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Quantas e quantas vezes na Igreja já ouvimos esta frase, quantas e quantas vezes
cantamos este hino, nesta edição de “O
Tabernáculo” você verá uma das principais
iniciativas da Rede SUD de Comunicação de
cumprir este chamado de levar o evangelho
a todos onde quer que estejam, de algumas
formas simples você pode fazer parte desta
iniciativa.
•
•

Você pode enviar para a Rádio SUD seu
testemunho e ele será inserido na programação.
Você pode tirar um print da sua tela de
celular com o aplicativo aberto e compartilhar esta imagem nas suas redes
sociais, no status do Facebook, Instagram e WhatsApp por exemplo.

•

Você pode nos informar com antecedência de atividades que serão realizadas em sua região e que poderíamos
transmitir e nos colocar em contato
com o líder responsável.

•

Você pode mandar o link da Rádio SUD
para outros membros que ainda não a
conheçam.

•

Você pode enviar esta revista para todos os seus amigos e deixar eles conhecerem um pouco mais de nossa
história.

Bom, falando em revista, somos gratos pelo
grande número de assinantes novos que recebemos neste último mês, obrigado. Vocês
fazem parte de nossa história.
Estamos sempre abertos para melhorar
nosso conteúdo, se desejar compartilhar
ideias de matérias por favor, entre em contato conosco.
Todas estas ações se somam aos nossos
esforços de cumprir a profecia de levar o
evangelho a todos os cantos do mundo.
Faça parte conosco!
Márcio Galhardo e Boris Gruchka
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PANDEMIA E SEUS
EFEITOS ECONÔMICOS
E SOCIAIS
O primeiro trimestre deste ano (2020)
terminou com a triste notícia dos primeiros casos de covid-19 no Brasil e
a decretação do estado de calamidade publicada e a necessidade do distanciamento físico entre as pessoas. É
uníssono que a pandemia do coronavírus, acabou por ter impacto em todas
as áreas do meio social. Não se vive
apenas um problema de saúde pública.
A covid-19, além de afetar cruelmente
a saúde humana, ela também afetou a
convivência social, a educação, o lazer,
a economia e o trabalho.

ças dos financiamentos imobiliários
e veiculares, passando pela proibição
de cortes de energia elétrica durante
90 dias no caso de inadimplência, a
alterações do contrato de trabalho na
tentativa de reaquecer a economia e
manter os empregos.
Estima-se que quase 1 milhão de
pessoas já efetuaram o requerimento do seguro desemprego durante a
pandemia, o que representa uma alta
de 53% em relação ao mesmo período em 2019. Especificamente no mês
de junho (2020) o total de pedidos
deste benefício saltou 35% em comparação ao mesmo período no anterior. Se as medidas provisórias, 927
e 936, por exemplo (ambas dispõem
sobre as medidas trabalhistas para
preservação do emprego e da renda),
não tivessem sido publicadas, certamente a estatística seria bem pior.

Justamente para frear os impactos
socioeconômicos provocados pela
necessidade urgente de paralisação
das frentes de trabalho, o governo
federal, desde março (2020), vem
adotando medidas de apoio a estas
áreas em especial. Desde medidas de
congelamento temporário de cobran-
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Se é bem verdade que o número de
desempregados pudesse ser ainda pior, não é menos verdade, que a
positividade daquelas duas medidas
provisórias deve ser analisada com
cautela por quem ainda detém seu
emprego. O trabalhador precisar estar ciente, sobre os impactos destas
medidas em seu orçamento, não somente no curto prazo, mas também
em um horizonte mais amplo, pois
elas podem trazem reflexos negativos e preocupantes para um futuro
bem próximo.

cia do poder público em dar a cada
um o que é seu), muitas famílias até
hoje não receberam sequer a primeira parcela, sendo certo que já deveriam ter recebido a terceira.

O empregado através de acordo com
o seu patrão pode ter a antecipação
de suas férias, pode também antecipar alguns feriados, pode até efetuar
o saque emergencial do seu FGTS.

Uma boa notícia, é que o executivo
federal noticiou no dia 25/06 último,
a possibilidade de prorrogação do
benefício com o pagamento de mais
R$ 1.200,00 dividido em mais 3 parcelas com valores menores do que os
R$ 600,00 pagos atualmente.

Estas possibilidades precisam ser
analisadas com cautela pelo empregado, pois apesar de possibilitar
o pagamento de dívidas e dar uma
aparente sensação de equilíbrio financeiro, pode fazer falta no futuro.
Explico: Imagine você que está antecipando um saldo de férias agora em
julho - que somente receberia em dezembro de 2020 por exemplo. Quando dezembro chegar, justamente o
mês que as despesas aumentam, você
terá uma redução da sua renda, o que
pode comprometer seu orçamento e
as dívidas podem aumentar. Esse é o
ponto a se pensar. Ai reside “o desvestir um santo para vestir outro”. Na verdade, essa medida de antecipação de
renda pode estar apenas empurrando
o problema para a frente.

