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Há 20 anos, neste mesmo Estado (São Paulo), realizava-se a 
histórica Conferência Geral de 1999 — a 18ª Sessão — que 
ocorreu dos dias 20 de outubro a 11 de novembro daquele 
ano em Cesareia de Filipe, Itu. Naquela época, a ansiedade 

mundial estava focada no dia 31 de dezembro, pois aproximava-se a 
suposta virada do milênio. Na verdade, o século 21 entraria em cena 
somente em 1º de janeiro de 2001, pois Cristo supostamente teria 
nascido no ano 1, e não no ano zero, pois os números romanos não 
previam a existência do zero. Daí o motivo pelo qual o ano 2000 ain-
da é século 20, e século 21 apenas a partir de 2001.

Realmente, o final de 1999 indicava uma fase movimentada 
para nossa igreja aqui no Brasil. A chegada de uma Assembleia da 
Conferência Geral em nossas terras só reforçava a convicção de todos, 
de que tudo isso fazia parte dos últimos acontecimentos. Contudo, 
o tempo avançou e muitos reformistas em nosso País têm passado 
por momentos decisivos de apatia, esfriamento do zelo espiritual e, 
como resultado, inúmeros irmãos parecem ter desatendido a esta 
advertência: “E olhai por vós, para que não aconteça que o vosso 
coração se carregue de glutonaria, de embriaguez, e dos cuidados da 
vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia” (Lucas 21:34).

Agora que estamos às vésperas de mais uma assembleia, surgem 
pensamentos e perguntas intrigantes: Será esta a última? Haverá um 
derramamento especial do Espírito de Deus nessas reuniões? Como 
a obra do Senhor tem avançado mundo afora? Esta Assembleia — a 
23ª — traz diversos desafios e graves reflexões. Continuaremos em 
nossa mesmice rotineira, como se soubéssemos que iremos assistir 
a dezenas de assembleias no futuro com a mesma paz e segurança 
de hoje? Jesus Cristo, o grande Amigo dos pecadores, continuará 
batendo inútil e indefinidamente à porta de nosso coração sem ouvir 
uma resposta? Caso continuemos indiferentes, nosso destino poderá 
ser selado para a ruína eterna. A maravilhosa obra de intercessão 
de Jesus em favor do Seu povo no santuário celestial está quase 
findando. 

Nosso desejo é que você, querido congressista, aproveite ao 
máximo todas as reuniões e oportunidades para rever amigos, fazer 
novas amizades, mas principalmente para renovar o concerto com 
seu Redentor, pois sem Jesus, a igreja não terá esperança nenhuma. 
Unicamente com Cristo ela pode estar preparada para recebê-lO.

Seu irmão na bendita esperança,
Dorval Fagundes

Edições Vida Plena

Twenty years ago, in this same state (São Paulo), was held the 
historic General Conference of 1999. It was the 18th Session 
and took place in Caesarea de Filipe, Itu, from October 20 to 
November 11 of that year. At that time, the collective anxiety 

of many people around the world centered on December 31—the 
turn of the millennium. The 21st century would actually only come 
into play on January 1, 2001, because Christ is supposed to have been 
born in year 1, not year zero, since Roman numbers did not account 
for the existence of the zero. Therefore, the year 2000 was still the 
20th century, and the 21st century begin only in 2001. 

The end of 1999 indicated a busy phase for our church here 
in Brazil. The arrival of a General Conference Session on our 
lands only reinforced everyone’s conviction that this was all 
part of the last day events. However, time has passed and many 
Reformers in our country have gone through decisive moments 
of apathy, cooling of spiritual zeal, and as a result it seems the 
following warning has gone unheeded by many: “And take heed 
to yourselves, lest at any time your hearts be overcharged with 
surfeiting, and drunkenness, and cares of this life, and so that day 
come upon you unawares” (Luke 21:34).

Now that we are on the brink of another Session, intriguing 
thoughts and questions arise: Will this the last Session? Will 
there be a special outpouring of God’s Spirit during these 
meetings? How has the Lord’s work advanced in the world? This 
Session—the 23rd—brings with it many challenges and serious 
reflections. Will we continue our same routine as if we know 
we will attend dozens of Sessions in the future with the same 
peace and security as today? Will Jesus Christ, the great Friend 
of sinners, keep knocking endlessly and in vain at the door of our 
hearts without receiving an answer? If we remain indifferent, our 
destiny can be sealed to eternal ruin. Jesus’ wonderful work of 
intercession for His people in the heavenly sanctuary is almost 
over.

