sair da rotina de treinamento, 
como um treino funcional de pilates, 
rpg, coisas do tipo.

Deferente de um funcionário de 
empresa que trabalha de segunda 
a sexta feira, seu trabalho envolve 
viagens e jogos em diferentes dias 
e horários. Como você lida com essa 
variação na rotina familiar? Em que 
situações sua família o acompanha 
nos jogos?
Essa é uma das partes mais des-
gastantes da rotina de um atleta, as 
viagens. Por se tratar de um time de 
basketball, como jogadores muito 
grandes, essas viagens nos debilitam 
muito, pois ficar mais de 6 a7 horas 
em avião ou ônibus apertados não 
é nada fácil para quem depende do 
físico para ter resultado. Também no 
meu caso como membro de A Igreja 

de Jesus Cristo dos Santos dos Últi-
mos Dias, conciliar chamados, reu-
niões, estudo em família, noite fami-
liar, etc., com essas viagens no meio 
de semana e fim de semana, fica 
complicado muitas das vezes. Tenho 
3 filhos e toda vez que vou viajar eles 
reclamam, e sei que não é fácil para 
minha esposa também ficar de 4 a 5 
dias cuidando deles sozinha e ainda 
também com seus chamados. Mas, 
ela é muito inspirada e me dá forças 
também quando estou longe. Minha 
família dificilmente me acompanha 
em viagens, mesmo porque nossa 
rotina em viajem também é cansa-
tiva, chegamos na cidade, treinamos 
jogamos e partimos para outra.  
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Por conta da lesão, e a artroscopia no 
joelho, como é sua rotina de recupe-
ração?
Quando estamos machucados a roti-
na muda muito, na fase em que es-
tou agora, ainda não estou treinando 
com o time, nem viajando, vou passar 
muito mais tempo em casa. Mesmo 
assim tenho que me manter em for-
ma na parte física, e também fazer a 
fisioterapia, isso também acaba me 
mantendo ocupado. Nessa fase de 
recuperação cada dia é um degrau 
para melhorar e recuperar da lesão e 
ganhar força para voltar a estar em 
quadra fazendo meu melhor para a 
equipe. 

Sabemos que você é membro ativo da 
igreja. Como você concilia a frequên-
cia na igreja com sua agenda de tra-
balho?
A rotina de jogos e viagens acaba pe-
sando muito às vezes, e isso interfere 
em minha frequência. Também tem 
momentos que coincide de termos 
treinos aos domingos de manhã, isso 
me deixa muito chateado. Mais sei 
que assim que o jogo ou treino acaba, 
eu tento guardar os resto do dia do 
Senhor, procuro fazer algo de diferen-
te para ter uma experiência espiritual, 
e assim manter minha fé forte apesar 
de não ter frequentado as reuniões 
naquele domingo. 

Já que você não está jogando, por en-
quanto, o Natal e final de ano com a 
família será diferente? Como?
Vou ter alguns dias a mais para passar 
o natal com meus pais na minha cida-
de natal Casa Branca, pois meus com-
panheiros estarão viajando para jogar. 
Ainda sim, estarei fazendo a mesma  
rotina de 2 períodos de fisioterapia e 
preparação física para que eu possa 
estar recuperado na volta do Natal.

Falando em Natal e época de festas, 
como a Devocional de Natal da Pri-
meira Presidência influenciará as fes-
tividades deste ano com sua família?
Nossos líderes nos amam e são muito 
inspirados. Com essa devocional nos 
deixa mais confiantes de que deve-
mos cada vez mais em nossos lares 
implementar o real sentido do Natal, 
que é a vinda no nosso Salvador. Que 
sejamos uma Luz no Mundo! 

PoRtAl SUD PoRtAl SUD
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cAPA

Quem teve a oportunidade de assistir 
a maravilhosa Devocional de Natal da 
Primeira Presidência este ano, certa-
mente se fez alguns questionamen-
tos ao término dela:
Onde está meu foco? Quais são meus 
verdadeiros desejos para mim mesmo 
e para meus familiares e amigos?
Estou valorizando o presente perfeito 
que me foi dado assim como deveria?