Outro exemplo de distribuição de
renda foi a suspensão do contrato de
trabalho, que trouxe o bônus do recebimento de salário durante 2 meses
sem o emprego da força de trabalho,
mas trouxe o ônus para o empregado
ter que pagar o seu próprio INSS se
assim desejar neste período. Se optar por não pagar, terá que trabalhar
mais 2 meses além do tempo que já
teria que trabalhar para se aposentar.

É importante registrar, que não se
observa ainda, ações robustas de
distribuição de renda por parte do
governo federal.
Como exemplo de uma, das poucas,
medidas de antecipação de renda
feitas pelo executivo da União, foi
o pagamento de R$ 600,00 (auxílio
emergencial) durante três meses para
desempregados e trabalhadores informais. Em função do cumprimento
de uma série de regras, muitas desnecessárias, já que estamos em uma
crise e vivemos em um momento de
exceção (sem esquecer da ineficiên-

Na verdade, o que se verifica é uma
verdadeira e maciça antecipação de
renda futura do trabalhador. É aquele
velho dito popular de “desvestir um
santo para vestir o outro”. E isso traz
muita preocupação!
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deração. Sermos previdentes e prudentes. Sendo possível, renegociar as
dívidas, pedindo um prazo maior para
o seu pagamento. O código de defesa
do consumidor, não nos deixa desamparados e permite a renegociação
nestes tempos de crise.
Desta forma, quando a crise acabar,
não sentiremos por um longo período, seus efeitos em nosso orçamento
familiar e poderemos nos recuperar
com maior tranquilidade.

Por isso, é fundamental analisar com
parcimônia seu momento atual. Não
é fácil. Devemos evitar gastos desnecessários. Devemos agir com pon-

Guaraciaba Michaeli Junior

Especialista em Direito do trabalho, do
consumidor, cível e processo civil.
Presidente do Distrito Três Rios
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O RETORNO ÀS CAPELAS
E O CONVÍVIO SOCIAL E
FAMILIAR
O isolamento social utilizado como
prevenção para evitar a propagação
ainda maior do COVID-19 tem sido
um desafio para todos. Estar longe
dos familiares, amigos e da rotina
religiosa se tornou um contratempo
que se não for bem administrado individualmente, pode trazer consequências indesejadas.

Onde já é possível se reunir para as
reuniões dominicais, algumas diretrizes foram divulgadas, as quais visam
a proteção de todos. Divididas em
fases e acompanhando as instruções
também da liderança governamental
local, o plano inclui:
Reuniões sacramentais mais curtas e
com capacidade máxima de 99 pessoas dentro da capela, sempre observando as regras governamentais. Essa
instrução pertence à Fase 1.

A igreja tem anunciado o retorno gradual e de acordo com as estatísticas
e obediência às regras de cada governo do mundo todo. Como escrito na
12ª Regra de Fé “Cremos na submissão a reis, presidentes, governantes
e magistrados: na obediência, honra
e manutenção da lei”. Nosso amado
profeta que também nos ama deseja
proporcionar segurança e ajudar cada
membro nessa adversidade mundial.
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Outras reuniões, como as de liderança, casamento ou funerais, devem ser
realizadas remotamente, sempre utilizando os recursos tecnológicos disponíveis como o Zoom Metting, entre
outros, evitando assim a exposição
desnecessária dos membros.
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Para a Fase 2 as reuniões sacramentais podem reunir mais de 100 pessoas, sempre observando e acatando as
regras governamentais locais.

Não abraçar os parentes, amigos e
nem os visitantes, como é costume
em nosso país. Somos um povo caloroso, porém, nesse momento delicado
será necessário conter o desejo de
expressar o amor desta maneira.

Na Fase 2 as outras reuniões poderão ser realizadas presencialmente
e providências importantes poderão
e serão tomadas localmente pelos
líderes como a separação maior de
bancos, fornecimento de álcool em
gel na porta de entrada, medição de
temperatura e orientação caso a pessoa apresente alterações pessoais, e
a instrução de manter a distância dos
outros membros para evitar a alastramento da doença.

Não cumprimentar com apertos de
mão, beijos ou abraços, mesmo os parentes que não são vistos há algum
tempo.
Respeitar a distância solicitada ao
sentar nos bancos da capela ou cadeiras nas salas de aula, promovendo
assim ordem e preservação da exposição excessiva indesejada.

Para muitos essa será uma hora difícil
pois a saudade e o calor dos santos,
especialmente no Brasil, terá que ser
refreada para evitar a proliferação do
vírus. Ainda que a temperatura esteja
de acordo, não hajam sintomas visíveis, a proteção dos outros membros
depende da obediência de cada um
dos presentes.

Utilizar máscaras e todos os momentos, no trajeto para a igreja, dentro
das capelas, salas de aulas, banheiros
e outros locais, evitando contaminações desnecessárias.