Our hope is that you, dear attendee, make the most of every 
meeting and opportunity to see friends, make new friends, but 
especially to renew the covenant with your Redeemer, because 
without Jesus the church will have no hope. Only with Christ can 
it be prepared to receive Him.

Your brother in the blessed hope,
Dorval Fagundes
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Eli Tenório da SilvaSecretário (2016-2019) | Outgoing Secretary

“E Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e Eu vou 
para Ti. Pai santo, guarda em Teu nome aqueles que Me deste, para 

que sejam um, assim como Nós” (João 17:11, grifo nosso).

“And now I am no more in the world, but these are in the world, and I 
come to thee. Holy Father, keep through thine own name those whom 

thou hast given me, that they may be one, as we are.” John 17:11  

A igreja foi incumbida da missão de 
expandir constantemente a obra do 
Senhor, alcançando cada recanto do 

mundo e alistando no exército de Deus todas 
as almas sinceras que estão dispostas a se 
entregarem ao serviço de Cristo.

A obra de pregar o evangelho ao mundo 
inteiro é enorme, e não devemos ter alguma 
esperança de cumpri-la, a não ser que este-
jamos unidos pelos laços do amor cristão e, 
mediante isso, possamos revelar ao mundo 
que Cristo é real, e que somos um com Ele:

“Para que todos sejam um; assim como Tu, 
ó Pai, és em Mim, e Eu em Ti, que também eles 
estejam em Nós, para que o mundo creia que Tu 
Me enviaste” (João 17:21).

“Nisto todos saberão que sois Meus discípu-
los, se vos amardes uns aos outros” (João 13:35).

Somente pela união com Cristo podemos es-
perar ter o poder e a orientação do Espírito Santo, 
bem como a cooperação dos anjos celestes.

The church has been entrusted with the 
mission of constantly enlarging the 
Lord’s work, reaching all corners of the 

world and enlisting in the army of God all 
honest souls willing to give themselves to the 
service of Christ.

Preaching the gospel to the whole world 
is a great task, and we cannot hope to fulfill it 
unless we are united by the bonds of Christian 
love and thus reveal to the world that Christ is 
real, and that we are one with Christ:

“That they all may be one; as thou, Fa-
ther, art in me, and I in thee, that they also 
may be one in us: that the world may believe 
that thou hast sent me.” John 17:21

“By this shall all men know that ye are 
my disciples, if ye have love one to another.” 
John 13:35

Only by union with Christ we can hope 
to have the power and guidance of the Holy 
Spirit and cooperation of the heavenly angels. 

“PARA QUE TODOS 
SEJAM UM”

THAT THEY MAY BE ONE



5

OBSERVADOR DA VERDADE . 23ª ASSEMBLEIA DA CONFERÊNCIA GERAL (2019) | 23rd GENERAL CONFERENCE SESSION (2019)

Apenas quando estiverem unidos a Cristo é que 
os membros da igreja estarão ligados uns aos outros; 
as famílias estarão unidas, e novas igrejas serão esta-
belecidas como centros de luz em novos lugares, com 
novos convertidos aceitando o evangelho de nosso 
Senhor Jesus Cristo. A corrente de ouro do amor une 
os seguidores de Cristo em um único corpo.

Pela graça de Deus, a Verdade Presente alcançou sete 
novos países durante os últimos quatro anos: (1) Cuba, 
(2) Jamaica, (3) Madagascar, (4) Tailândia, (5) Omã (um 
país da costa sudeste da Península Arábica), (6) Timor 
Leste e (7) Togo (um pequeno país da África Ocidental).

Madagascar
Em cada nação, tribo, língua, povo, e em cada 

ilha do oceano, Deus reservou um firmamento de 
escolhidos que hão de brilhar em meio às trevas deste 
mundo. Madagascar, no Oceano Índico, é uma dessas 
ilhas do Senhor.

O Movimento de Reforma chegou ao local quando 
uma família, interessada em viver uma vida reforma-
da, encontrou o site da Conferência Geral e contatou 
o Secretário mundial que, após um breve período de 
comunicação on-line com eles, solicitou ao pr. João 
Bosco, Secretário Regional do Norte da África, que 
visitasse essas almas interessadas. O pr. Bosco pronta-
mente se preparou para visitar Madagascar e, após os 
devidos ajustes, organizou o trabalho ali.

Em apenas quatro anos, os irmãos têm 130 mem-
bros batizados, 14 pequenos grupos organizados e seis 
obreiros bíblicos de tempo parcial. Os irmãos estão 
muito felizes, unidos e fervorosos no trabalho da vi-
nha do Senhor.