DevoCIoNaL De NataL Da 
PRIMeIRa PReSIDêNCIa: 

UM PReSente PARA 
toDoS nóS.

Às vésperas de mais um Natal, nos 
encontramos em um ótimo momen-
to para refletir e ponderar como es-
tamos com relação a nossa própria 
vida e o reflexo dela a todos que nos 
cercam.

Esta devocional nos proporcionou 
bons momentos e diretrizes para 
pensarmos sobre isso.

Um presente para a vida toda

Quais sãos suas principais lembran-
ças de Natal? Talvez seja o presente 
tão sonhado deixado embaixo da ár-
vore, ou quem sabe a mesa repleta de 
delícias preparadas com carinho para 
este dia ou as maravilhosas lembran-
ças de muitos Natais ao lado de entes 
queridos que já não estão mais deste 
lado do véu, ou ainda a simplicidade 
de contemplar com alegria a deco-
ração da pequena árvore de Natal.  
Qualquer que seja a lembrança, ela 
normalmente vem recheada de emo-
ções,  e com aquele doce espírito que 
esta época linda do ano contempla.

Seria maravilhoso sentir esse espírito 
do Natal todos os dias, não é mesmo?

Pois esse mesmo espírito Natalino 
pode continuar reinando em nossos 
corações, em nossa família, em nosso 
lar, em nossas alas e estacas duran-

te todo o ano, basta nos recordarmos 
que Deus, nosso Pai Celeste, nos pre-
senteou com uma grande dádiva, nos-
so Salvador e Redentor Jesus Cristo. 
O motivo de comemorarmos o Natal!

Todos nós recebemos esse presen-
te e devemos reverenciá-lo dia após 
dia, recordando de Seu nascimento, 
de Sua vida, de Seus ensinamentos 
e de Seu doloroso sacrifício e amor 
por nós. Manter o espírito de Natal 
em nossas vidas sempre é possível 
quando oramos, jejuamos, estudamos 
as escrituras diariamente, fazemos o 
bem, magnificamos nossos chamados, 
participamos das reuniões dominicais, 
servimos, usamos nossos dons e talen-
tos, nos preocupamos com a obra mis-
sionária e com a história da família e 
frequentamos o Templo Sagrado.

Jesus Cristo é nosso maior presente, 
um presente para a vida toda, o pre-
sente perfeito.
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cAPA cAPA

Onde está seu foco?

Precisamos ter cuidado, pois o dese-
jo de tornar esta época ainda mais 
especial pode nos levar a perder um 
pouco o foco do Salvador no Natal. 
Presentes, lindas decorações, ceias 
saborosas, são parte de nossa cultu-
ra para comemorar o nascimento de 
Cristo, mas é Ele, o aniversariante, 
quem deve ser o foco, todo o resto 
são apenas coadjuvantes.

Momentos tranquilos e solitários, 
onde é possível refletir e orar preci-
sam ser priorizados no lugar de agen-
das repletas de compromissos que 
fazemos para garantir uma noite de 
Natal especial. O Natal por si só já é 
especial quando dedicamos este dia 
ao Salvador, o verdadeiro significado.

Ainda há tempo de repensar este Na-
tal e dedicá-lo mais ao Salvador. O que 
você pode fazer para torná-lo mais 
significativo para você e sua família?

Se percebermos que estamos per-
dendo o foco principal do Natal po-
demos corrigi-lo também através 
da frequência a casa do Senhor. No 
Templo podemos retomar nosso foco 
principal e segui-lo,  fazendo mais 
do que mais importa e menos do que 
menos importa.