Por isso, algumas recomendações serão necessárias, como por exemplo:

Os membros serão instruídos sempre
por seus líderes e muitas reuniões
poderão continuar sendo virtuais visando a proteção de cada um, além
de sempre estarem sendo observadas
as orientações governamentais em
todos os casos.

Continuar com a prática de lavar as
mãos e utilizar álcool em gel periodicamente.

Não se aproximar de parentes e amigos, além dos outros membros, com
aproximação menor que 1 metro de
distância.
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A inspiração de nossos líderes será
um braço forte para todos, bastando
respeitar e obedecer as regras solicitadas.
Protegendo cada um de nossos irmãos, familiares e amigos, o retorno da maneira indicada pelo Senhor
através de nosso profeta será tranquilo e evitará ansiedades desnecessárias.
Caso um membro não se sinta à vontade em comparecer pessoalmente
devido a dúvidas ou mesmo problemas pessoais relacionados à preocupação com sua saúde e dos familiares
em sua residência, o melhor a fazer é
conversar com seu líder e verificar o
que pode ser feito. As circunstâncias
de cada um importam e muito, somos seres individuais e essa situação
mundial é apenas mais um teste para
nosso aperfeiçoamento.

Michele Coronetti

Secretária, mãe de seis lindos filhos, gosta de cultura e pesquisas genealógicas,
frequenta a Ala Jabaquara/Estaca Santos.
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Rádio SUD.
A Sintonia que Elevou
6 Milhões de Ouvintes
Como parte da Rede SUD de Comunicação, Rádio SUD atingi a marca de 6
milhões de ouvintes.

Somos sempre muito bem recepcionados e os atletas demonstram sempre um carinho especial por nossos
ouvintes, muitos dos quais fizeram
missão com élderes norte americanos
e jogavam com eles no P-Day e desta
forma passaram a gostar do esporte.

Tendo iniciado suas transmissões em
16 de março de 2015 em 2020 além
de comemorarmos 5 anos comemoramos também esta marca histórica
e não paramos de crescer, já estamos
em mais de 150 países e 600 cidades
do Brasil, em 5 anos
Basquete:
Um dos grandes destaques dos eventos ao vivo da Rádio SUD são as
transmissões de torneios de basquete, poucos membros sabem mas temos atletas profissionais que jogam
no NBB, Novo Basquete Brasil, (para
saber mais destes atletas veja a edição número 8 da revista onde ambos
os atletas foram entrevistados), desta
forma para que nossos jovens possam se inspirar nestes atletas e também para prestigiar os mesmos, realizamos estas transmissões sendo que
os jogos mais importantes são os que
temos um membro como oponentes.

presidida pelo Élder Moroni Torgan
que também era Deputado Federal, o
evento de lançamento da frente parlamentar foi transmitido diretamente
do Plenário Ulisses Guimarães onde
ocorrem as reuniões da câmara dos
deputados.

Natação:
Uma transmissão esportiva foi a
transmissão de uma prova da natação da atleta Fernanda Andrade.
Nosso fundador e comentarista Boris
Gruchka narrou o prova, uma situação
inusitada pois foram muitos minutos
de preparação para alguns poucos segundos de prova.
Além da entrevista com Élder Bednar
do doze a Rádio SUD já entrevistou,
Élder Uchoa da presidência dos 70
e o Élder Parrela e Élder Bassett da
presidência da área, também foram
entrevistados o Élder Martins e sua
esposa que foram missionários humanitários em Roraima, entre os 70
autoridades de área se destacam as
entrevistas com Élder Pinho, Élder
Aroldo Cavalcante, Élder Moroni Torgan, Élder Cascardi e Élder Lemos, a
cada uma destas entrevistas nossos
ouvintes foram agraciados com mensagens de inspiração e esperança.

Evento de liberdade religiosa:
Nossas transmissões não se restringem a SP, estivemos mais de uma
vez no Congresso Nacional para
transmissão dos Eventos da Frente
Parlamentar de Liberdade Religiosa
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Debate eleitoral:

nossos apresentadores estudaram
e praticaram a áudio descrição, esta
técnica foi desenvolvida como recurso de acessibilidade para ampliar a
compreensão de pessoas com deficiência visual por meio da tradução
de imagens em palavras, por meio de
uma descrição objetiva, esta mesma
técnica hoje é utilizada por nossos
apresentadores nas transmissões da
Rádio SUD.

Política, Religião e Futebol não se
discutem, apesar da igreja oficialmente não apoiar nenhuma vertente
política e se manter neutra, somos
constantemente alertados da importância de nossa participação no
mínimo sendo bom cidadãos. Este é
um assunto muito polêmico e com
grande preconceito na igreja principalmente no Brasil.
Moto Link:
Para atender melhor ao nosso público
ainda em 2015 lançamos nossa moto
link a moto é a forma mais prática de
deslocamento em São Paulo desta
forma podemos chegar rapidamente
nos eventos, em nossa moto link conta com conexão 4,5G, mesa de som de
4 ou 12 canais e microfones sem fio,
facilitando assim a realização de entrevistas transmissão de serões bailes
e outras atividades.

sempre alguns desafios tiveram que
ser vencidos para a transmissão, desde autorizações pois o evento ocorria
na capela até a barreira da língua e a
devida tradução simultânea.