Togo, África
A obra no Togo, país da África Ocidental, também 

tem crescido rapidamente. Ainda que o relatório a se-
guir, preparado para a sessão de delegados com base em 
informações de dezembro de 2018, aponte a existência 
de 14 membros, no momento em que escrevi este artigo 
(julho/2019) recebi dados atualizados indicando que 
mais 24 almas se uniram à igreja de Deus nestes últimos 
seis meses. Portanto, atualmente temos 38 membros no 
Togo, e mais almas estão em preparo para o batismo.

Jovens, adultos e idosos uniram seus esforços aos 
de missionários fiéis, e reuniões evangelísticas foram 
realizadas em diferentes países ao redor do mundo, 
ajudando, assim, a estabelecer a obra em novas mis-
sões. Almas estão sendo adicionadas ao rebanho de 
Deus pelo trabalho de obreiros que estão dispostos a 
sacrificar tudo pela causa de Cristo.

“A todos quantos se oferecem ao Senhor para o 
serviço, sem nenhuma reserva, é concedido poder 
para alcançar resultados sem limite. Deus fará grandes 
coisas por esses.

“Aos jovens, bem como aos adultos, Deus quer 
dar poder do alto. Com a língua, mente, mãos e pés 
convertidos, os lábios tocados pela brasa viva do altar 
divino, podem ser recebidos no serviço do Mestre, 
movendo-se com segurança para frente e para cima, 
conduzindo a obra até a finalização.”1

When united with Christ, the members of the 
church are united among themselves, families are 
united, and new churches are established as centers of 
light in new places, with new converts accepting the 
Gospel of our Lord Jesus Christ. The golden chain of 
love makes the followers of Christ one body.

By God’s grace, during these last four years the 
present truth has reached seven new countries: Cuba, 
Jamaica, Madagascar, Thailand, Oman, East Timor, 
and Togo.

Madagascar
In every nation, tribe, language, people, and in the 

islands of the sea, God has in reserve a firmament of 
chosen ones that will shine in the midst of the dark-
ness of this world. Madagascar in the Indian Ocean is 
one of these islands of the Lord.

The Reform Movement arrived in Madagascar 
when a family, interested in living a reformed life, 
came across the SDARM website and contacted the 
GC Secretary who after a brief time of online com-
munication with the interested brethren, asked Bro-
ther John Bosco, the Regional Secretary of Northern 
Africa, to visit these interested souls. Brother Bosco 
promptly arranged to visit Madagascar and, after the 
necessary preparation, organized the work there.

In just four years, the brethren have 130 baptized 
members, they have organized fourteen small groups, 
and they have six part-time workers. The brethren are 
very happy, united, and fervent in the work of God’s 
vineyard. 

Togo
The work in Togo in West Africa is also growing 

fast. Though in the report below, which was prepared 
for the delegation session and closed on December of 
2018, shows 14 members, at the time of writing this 
article, updated information arrived showing that 
24 more souls have joined the church of God during 
these last six months. Therefore, we currently have 38 
members in Togo, and more souls are being prepared 
for baptism. 

Young people, adults, and elderly brethren have 
joined their efforts to the work of faithful missio-
naries, and evangelistic meetings have been held in 
different countries around the world, thus helping to 
establish the work in new missions. Souls are being 
added to the flock of God by the work of missionaries 
who are willing to sacrifice all for the cause of Christ. 

“To everyone who offers himself to the Lord for 
service, withholding nothing, is given power for the 
attainment of measureless results. For these God will 
do great things. 

“To young men and young women, as well as to 
those who are older, God will give power from above. 
With converted minds, converted hands, converted 
feet, and converted tongues, their lips touched with 
a living coal from the divine altar, they will go forth 
into the Master’s service, moving steadily onward and 
upward, carrying the work forward to completion.”1 
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Obreiros que descansaram no Senhor
Vários dos destemidos soldados de Cristo foram 

chamados ao descanso nestes últimos quatro anos. 
Abaixo, segue a lista daqueles cujo falecimento foi 
informado oficialmente à Conferência Geral:

• Alfons Balbach, ministro, EUA;
• Daniel Duarte, ministro, Brasil;
• Daniel Dumitru, ministro, EUA;
• Eddy Kabuaya Nkolayi, pastor, Congo, África;
• Eghbert Fred, pastor, Ilhas Seicheles;
• Elizabeth Brittain, esposa do ex-presidente da Con-
ferência Geral, Neville S. Brittain, Austrália;
• Francisco Devai, ministro, EUA;
• Helena Fernando António, tesoureira de Associação, 
Angola, África;
• José Cadaxa, ministro, Portugal;
• Joy Goni, obreiro bíblico, Indonésia;
• Martin Nahr, pastor, Gana, África;
• Mervyn Southwell, pastor, Austrália;
• Ruffo Lopez, ex-Tesoureiro da Conferência Geral, 
Equador, e
• Samuel Monteiro, obreiro bíblico, ex-diretor de col-
portagem e gerente das Edições Vida Plena, Brasil.