Natal como estado de espírito

Nesta época do ano é muito comum 
observarmos além das luzes de Natal 
iluminando lindamente as cidades e 
as sacadas dos prédios e das casas,  
pessoas mais amáveis e solícitas. 

Mas precisa ser apenas nesta época?

Não é preciso que nossa árvore esteja 
montada repleta de luzes e adereços 
durante todo o ano, nem que as casas 
estejam iluminadas com muitas luzi-
nhas de Natal em suas sacadas, para 
que possamos vivenciar esse estado 
de espírito natalino.

Podemos buscar o Salvador em tudo 
o que fizermos, todos os dias, fazen-
do o que Ele faria. Muitas coisas vão 
mudar a partir do momento que de-
cidirmos agir como Ele e passarmos 
a  ensinar outros a agirem da mesma 
forma. O espírito de Natal então rei-
nará em nossos corações durante os 
trezentos e sessenta e cinco dias do 
ano, algo maravilhoso e que só de-
pende de nós!

O que o Salvador faria se estivesse 
em seu lugar agora? Pense um pouco 
sobre isso e depois aja. Agir de acordo 
com a resposta encontrada é viven-
ciar o mais doce espírito a cada mo-
mento. É realmente ter o natal como 
estado de espírito.

Paz, nosso objetivo

Todos nós almejamos uma vida reple-
ta de paz. Pode parecer algo muito di-
fícil de ser alcançado quando nos de-
paramos com dificuldades financeiras, 

problemas familiares, doenças, crises 
políticas e sociais, desemprego e tan-
tas outras tragédias que acometem a 
todos em algum momento da vida. 

Os profetas tem nos ensinado ao lon-
go dos anos que a paz é um produto 
da retidão pessoal. Quando busca-
mos, zelosamente, sermos seguidores 
de Cristo passamos a ter mais paz 
em nossas vidas. Não que os proble-
mas desapareçam, mas se tornam 
oportunidades de sermos melhores, 
passamos a enxergá-los como uma 
oportunidade de crescimento e con-
seguimos conviver com eles, conquis-
tando a tão sonhada paz em meio as 
tribulações.

O Presidente Oaks nos ensinou que: 
Todos nós, cada um de nós, somos res-
ponsáveis pela paz no mundo. Quando 
encontramos nossa paz individual, po-
demos refleti-la para nossas famílias, 
que refletirão para as nossas nações e 
consequentemente para o mundo todo. 
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Jesus cristo é o caminho para a paz. Buscá-lo 
diligentemente todos os dias deve ser o nosso 
principal objetivo. Alcançar nossa paz pessoal 
nossa meta diária, nossa conquista.

Reflexos da Devocional de Natal

As devocionais de Natal da Primeira 
Presidência são amplamente espera-
das pelos membros da Igreja em todo 
o Brasil, terceira maior nação em nú-
mero de fiéis do mundo. As mensagens 
inspiradoras e seus ensinamentos dão 
maior esperança e alegria ao povo 
brasileiro, que esta cada vez mais se 
deparando, diariamente, com permis-
sividades, tribulações e crises sociais.

Renata Finholdt
Ala Ipanema, Estaca Porto Alegre Sul. 

Casada, 3 filhos, mãe, esposa e dona 
de casa em tempo integral.

As mensagens de paz, retidão, amor 
ao próximo e foco ajudam a todos a 
tornarem a época do Natal ainda mais 
especial, e propagar esse doce espírito 
durante todo o restante do ano.

Caso você ainda não tenha assistido 
esse maravilhoso presente de Natal a 
todos nós, pode acessá-lo através do 
site www.churchofjesuschrist.org

Permita-se esse presente!
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tRADiçõeS 
FAMiliAReS De nAtAl

A época do Natal normalmente al-
tera a rotina da maioria das pessoas. 
Final de ano, prazos se esgotando, 
compra de presentes, planejamento 
de viagens, decorações, ceia e outros 
afazeres tomam o tempo livre e tudo 
passa muito rápido. A fim de nenhum 
detalhe ser esquecido, existem as tra-
dições que acompanham as famílias 
através do tempo. É sobre elas que 
vamos abordar hoje.