Nos EUA por exemplo tivemos o irmão Mitt Romney concorrendo a presidência do país, o próprio profeta
Joseph Smith foi pré-candidato a presidência da república em 1844,.

Aplicativo Rádio SUD:

Nas últimas eleições presidenciais
nacionais (Presidente, governadores
e deputados federais e estaduais) tivemos o PRIMEIRO DEBATE ENTRE
MEMBROS CANDIDATOS A CARGOS
ELETIVOS. Na ocasião reunimos em
São Paulo candidatos a deputados federais e estaduais, em mais de duas
horas os irmãos puderam expor de
forma organizada e com ajuda de
nossa moderação suas ideias.

Já estamos na segunda versão do
aplicativo da Rádio SUD, ele permite uma navegação/interação mais
fluente e facilitada aos ouvintes e
não ocupa tanto espaço no celular.
Seus principais atrativos são a facilidade de acesso sem ter que digitar
endereços no navegador e a integração com o ‘WhatsApp do Ouvinte,’
bastando apertar um botão para ser
direcionado para o WhatsApp e assim
poder enviar mensagem para nossa
equipe.

Info Session MBA BYU PROVO:
Para quem não sabe, o Info Session é
um evento de apresentação da oportunidade de estudo, neste caso especificamente para os que desejam
cursar um MBA na BYU, nos últimos
anos este evento tem com alguma
frequência ocorrido on-line mas nem
sempre foi assim, há alguns anos
transmitimos diretamente da capela do Caxingui ao lado do templo de
São Paulo uma sessão, na época nossos ouvintes de todo o Brasil além de
conseguirem receber as informações
nos enviaram perguntas que foram
repassadas ao palestrante/apresentador na parte final do evento, como

Para baixar o aplicativo basta acessar: www.radiosud.com.br/app. Infelizmente no momento o aplicativo
encontra-se disponível apenas para
aparelhos com o sistema operacional
Android. Se você utiliza outro sistema
pode acessar o endereço www.radiosud.com.br/aovivo e será direcionado
para uma pagina adaptada para dispositivos móveis.
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Esta matéria é dedicada a nosso colaborador Fernando Pratti, jornalista,
comentarista e técnico de basquete
que nos deixou este ano após ter um
mal súbito, fará grande falta e será
lembrado sempre em nossas transmissões esportivas.

Somos gratos aos irmãos, Ana Cristina, Jonathan Castelano, José Carlos
Rodrigues, José Luiz Barreiros, Marcos
Costa e Neide Barrueco por suas participações e os parabenizamos por
sua iniciativas de participar ativamente das comunidades onde vivem.
Áudio descrição:
Muitas vezes em transmissões de
serões por exemplo, os oradores utilizam-se de recursos visuais, desta
forma para atender nossos ouvintes

Márcio Galhardo

Publicitário e Jornalista
Estaca Campo Limpo
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Templo do Rio de Janeiro

TEMPLOS

A CASA DO SENHOR.
SANTIDADE AO SENHOR.
REABERTURA DOS TEMPLOS
NOS ENCHE DE ESPERANÇA
Quem visita os jardins de um dos
Templos de A Igreja de Jesus Cristo
dos Santos dos Últimos Dias pode se
maravilhar com a beleza e suntuosidade destes edifícios, mas além disso
é impossível não observar no alto, em
seus umbrais, logo em sua entrada, a
frase que direciona o real significado
destes prédios sagrados, bem como o
que é requerido para que todos possam adentrar em seu interior.

As “Casas do Senhor” vem sendo
construídas ano após ano em vários
países ao redor do mundo, cabe agora
a nós darmos andamento ao processo de santificação de nossos corações
afim de que possamos ser cada vez
mais dignos de entrar nestes locais
santos buscando nossa exaltação,
conforme orientação do Apóstolo.
Os Templos são um local especialmente sagrado, onde cerimônias que
unem famílias para a eternidade são
realizadas, por este motivo frequentar o Templo é algo tão almejado por
todos aqueles que estudam e conhecem o evangelho de Jesus Cristo. O
trabalho lá realizado, através do espírito de Elias, aproxima as gerações,
tal como predito por Malaquias . “ E
ele (Elias) ... converterá o coração dos
pais aos filhos, e o coração dos filhos
a seus pais...” (Malaquias 4:6)

A Casa do Senhor. Santidade
ao Senhor
O Elder David A. Bednar citou em
seu discurso intitulado “Que essa
casa seja construída ao meu nome”,
na conferência de Abril/2020: “Não
construímos Templos nem vamos ao
Templo apenas para termos uma experiência individual ou familiar memorável. Na realidade, os convênios
recebidos e as ordenanças realizadas
nos Templos são essências para a
santificação de nosso coração e para
a definitiva exaltação dos filhos e das
filhas de Deus.”