Esses estão agora descansando em Jesus, mas suas 
obras continuarão produzindo frutos para glorificar o 
nome de Deus.

A juventude é chamada  
para assumir os encargos
“Os fatos estão perante nós. Os que entre nós têm 

arcado com as responsabilidades estão descendo à 
silenciosa sepultura. Os membros ativos da igreja, os 
verdadeiros obreiros em todas as reformas, já vive-
ram a maior parte de sua vida e estão declinando em 
força física e mental. Ansiosamente gostaríamos de 
ver quem são os que hão de preencher seu lugar. A 
quem serão confiados os interesses vitais da igreja? 
Faremos uma pergunta, cheios de profunda preocu-
pação: ‘Quem assumirá as responsabilidades da cau-
sa de Deus quando os poucos porta-bandeiras caí-
rem?’ Olhamos ansiosos para os jovens de hoje como 
aqueles que precisam assumir esses fardos e sobre 
quem as responsabilidades devem repousar. Eles 
precisam assumir a obra onde outros a deixaram, e 
sua conduta determinará se a moralidade, a religião 
e a piedade vital prevalecerão, ou se a imoralidade e 
a infidelidade corromperão e frustrarão tudo o que é 
valioso. O padrão que agora é adotado determinará 
o futuro.”2

Você está disposto a atender ao chamado e ir 
aonde Deus ordenar? A obra precisa avançar e Deus 
está chamando os que estão dispostos a servir. Você 
está disposto a dizer: “Eis-me aqui, envia-me a mim”? 
(Isaías 6:8).

Workers Who Have Passed Away 

Some of the valiant soldiers of Christ have been 
called to rest during these past four years. Following 
are those of whose rest in the Lord the GC has been 
officially informed:
 
• Brother Alfons Balbach – Minister – USA
• Brother Daniel Duarte – Minister – Brazil
• Brother Daniel Dumitru – Minister – USA
• Brother Eddy Kabuaya Nkolayi – Pastor – Congo
• Brother Eghbert Fred – Pastor – Seychelles
• Sister Elizabeth Brittain – Wife of former GC Presi-
dent (Bro. Neville S. Brittain) – Australia
• Brother Francisco Devai – Minister – USA
• Sister Helena Fernando António – Field Treasurer – 
Angola
• Brother José Cadaxa – Minister – Portugal
• Brother Joy Goni – Bible Worker – Indonesia
• Brother Martin Nahr – Pastor – Ghana
• Brother Mervyn Southwell – Pastor – Australia
• Brother Ruffo Lopez – Former GC Treasurer – Ecuador
• Brother Samuel Monteiro – Former Canvassing Lea-
der and Publishing House Manager - Brazil 

These are now resting in Jesus, but their works will 
continue bringing forth fruits to glorify God’s name.

Youth Called to Take the Burdens 

“The facts are before us. The burden bearers among 
us are dropping off into the silent grave. The active 
members of the church, the true workers in all reforms, 
are mostly past the meridian of life, and are declining 
in physical and mental strength. We should anxiously 
contemplate who are to rise up and fill their places. To 
whom are to be committed the vital interests of the 
church? The question may be asked by us with the de-
epest concern, Who will bear the responsibilities of the 
cause of God when a few more standard-bearers fall? 
We can but look anxiously upon the youth of today as 
those who must take these burdens, and upon whom 
responsibilities must fall. They must take the work whe-
re others leave it; and their course will determine whe-
ther morality, religion, and vital godliness shall prevail, 
or whether immorality and infidelity shall corrupt and 
blight all that is valuable. It is the way the standard is 
carried now that will determine the future.”2  

Are you willing to answer the call and go wherever 
God leads you? The work needs to go forward, and God 
is calling those who are willing to serve. Are you willing 
to say: “Here I am, send me”? (Isaiah 6:8).
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União 
Union

É uma unidade autossustentável com uma quantidade mínima de 250 membros.