O Natal é uma tradição. Comemoramos 
o Nascimento de Jesus Cristo, apesar 
de sabermos por revelação dos profe-
tas que não foi exatamente nesta data. 
Entretanto a comemoração é aceita e 
incentivada pela Igreja. Prometemos 

FAMÍliA

lembrar de Jesus Cristo a cada semana 
durante a oração sacramental, e perto 
do Natal ajudamos todos nossos ir-
mãos do mundo todo a voltarem seus 
corações ao infante que salvou o mun-
do. Para a maioria dos povos esta é a 
época em que as pessoas tentam ser 
um pouco semelhantes ao Salvador 
distribuindo presentes. Sem nenhuma 
dúvida, o maior presente para toda a 
humanidade foi a Expiação de Cristo. 
Nada mais justo que retribuir ao me-
nos na época natalina.

Cada família, região ou país tem sua 
maneira de comemorar e as tradições 
podem divergir entre elas. As mais 
comuns são:

ceia de natal
Ela ocorre na véspera ou no dia de 
Natal, é preparada com fartura e res-
gata guloseimas natalinas como o 
Panetone, Biscoitos de Natal, Peru as-
sado, Nozes, Rabanada, Frutas Frescas 
e outros. O propósito é unir a família. 
As regiões e condições climáticas e 
monetárias podem alterar o cardá-
pio, mas não a ocorrência do evento. 
Independente do dia, horário ou es-
colha dos alimentos ela acontece na 
maioria dos lares mundiais.

Árvore 
Ela é tradicionalmente um pinheiro ou 
pode ser estilizada, decorada e ilumi-
nada, montada próximo ao dia 25 de 
dezembro ou no início do mês, para 
trazer alguns significados de Natal:
Renascimento e força
Gratidão a Jesus Cristo
Esperança
Vida
Paz e Alegria

Sua decoração também traz muita 
simbologia:
Estrela: Jesus Cristo é a Luz do Mun-
do / A estrela de Belém que indicou 
onde Jesus nasceu.
Bolas Natalinas: Representam os fru-
tos da árvore, os feitos e desejos da 
humanidade como a caridade, o per-
dão, a esperança, a alegria. 
Luzes: Símbolo de Jesus Cristo e do 
caminho que Ele ensinou em sua jor-
nada / Luz que guiou os magos. 

Presentes
Os reis magos levaram presentes ao 
menino Jesus. Hoje presenteamos as 
pessoas que amamos como símbo-
lo de homenagear o aniversariante, 
afinal Ele mesmo declarou “quando 
o fizestes a um destes meus peque-
ninos irmãos, a mim o fizestes”  Ma-
teus 25:40. Ao presentear as pessoas 
também são colocados em prática os 
ensinamentos do Salvador.

Presépio
Para lembrar do evento marcante 
do nascimento de Cristo as pessoas 
montam peças com personagens da 
Natividade. José, Maria, o bebê em 
uma manjedoura, animais como ove-
lhas, vacas e burros e outros detalhes 
fazem parte da cena imóvel que pode 
ficar perto do pinheiro ou em outro 
local. Ela ajuda a criar perguntas na 
cabeça das crianças que ainda não 
sabem tudo sobre o evento e causam 
respeito e sentimentos de gratidão 
no coração dos mais velhos.
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Reunião Familiar
Como a estrela no topo da árvore, esta 
tradição é talvez a mais importante. 
Sorrisos e conversas leves, agrade-
cimentos, brincadeiras, contação de 
histórias familiares e das escrituras, 
teatros, canto, dança, presépio vivo, 
tudo o que une e faz parte das tradi-
ções familiares é realizado no evento 
de comemoração de Natal.