Muitos de nós, infelizmente, não tivemos o privilégio de conhecer pessoalmente muitos de nossos antepassados. Talvez avós, bisavós, pais e mães,
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porém o trabalho de genealogia e
Templo proporciona uma aproximação real com estes familiares, passamos a conhecê-los e a amá-los ainda
mais, e o melhor disso tudo é que o
selamento vicário, realizado nos Templos, os tornam eternamente selados
a nós, formando uma família eterna.
Quem não almeja por isso?

No entanto, a época atual que vivemos, em meio a uma devastadora
pandemia, os Templos Sagrados permanecem fechados ou parcialmente
fechados, obedecendo todas as leis
locais de cada uma das cidades de
onde estão localizados. Até o início
do mês de julho havia sido anunciado
que 115, dos 168 Templos ao redor
do mundo, seriam reabertos para funcionarem na chamada Fase 1.

O trabalho de história da família, através de pesquisa genealógica é fundamental para tornar esses selamentos
possíveis, e felizmente ele tem crescido ano após ano com a ajuda dos
Centros de História da Família, e tornado possível que muitas famílias
pudessem ser seladas nos Templos a
seus entes queridos já falecidos.

A Primeira Presidência da Igreja criou
um plano que inclui 4 fases de reabertura gradual para os Templos.
A fase 1, onde 115 Templos entrarão em funcionamento contemplará
apenas a abertura para selamentos
próprios de marido e mulher, ou seja,
para membros da Igreja que já receberam sua investidura anteriormente.
As cerimônias de selamento, mediante agendamento, seguirão normas e
diretrizes criteriosas de segurança
para garantir a saúde de todos.

No Brasil, atualmente, já somamos a
benção de 8 Templos em funcionamento (sendo um deles, o do Rio de
Janeiro, aguardando pela dedicação)
e 3 que já foram anunciados ou estão
em fase de construção.
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TEMPLOS
Templo de São Paulo

ÁREA
RESERVADA
PARA
PUBLICIDADE

As fases seguintes contemplarão:
Todas as ordenanças próprias com
agendamento (Fase 2);
Ordenanças Vicárias agendadas (Fase 3);
Funcionamento total (Fase 4).
No Brasil, atualmente, apenas os
Templos de São Paulo e Curitiba funcionam em fase 1, todos os demais
Templos permanecem fechados pois
seguem as normas estabelecidas
pelo governo local para o controle da
doença.
Uma vez que os números dessa pandemia diminuam, mais Templos poderão ser reabertos, proporcionando
a todos as bênçãos de frequentar
este local sagrado. Enquanto isso não
acontece, podemos continuar ouvindo a voz do profeta e nos preparando
para sermos merecedores de entrar
na Casa do Senhor.

Renata Finholdt

Ala Ipanema, Estaca Porto Alegre Sul.
Casada, 3 filhos, mãe, esposa e dona de
casa em tempo integral.
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VOCÊ CONHECE O CORO
VIRTUAL BRASIL SIÃO?
O Projeto “Coral Virtual”, que em breve você poderá acompanhar na Rádio SUD, partiu através de um grupo
no WhatsApp formado por líderes de
musicais e pianistas de alas e estacas
pelo país e por brasileiros que moram
fora do Brasil.

o proposito era de fortalecer os membros e amigos de nossas alas através
da música. Estaríamos cada um em
suas casas mas queríamos que os
testemunhos sobre a musica continuassem a serem fortalecidos, corações
fossem confortados e orações fossem
respondidas através dos hinos.

Nosso grupo foi criado no dia 06 de
março de 2019 e foi idealizado por
Rebeca Diniz (Rio Grande do Norte), e
o intuito é: ajudar todos os membros
do grupo, trocar experiências, ideias
que deram certo, discutir o que não
surtiu efeito no coral e por aí vai.

Após escolhido que peça iríamos executar, o pianista Anderson Fernandes
(SP), fez a matriz do acompanhamento e áudio de cada voz para o estudo.
Foi estabelecido um prazo de entrega
para que o Yuri Correa (Inglaterra) pudesse fazer a edição de cada áudio.

Hoje é composto por 70 pessoas no
grupo, que são de 25 estados do Brasil, ainda queremos os 27 estados.
faltam ainda Mato Grasso e Santa
Catarina, alguns nos EUA, Portugal e
agora Inglaterra. Temos dois administradores do grupo Eu que sou aqui de
São Paulo e a Rebeca.