A self-supporting unit with a minimum of 250 members

União-Campo 
Union Mission

Unidade que não é autossustentável, a qual tem, no mínimo, 250 membros. Parte das 
receitas é provida pela Conferência Geral.

A not self-supporting unit with a minimum of 250 members.

Associação
Field 

Unidade autossustentável com uma quantidade mínima de 50 membros.

A self-supporting unit with a minimum of 50 members.

Associação-Campo 
Mission Field

Unidade autossustentável com menos de 50 membros.

A self-supporting unit with less than 50 members.

Campo 
Mission

Unidade que não é autossustentável, independentemente do número de membros. 

A not self-supporting unit regardless of its membership.

Delegados Ex-Ofício 
Delegates at Large

São pessoas que participam das sessões com os mesmos privilégios de um delegado 
regular (direito a voto e representatividade), mas que são automaticamente convocados 
devido ao cargo exercido durante a administração em curso.

These are brethren who attend the sessions with the same privileges as a regular delegate (voting rights and 
representativeness) but are automatically called due to the office held during the outgoing administration.

Glossário de unidades da Conferência Geral/Nomenclature of General Conference's Units

Os dez países com maior número de 
membros do Movimento de Reforma
The ten largest countries of the Reform Movement by 
membership are (as of December 2018):

Brasil | Brazil 10 580
Congo 3 282
Peru 2 998
Angola 2 643
Romênia | Romania 2 526
Índia 1 500
Filipinas | Philippines 1 403
Colômbia 1 016
Ucrânia | Ukraine 1 014
Etiópia | Ethiopia 968

Atualmente, temos 23  
escolas missionárias: 
We have 23 Missionary Schools:

1. Angola
2. Argentina
3. Austrália
4. Bolívia
5. Brasil | Brazil
6. China
7. Colômbia
8. Croácia | Croatia
9. R. D. do Congo
10. República Dominicana | Dominican 
Republic
11. Equador | Ecuador
12. Haiti
13. Honduras
14. Hungria | Hungary
15. Indonésia
16. Itália | Italy
17. México
18. Peru
19. Filipinas | Philippines
20. Romênia | Romania
21. África do Sul | South Africa
22. Ucrânia | Ukraine
23. EUA | USA
 



8

OBSERVADOR DA VERDADE . 23ª ASSEMBLEIA DA CONFERÊNCIA GERAL (2019) | 23rd GENERAL CONFERENCE SESSION (2019)

Região Africana:
African Region:
1. Angola
2. Botsuana | Botswana
3. Burundi
4. Camarões | Cameroon
5. Congo (RDC) | (DRC)
6. Congo-Brazzaville (RC) 
7. Etiópia | Ethiopia
8. Gana | Ghana
9. Quênia | Kenya
10. Libéria
11. Madagascar
12. Malawi
13. Moçambique | Mozambique
14. Namíbia
15. Nigéria
16. Ruanda | Rwanda
17. São Tomé e Príncipe
18. Serra Leoa | Sierra Leone
19. Ilhas Seicheles | Seychelles
20. África do Sul | South Africa
21. Tanzânia
22. Togo
23. Uganda
24. Zâmbia
25. Zimbábue | Zimbabwe

Região Asiática:
Asian Region:
26. Andamã e Nicobar
27. Barém | Bahrain
28. Bangladesh
29. Butão | Bhutan
30. Birmânia (Myanmar)
 Burma (Myanmar)
31. Índia
32. Malásia | Malaysia
33. Nepal
34. Omã | Oman
35. Paquistão | Pakistan
36. Arábia Saudita | Saudi Arabia
37. Cingapura | Singapore
38. Sri Lanka
39. Tailândia | Thailand 
40. Emirados Árabes Unidos
 United Arab Emirates

Região da América Central:
Central American Region:
41. Belize
42. Colômbia
43. Costa Rica
44. Cuba
45. República Dominicana
 Dominican Republic
46.   El Salvador
47. Guadalupe
48. Guatemala
49. Haiti
50. Honduras
51. Jamaica
52. Martinica | Martinique

Países alcançados pelo Movimento da Reforma 
Listados de acordo com as divisões regionais da Conferência Geral. Nem sempre elas irão coincidir com as 
divisões geográficas (ou seja, a Colômbia está localizada geograficamente na América do Sul, mas em nossa 
divisão organizacional da obra, ela pertence à América Central)

Countries Reached by the Seventh Day Adventist Reform Movement:
Listed according to SDARM region divisions. These may not always match the geographical divisions (i.e. Colombia is 
geographically located in South America, but in our work division, it belongs to Central America)