Seja A Luz do Mundo
Desde 2016 a Igreja de Jesus Cristo 
dos Santos dos Últimos Dias promove 
a campanha Light The World, Seja a 
Luz do Mundo em português. São pe-
quenos atos diários durante o mês de 
dezembro que incentivam a doação 
de bens e de atitudes para Iluminar 
o Mundo e resgatar o trabalho dedi-
cado do Salvador de ajudar cada um 
dos filhos de Deus a serem abençoa-
dos nesta vida. Essa tradição antiga 
porém modernizada para nossos dias 
ajuda cada um a resgatar sentimen-
tos de doação e amor para com fami-
liares e com todos. 

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

ta de cultura e pesquisas genealógicas, 
frequenta a Ala Jabaquara/Estaca Santos.

criar tradições
Nada impede que as famílias criem 
novas tradições em suas vidas. Elas 
podem ser simples e significativas, 
podem nascer de uma ocasião inten-
cional ou não. O importante é manter 
os costumes e as práticas nos Natais 
seguintes. Algumas ideias incluem:

Moldar um presépio de massinha ou 
outro material. 
Preparar em família os biscoitos de 
Natal ou outras guloseimas.
Oferecer alimentos preparados como 
um bolo a um vizinho,
Aprender um novo hino natalino.
Preparar um teatro com a família, 
Levar cestas básicas a famílias neces-
sitadas,
Limpar o guarda-roupas e levar as 
roupas para doação,
Preparar cartões e trocar entre os fa-
miliares,
Adotar uma família e preparar uma 
ceia de Natal para eles,
Jogar um jogo de tabuleiro com a fa-
mília reunida,
Abrir o baú das antiguidades e co-
mentar sobre as fotos e registros dos 
antepassados e contar as histórias 
deles.

As ideias podem ser infinitas. As crian-
ças irão gostar de participar da esco-
lha e de colocar em prática as novas 
tradições como também de aprender 
e manter as antigas. 

Feliz Natal para todos!

FAMÍliA FAMÍliA

tradições particulares
As famílias costumam ter uma tradi-
ção que transcende o tempo e espaço 
e é passada entre as gerações. Elas 
são únicas e podem variar entre os 
lares. Vão desde receitas tradicional-
mente seguidas todos os anos a sair 
para cantar músicas de Natal na rua 
ou na frente das casas de vizinhos e 
conhecidos. São específicas e encan-
tadoras, e os pais ficam ansiosos para 
que as gerações seguintes perpetuem 
as práticas.
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Mas afinal, do que se trata a BYU
Management Society? 

Ela é um braço ligado a Brigham 
Young University - BYU, uma univer-
sidade privada americana de grande 
reconhecimento e prestígio nos Es-
tados Unidos, que tem se destacado 
nos rankings americanos no quesito 
formação para liderança ética. 

Em conjunto com um grupo de ex-alu-
nos da escola de negócios, se criou, 
há mais de 40 anos, a organização 
“Management Society”, que tem como 
bandeira principal, promover a ética 
nas organizações em todo o mundo.

Cada Capítulo (Grupo regional) con-
ta com o trabalho voluntário de uma 
liderança local, com a gestão de um 
presidente, que tem o apoio de co-
mitês segmentados, como marketing, 
eventos, recrutamento, serviços, entre 
outros. Esses comitês se reúnem men-
salmente para organizarem e promo-
verem eventos que contribuam com o 
desenvolvimento de carreiras de seus 
membros e convidados, além de gerar 
oportunidades de networking profis-
sional entre os envolvidos. Sim, ne-
gócios estão amplamente implícitos 
nesses encontros.

A BYU Management Society também 
tem seus olhos voltados, como missão, 
projetos que sirvam a comunidade lo-
cal onde atuam, além de fomentar e 
estimular a qualificação educacional 
dos seus membros, por meio de par-
cerias e até bolsas de estudos para 
graduação e mestrados, na própria 
Universidade Brigham Young - BYU.