Nosso Primeiro áudio ficou pronto dia
16 de abril e cantamos: “It Is Well with
My Soul” - Em Paz Minha Alma Está
(versão em Português).
Amamos o resultado, e várias outras
ideias pra aperfeiçoamento do coral
foram surgindo, organizamos uma
votação no grupo e escolhemos um
nome e um logo, idealizado pela Samantha Assakawa (Tocantins), e agora em julho de 2020 abrimos nosso
canal no YouTube, mas sempre gos-

Com o surgimento da quarentena alguns membros do grupo tiveram a
ideia de criar um coral virtual, onde
aqueles que quisessem poderiam participar cantando no seu naipe vocal, e
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Nem todos no grupo cantam toda semana, fazemos um sistema de rodízio,
os primeiros que completarem a lista,
cantam, na semana seguinte, priorizamos os que não cantaram na anterior,
tudo isso pra conseguir manter um
equilíbrio nas vozes, mesmo assim todos já cantaram pelo menos uma vez
nesses 10 hinos já produzidos.

tamos de deixar claro que o que fazemos não é oficial da Igreja e não
visamos fins lucrativos, é apenas
um hobbie em comum que temos.
Hoje nos temos um comitê do coral
que é composto por 14 pessoas e temos: Editor de Conteúdo (tradução das
partituras), Editor de Estudo (áudios
de estudo), Editor final (áudio completamente finalizado) e Editor de Mídia,
Spallas (líderes de naipe), consultores
e eu como administrador geral.

Gostamos também de proporcionar oportunidades aos membros do
grupo que sabem tocar outros instrumentos como Violoncelo, Flauta, Violino entre outros, organizando ocasiões para que eles tenham
um hino com participação especial.

Atualmente produzimos hinos num
intervalo de uma semana e meia antes que sejam enviados pra edição.
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Agenda:

hinos que cantaremos, apenas digo
que foram hinos minuciosamente escolhidos com muito carinho e ficamos
de coração apertado por alguns não
entrarem no repertório deste ano,
mas que com certeza fará parte da
lista do ano que vem.

Já produzimos dez hinos, entramos na
segunda temporada e temos um repertório até dezembro. Temos planos
para finalizar nosso ultimo áudio de
2020 dia 16 de dezembro, e dentre
eles escolhemos alguns hinos como :
“Creio em Cristo” e “Teu Santo Espirito,
Senhor”, e na segunda semana de setembro pretendemos fazer um coral
virtual em vídeo, sendo primeira vez
que mostraremos nossos rostos juntos com nossas vozes, e usaremos o
hino “Tal como um Facho”.

Temos outros projetos para o coral,
mas todos eles ainda precisam ser
amadurecidos para que realmente
aconteçam. O que posso dizer apenas
é que: quem sabe um dia o pessoal de
SP não se reúne de forma presencial?
Cogitados isso também.
O Logo:

Além do nosso repertório até o final
do ano, que está planeja em doze hinos. Queremos também cantar mais
dois hinos como bônus, um para coro
feminino e outro para coro masculino. Como não posso dizer todos os

Os quadrados representam a quantidade de partituras que trocamos
entre nós até chegarmos na escolha
do que cantar.
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Equipe:
Administrador Geral:
• Leandro Pereira (SP)
Editores e Consultores:
• Editor de Conteúdo (Partituras):
Christian Freitas (RN)
• Editor de Estudo (Áudios de Estudo): Anderson Miranda (SP)
• Editor Final (Áudio Final): Yuri
Correa (Inglaterra)
Editores de Mídia (Vídeos):
• Luisandro Szlachta (PR)
• Adelaide Silva (Sergipe)
Consultores:
• Álvaro Martins (Utah)
• Ana Paula Gabriel (SP)
• Eloísa Gonçalves (SP)
• José Correa (SP)
• Marina Mafra (SP)
• Matheus Araújo (MG)
• Rejane Lima (SP)

Thiago Trindade Trindade

Músico, Vocalista da Banda CSU - Clube
Social Urbano, Bacharelando em Direito
na Faculdade Estácio de Sá
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ATIVIDADES CULTURAIS
DO BRASIL
Além de proporcionar diversão e entretenimento, as atividades edificam
o testemunho, fortalecem a família
e promovem a união e crescimento
pessoal.

Danças e comidas típicas, amizades,
integração, serviço e apoio são coisas
que a maioria das pessoas gostam, e
com os membros da Igreja de Jesus
Cristo dos Santos dos Últimos Dias
não é diferente.

O repertório das atividades é muito variado e propositalmente busca
atingir os mais variados gostos.

Desde o início da igreja, os pioneiros,
demonstraram, mesmo estando em
dificuldades, momentos de alegria,
promovendo atividades recreativas
salutares. Uma das escrituras registrada no livro de 2° Néfi 2:25, no
Livro de Mórmon, Leí ensinou a seus
filhos algo, em que os santos parecem guardar no coração, o poder de
se relacionar com amor, entusiasmo
e alegria, a escritura diz: “...Adão caiu
para que os homens existissem e os
homens existem para que tenham
alegria.”