53. México
54. Nicarágua
55. Panamá
56. Santa Lúcia
57. Venezuela

Região da Eurásia (ou 
Euroasiática):
Eurasian Region:
58. República Tcheca
 Czech Republic
59. Estônia
60. Letônia | Latvia
61. Cazaquistão | Kazakhstan
62. Israel
63. Moldávia
64. Polônia | Poland
65. Rússia
66. Eslováquia | Slovakia
67. Turquia | Turkey
68. Ucrânia | Ukraine 
69. Uzbequistão | Uzbekistan

Região Europeia:
European Region:
70. Áustria
71. Bélgica | Belgium
72. Bósnia
73. Bulgária
74. Cabo Verde
75. Croácia | Croatia
76. Dinamarca | Denmark
77. Inglaterra | England
78. Finlândia | Finland
79. França
80. Alemanha | Germany
81. Grécia | Greece
82. Holanda | Holland
83. Hungria | Hungary
84. Itália | Italy
85. Macedônia
86. Montenegro
87. Portugal
88. Romênia | Romania
89. Sérvia | Serbia
90. Eslovênia | Slovenia
91. Espanha | Spain
92. Suécia | Sweden
93. Suíça | Switzerland

Região da América  
do Norte:
North American Region:
94. Canadá
95. Porto Rico | Puerto Rico
96. Estados Unidos | United States

Região do Pacífico:
Pacific Region:
97. Samoa Americana 
 American Samoa
98. Austrália
99. China

100. Timor Leste | East Timor
101. Fiji
102. Polinésia Francesa
 French Polynesia
103. Indonésia
104. Japão | Japan
105. Coreia do Sul
 Korea (South Korea)
106. Malásia | Malaysia
107. Mongólia
108. Nova Caledônia
 New Caledonia
109. Nova Zelândia
 New Zealand
110. Papua-Nova Guiné
 Papua New Guinea
111. Filipinas | Philippines
112. Samoa
113. Ilhas Salomão | Solomon Islands
114. Tailândia | Thailand
115. Vanuatu
116. Vietnã | Vietnam

Região da América do Sul:
South American Region:
117. Argentina
118. Bolívia
119. Brasil | Brazil
120. Guiana Inglesa 
 British Guyana
121. Chile
122. Equador | Ecuador
123. Guiana Francesa 
 French Guiana
124. Paraguai | Paraguay
125. Peru
126. Suriname
127. Uruguai | Uruguay

Países a serem alcançados:
Countries still to be reached:
1. Afeganistão | Afghanistan
2. Albânia
3. Argélia | Algeria
4. Andorra
5. Antígua e Barbuda
6. Armênia
7. Azerbaijão | Azerbaijan
8. Bahamas
9. Barém | Bahrain
10. Benin
11. Butão | Bhutan
12. Brunei
13. Burkina Faso
14. Camboja
15. Chade
16. Chipre | Cyprus
17. Comores
18. Coreia do Norte
 North Korea
19. Costa do Marfim
 Ivory Coast
20. Djibuti

21. Dominica
22. Egito | Egypt
23. Guiné Equatorial
 Equatorial Guinea
24. Eritreia
25. Gabão | Gabon
26. Gâmbia
27. Geórgia
28. Granada
29. Guiné | Guinea
30. Guiné-Bissau | Guinea Bissau
31. Iêmen | Yemen
32. Ilhas Marshall
 Marshall Islands
33. Islândia | Iceland
34. Irã | Iran
35. Iraque | Iraq
36. Irlanda | Ireland
37. Jordânia | Jordan
38. Kiribati
39. Kuwait
40. Laos
41. Líbano | Lebanon
42. Lesoto | Lesotho
43. Líbia | Libya
44. Lichtenstein
45. Lituânia | Lithuania
46.   Luxemburgo
47. Mali
48. Malta
49. Mauritânia
50. Ilhas Maurício | Mauritius
51. Micronésia
52. Mônaco
53. Marrocos | Morocco
54. Nauru
55. Níger
56. Noruega | Norway
57. Palau
58. Quirguistão | Kyrgyzstan
59. República Centro- 
 Africana
 Central Africa Republic
60. São Cristóvão e Neves
 Saint Kitts and Nevis
61. São Vicente e   
 Granadinas
 Saint Vincent and the  
 Grenadines
62. San Marino
63. Senegal
64. Somália
65. Sudão | Sudan
66. Síria | Syria
67. Tajiquistão | Tajikistan
68. Tonga
69. Trinidad e Tobago
70. Tunísia
71. Turcomenistão 
 Turkmenistan
72. Tuvalu
73. Vaticano | Vatican
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A igreja está atualmente organizada em nove regiões com suas respectivas Uniões e 
membros listados abaixo. Algumas uniões abrangem mais de um país:

The church is currently organized in nine regions with the units and membership 
shown below. Some units have more than one country within it:

Associação Nordeste Angolana 
Angola Northeast Field

155 669 22 1 6 4

Associação Leste Angolana | Angola Eastern Field 65 317 16 0 1 8

União Angolana | Angola Union 2 423 7 429 211 11 28 40

Missão Botsuanense | Botswana Mission 17 37 2 0 0 0

Campo Brazavilense (Congo) | Congo Brazzaville Mission 2 26 1 0 0 1

União-Missão Congolesa | Congo Union Mission 2 451 3 823 115 4 42 73

Campo Malauiense | Malawi Mission 128 761 30 0 1 5

Campo Moçambicano | Mozambique Mission 190 775 35 1 2 10

Campo Namibiano | Namibia Mission 15 60 5 0 0 0

Associação África do Sul | South African Field 225 376 20 0 3 3

União-Missão Zambiense | Zambian Union Mission 532 2 415 70 3 11 7

Campo Leste do Zimbábue | Zimbabwe East Mission 64 172 8 0 2 1

Associação Oeste do Zimbábue | Zimbabwe West Field 144 308 24 1 2 7

Números totais desta região  | Region Total 6 411 17 168 559 20 98 159

União-Campo Burundiense | Burundi Union Mission 823 1 772 29 1 6 11

Campo da República dos Camarões | Cameroon Mission 42 66 5 0 1 0

Campo Kivu do Norte (Congo) | Congo - Kivu Mission, North 831 1 500 30 1 2 10

União-Campo Etíope | Ethiopian Union Mission 968 1 538 46 9 7 40

Campo Ganense | Ghana Mission 27 43 1 0 1 0

Campo Queniano | Kenya Mission 503 960 36 2 2 12

Campo Liberiano | Liberia Mission 59 159 7 0 3 0

Campo de Madagascar | Madagascar Mission 130 449 14 1 0 6

Campo Central Nigeriano | Nigeria Mission, Central 34 119 15 0 2 1

Campo Leste-Nigeriano| Nigeria Mission, East 23 64 5 0 1 4

União-Campo Ruandense | Rwandan Union Mission 771 2 017 42 5 8 9

Campo das Ilhas Seicheles | Seychelles Mission 5 10 0 0 0 0

Campo de Serra Leoa | Sierra Leone Mission 80 425 18 0 0 3

Campo Tanzaniano | Tanzania Mission 206 257 18 0 3 5

Campo Togolense | Togo Mission 14 28 2 0 0 3

Campo Ugandense | Uganda Mission 198 825 27 1 3 7

Números totais desta região  | Region Total 4 714 10 232 295 19 39 111

REGIÃO SUL-AFRICANA | AFRICA, SOUTHERN REGION

REGIÃO NORTE-AFRICANA | AFRICA, NORTHERN REGION

Unidades Membros Alunos da  
Escola Sabatina

Lugares  
de culto Ministros Anciãos Obreiros 

bíblicosUnits Members 
Sabbath School Members Worship Places

Ministers Elders Workers

Unidades Membros Alunos da  
Escola Sabatina

Lugares  
de culto Ministros Anciãos Obreiros 

bíblicosUnits Members 
Sabbath School Members Worship Places

Ministers Elders Workers



10

OBSERVADOR DA VERDADE . 23ª ASSEMBLEIA DA CONFERÊNCIA GERAL (2019) | 23rd GENERAL CONFERENCE SESSION (2019)