A BYU MAnAgeMent
SocietY  eStÁ no BRASil, e 

JÁ PoSSUi ReconHeciMento 
inteRnAcionAl!

Hoje, a participação nessa organiza-
ção não está restrita somente a ex
-alunos, na qual vem recebendo con-
vidados e profissionais de diversas 
áreas, que compartilham dos mesmos 
valores na conduta ética e moral no 
âmbito profissional como um todo.

Dentro desse movimento os convida-
dos podem se associarem, sem custo, 
e participarem de grupos de encon-
tros, que são denominados “Capítu-
los”, que estão presentes em diversos 
Países no mundo, que em sua maioria, 
são formados por profissionais de ne-
gócios, empresários e empreendedo-
res de diversos segmentos.

BYU MS BRASil

 BYU MS - Young Professionals Porto Alegre, voltado ao público jovem que iniciam as suas atividades educacionais e profissionais.

Reconhecimento Internacional aos Líderes de Capítulos: Wenderson Silva - aBC Paulista, Cleo Lagemann - Sorocaba,  adriano vedovi - Porto alegre
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No Brasil, identificamos o registro de 
10 Capítulos ativos, conforme o site 
oficial, https://byums.byu.edu: São 
Paulo-SP,  ABC Paulista-SP,  Soroca-
ba-SP,  Alphaville-SP,  Campinas-SP,  
Fortaleza-CE, Recife-PE, Londrina - PR,  
Rio de Janeiro-RJ e Porto Alegre-RS. 

Há também, registros de Sub-Capítu-
los, que foram criados recentemente, 
e recebem apoio de um capítulo mais 
consolidado, como no caso do Capí-
tulo de Porto Alegre, no Rio Grande 
do Sul, que está em atividade deste 
2011, e concede apoio aos Sub-Ca-
pítulos das cidades de Santa Maria, 
Livramento e Pelotas, além do Sub 
Capítulo Young Professionals Porto 
Alegre, voltado para atender o públi-
co jovem que iniciam as suas ativi-
dades educacionais até a escolha de 
suas carreiras profissionais.

Conhecendo um pouco mais sobre o 
trabalho da BYU Management Socie-
ty no Brasil, identificamos que o Capí-
tulo Porto Alegre - RS (https://www.
facebook.com/byums.portoalegre) já 
acumulam três prêmios internacio-
nais de reconhecimento na categoria 
“Ouro”, por exatamente cumprirem 
uma lista de exigências de atividades 
e serviços durante o ano. O último 

reconhecimento aconteceu na Confe-
rência Geral de Liderança da BYU-MS, 
realizada em outubro deste ano, na 
cidade de Provo, em Utah - EUA, na 
sede da BYU. 

Esteve presente, representando o Ca-
pítulo Porto Alegre, o irmão Adriano 
Vedovi, da Estaca Porto Alegre Norte, 
atualmente Vice-Diretor de Marke-
ting e Eventos da BYU Management 
Society - Capitulo Porto Alegre, que 
relatou a Revista O Tabernáculo, ter 
sido esta, uma experiência única, tan-
to profissional como pessoal, na qual 
pode vislumbrar um cenário de gran-
des oportunidades para ajudar pes-
soas a se conectarem, tanto profissio-
nalmente como educacionalmente 
- “Minha visão mudou 360 graus, des-
de então, novas portas estão se abrin-
do” -  finaliza Adriano.

Na mesma ocasião da Conferência 
Geral de Liderança, os Capítulos So-
rocaba e ABC Paulista, ambos de SP, 
conquistaram seus prêmios de reco-
nhecimento na categoria Ouro, além 
da presença do Capítulo Recife - PE, 
que elevou o número de participan-
tes da comitiva brasileira, que vem 
ganhando destaque e sendo referên-
cia para outros Capítulo pelo mundo.

A BYU MAnAgeMent SocietY no BRASil

BYU MS BRASil BYU MS BRASil
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