Como por exemplo:

•
•
•
•
•

•

A Igreja de Jesus Cristo planeja calendários anuais para que tais atividades
aconteçam.

•

As atividades são realizadas em âmbito de ala, de estaca e multi estacas,
e reúnem os membros como “concidadãos dos santos” (Efésios 2:19).

Show De Talentos
Baile temáticos (ex. Baile das Nações)
Festa Junina
Atividades de Integração
Espetáculos de Dança e Teatro
(algumas capela geralmente dispõe também de palcos para apresentações artísticas)
Atividade Esportivas (algumas
capelas dispõem de quadras poliesportivas, há também salas de
jogos, com tênis de mesa.)
Recitais de Natal

E por falar de Recital de Natal, foi em
um desses recitais que o irmão Rafael
de Paula conheceu a Igreja quando
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Rafael de Paula e Família
morava na cidade de Navegantes em
Santa Catarina. Ele conta: “Num final
de ano em Santa Catarina, fui convidado pela minha irmã a ir a uma atividade de Natal. Naquela noite tudo era
levado a sentirmos o clima natalino, o
coro de irmãos e missionários da Igreja
entoaram lindos hinos de natal, depois
me levaram para conhecer as instalações da Igreja, os membros foram muito
corteses, sempre atenciosos, conversando comigo sobre os mais diversos assuntos, mas com perspectiva positiva
da vida, e logo estava cheio de novos
amigos, e com uma data de batismo
marcada.

As atividades fortalecem os membros
dando-lhes um sentimento de inclusão
e apoio mútuo. As atividades ajudam os
membros a se sentirem integrados com
os outros de sua faixa etária, com seus
líderes e com sua família. As atividades também ajudam os membros a ver
como viver o evangelho traz “a alegria
dos santos” (Enos 1:3).

Com início numa atividade natalina da
Igreja, amadureci no evangelho, o que
me levou a servir uma missão de tempo
integral na região Norte de São Paulo,
me casei e fomos selados no Templo e
tenho um lindo filho.”

Fagner Penha

Ramo Floriano - Missão Teresina
Músico e Ator
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J. Reuben Clark:
A força do direito empregada
ao serviço ao próximo.
Organizada sobre os valores religiosos a J. Reuben Clark Law Society
(JRCLS) é uma organização sem fins
lucrativos que reúne diversos operadores do Direito – advogados, estagiários, juízes, delegados etc. – em
torno de um objetivo comum: ajudar
o próximo.
Fundada em 1988 na faculdade de direito da Universidade Brigham Young
(Provo- Utah) com meia dúzia de pessoas, suas atividades no Brasil iniciaram-se em 2002, com o capítulo São
Paulo, em 2012, foi criado o capítulo
Nordeste, desde então, se espalhou
pelo país, contando com capítulos em
diversos Estados, como Minas Gerais
e Curitiba.

J. Reuben Clark

Atualmente a J. Reuben Clark Law
Society está presente em cinco capítulos no Estado de São Paulo: Campinas, ABC, Jundiaí, Sorocaba e na Capital, onde a presidente atual é a Dra.
Tânia Formigone e conta com o Dr.
Florant Herve Jacques Elie Lambert
Damas como vice-presidente.

de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos
dos Últimos Dias, tem como objetivo
principal “Encorajar elevados padrões
de ética, liberdade religiosa, assistência jurídica aos necessitados e que os
estudantes de direito sejam apoiados e
ensinados a viver estes valores”, como
pontuou Dr. Florant Herve Jacques
Elie Lambert Damas, que apresentou
um pouco mais da organização para a
revista O Tabernáculo.

A organização congrega pessoas de
diversas denominações religiosas,
sendo que sua maioria são membros
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Entrevista:
O Tabernáculo: É muito interessante poder apresentar uma associação
que tem princípios tão elevados, que
homenageia um dos homens mais
dinâmicos dentro d’A Igreja de Jesus
Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
Antes de falarmos da associação em
si, poderia discorrer um pouco sobre o
homem que a Inspirou?
Florant: Ele foi um homem de grandes
feitos, em poucas linhas, podemos dizer que Joshua Reuben Clark, tinha um
imenso amor pelo aprendizado e por
servir a seu próximo que perdurou por
toda a sua vida.
Foi autor de várias obras interessantes,
como o clássico “Memorando sobre o
Direito de Proteger Cidadãos em Países
Estrangeiros pelas Forças de Desembarque”. E serviu em vários cargos junto
ao governo americano e dentro da Igreja, onde, aos sessenta e dois anos, foi
convidado e aceitou servir como conselheiro do Presidente Heber J. Grant, se
tornando um dos apoiadores do plano
de bem-estar da Igreja.
É um resumo pequeno de um grande
líder que inspirou e inspira as pessoas
a servirem seu próximo através da força
do Direito e dos princípios que regem
as leis em todos os países.

O Tabernáculo: Muito interessante. É
possível ver que quem se associa a
J. Reuben Clark irá desenvolver um
trabalho de amor. E como alguém
pode se associar a JRCLS?
Florant: A sociedade é composta principalmente por membros de “A Igreja
de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos
Dias (Igreja SUD)”, embora não se exija que os filiados da sociedade sejam
membros da igreja.
Não há nenhuma exigência quanto à
preferência religiosa, nem mesmo ter
uma inscrição ativa na OAB ou ter frequentado a Faculdade de Direito J. Reuben Clark nos EUA.
Os únicos requisitos são a graduação
em uma Faculdade de Direito e o apoio
da missão acima transcrita são os únicos exigidos para a adesão.
O Tabernáculo: Você está há quanto
tempo na organização? E como é o
seu dia a dia nela?
Florant: Estou na entidade desde 2013.
Tanta coisa já passou e aconteceu desde que me associei. Já fui diretor de Pró
Bono, de Eventos e agora atuo como vice-presidente e devo assumir a próxima
gestão como presidente.
Atualmente, como vice-presidente, tenho várias atribuições, como auxiliar nos
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Sangirardi, a partir do dia 11 de junho.
O tema deste curso é a Ética e será abordada tanto sua aplicabilidade para o dia
a dia profissional quanto o pessoal.

agendamentos de eventos que possam
atender as demandas da organização.
Estamos desenvolvendo uma série de
eventos virtuais atualmente. Voltados
para advogados e o público em geral,
buscando o aprimoramento da sociedade como um todo.
O Tabernáculo: A Igreja se preocupa
com a liberdade religiosa e isto reflete também na JRCLS. Por que há preocupação com a liberdade religiosa?
Florant: A liberdade religiosa é expressa na 11ª regra de fé: “Pretendemos o
privilégio de adorar a Deus, Todo Poderoso, de acordo com os ditames da
nossa consciência e concedemos a todos os homens o mesmo privilégio, deixando-os adorar como, onde, ou o que
quiserem”.
Afinal não é possível adorar ao Senhor,
que essencialmente é amor, e buscar
retirar o direito de outros o adorar e
servir como bem entendem.
No Brasil temos capítulos que são presididos por pessoas de outras denominações religiosas, ao mesmo tempo não
nos importamos de servir as pessoas
que são de outras denominações.
Os membros da JRCLS precisam respeitar a liberdade religiosa, independentemente se são SUDs ou não, afinal a 11ª
regra de fé é inerente a todos os seres
humanos.

Florant H. J. Elie Lambert Damas

Vice-presidente JRCLS Capítulo SP
Estaca Campo Limpo

O Tabernáculo: E quanto a ética, o
que a JRCLS tem feito para difundir
este valor moral que o mundo anda
tão carente?
Florant: Além de todas as ações da organização e de seus membros se basearem na Ética, buscamos difundir à comunidade, através do serviço por vezes
em forma de palestras e eventos que
realizamos.
Um bom exemplo consiste no curso que
será administrado pelo Desembargador
aposentado, Dr. Luiz Afonso Junqueira
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O Tabernáculo: Talvez o pilar que
mais se destaca no meio não jurídico
seja o Serviço Pró Bono. Como ele se
desenvolve?
Florant: O Serviço Pró Bono para prestar serviços junto a comunidade. Já fizemos atendimento em comunidades, em
igrejas etc.
A OAB não permite que o advogado
atue gratuitamente e não autoriza a
captação de clientes desta forma, então, nos atendimentos recebemos as
pessoas, ouvimos suas queixas, tiramos
as dúvidas e, se o caso precisa ser resolvido na justiça encaminhamos para
a Defensoria Pública ou para os centros
de atendimentos universitários.
Em ultimo caso não sendo possível o
encaminhamento, seja em razão da urgência do caso ou da sua complexidade,
o que é raro, o caso é encaminhado a
um de nossos associados para o patrocínio da causa imediata com o compromisso ético de que uma vez resolvido
não patrocinará nenhuma outra causa
do cliente pro-bono, independentemente da sua natureza, assegurando assim
o cumprimento aos ditames da OAB de
não captação de clientes.

O Tabernáculo: Para encerrar, nos
conte qual foi a maior conquista que
teve à frente da JRCLS? Aquela que
lhe deu uma satisfação ao servir? E
qual conselho poderia deixar para
quem está conhecendo a J. Reuben
Clark agora?
Florant: A satisfação maior foi o sentimento de propósito e utilidade ao meu
semelhante enquanto me empenho em
elevar os meus padrões de pensamento
e conduta servindo ao meu Senhor.
Quanto ao conselho posso apenas estender um convite para aprendam mais
sobre a J. Reuben Clark e sentirão o desejo de conhecer mais a Cristo.

Dra. Cláudia Batistom

Editora de Conteúdo JRCLS Capítulo SP
Ala Morumbi, Estaca São Paulo
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