Unidades Membros Alunos da  
Escola Sabatina

Lugares  
de culto Ministros Anciãos Obreiros 

bíblicosUnits Members 
Sabbath School Members Worship Places

Ministers Elders Workers

Campo Nicobar-Andamanês
Andaman and Nicobar Mission

9

Associação Birmanense (Myanmar) | Burmese Field 48 88 1 5

União-Campo do Sul da Índia
Indian Union Mission, South

519 676 27 8 13 10

União Norte da Índia | Indian Union North 981 1 625 69 14 16 14

Campo Nepalês | Nepali Mission 53 73 4 0 1 3

Campo Paquistanês | Pakistan Mission 814 1 142 8 5 5 0

Campo Central do Sri Lanka | Sri Lankan Central Mission 39 39 5 0 1 6

Campo da Província do Norte do Sri Lanka
Sri Lankan Northern Province Mission

15 15 1 0 0 1

Números totais desta região  | Region Total 2 478 3 658 118 27 37 39

REGIÃO ASIÁTICA | ASIAN REGION

Campo Norte da América Central 
Central American North Mission

186 446 22 2 3 6

Campo Sul da América Central
Central American South Mission

153 291 19 1 3 3

União Colombiana | Colombian Union 1 016 4 336 67 3 12 15

Campo Cubano | Cuba Mission 10 21 3 0 0 1

Campo Dominicano | Dominican Field 158 398 19 1 2 3

Campo Guadalupense | Guadalupe Mission 15 21 6 1 1 0

Campo Haitiano | Haitian Mission 143 479 16 0 4 3

União Hondurenha | Honduras Union 541 1 374 54 5 4 20

Campo Jamaicano | Jamaica Mission 4 4 1 0 0 1

Associação-Campo da Martinica 
Martinique Mission Field

15 18 2 0 0 0

União Mexicana | Mexican Union 538 1 170 84 1 3 28

Associação-Campo de Santa Lúcia
St. Lucian Mission Field

12 27 2 0 1 0

Associação Venezuelana | Venezuela Field 258 738 41 3 3 6

Números totais desta região  | Region Total 3 049 9 323 336 17 36 86

REGIÃO DA AMÉRICA CENTRAL | CENTRAL AMERICAN REGION

Unidades Membros Alunos da  
Escola Sabatina

Lugares  
de culto Ministros Anciãos Obreiros 

bíblicosUnits Members 
Sabbath School Members Worship Places

Ministers Elders Workers

Associação-Campo da Tchecoslováquia
Czechoslovak Mission Field

22 64 4 1 1 1

Campo da Missão Israelense | Israeli Mission Field 3 3 1 0 0 0

União da Moldávia | Moldavian Union 554 738 36 8 11 13

Campo Mongol | Mongolian Mission 1 1 0 0 0 0

Associação Polonesa | Polish Field 32 40 1 0 3 0

União Russa | Russian Union 257 257 12 5 5 6

Campo Turco | Turkey Mission 7 7 1 0 0 0

União Ucraniana | Ukrainian Union 1 014 1 025 65 9 10 40

Números totais desta região  | Region Total 1 890 2 135 120 23 30 60

REGIÃO EUROASIÁTICA | EURASIAN REGION

Unidades Membros Alunos da  
Escola Sabatina

Lugares  
de culto Ministros Anciãos Obreiros 

bíblicosUnits Members 
Sabbath School Members Worship Places

Ministers Elders Workers
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Associação Austríaca | Austrian Field 50 68 4 0 1 2

Associação Britânica | British Field 50 63 2 0 2 0

Associação Búlgara | Bulgarian Field 68 120 13 2 1 3

Campo Cabo Verde | Cape Verde Mission 27 0 1 0 0 0

Associação Croata | Croatian Field 96 162 11 2 4 0

Associação Danubiana | Danube Field 58 75 7 1 0 2

Associação-Campo Finlandês | Finland Mission Field 5 0 0 0 0 0

Associação Francesa | French Field 101 167 10 1 2 1

Associação Alemã | German Union - North Field 70 126 14 1 2 0

Associação do Sul da Alemanha
German Union - South Field

135 169 8 1 2 3

Campo Grego | Greece Mission 3 0 0 0 0 0

 Associação Húngara | Hungarian Field 147 257 11 2 2 2

 Associação Italiana | Italian Field 146 213 12 1 2 0

Associação Moravska | Moravsca Field 78 89 5 1 3 2

Associação Portuguesa | Portuguese Field 148 210 10 5 0 3

União Romena | Romanian Union 2 526 3 578 123 52 10 18

Campo Santomense | São Tomé Mission 13 1 1 0 0 0

Associação Espanhola | Spanish Field 177 290 10 2 3 0

Números totais desta região  | Region Total 3 898 5 588 242 71 34 36

REGIÃO EUROPEIA | EUROPEAN REGION

Unidades Membros Alunos da  
Escola Sabatina

Lugares  
de culto Ministros Anciãos Obreiros 

bíblicosUnits Members 
Sabbath School Members Worship Places

Ministers Elders Workers

Unidades Membros Alunos da  
Escola Sabatina

Lugares  
de culto Ministros Anciãos Obreiros 

bíblicosUnits Members 
Sabbath School Members Worship Places

Ministers Elders Workers

Associação Leste-Canadense | Canadian Field, East 112 168 5 1 2 2

Associação-Campo Oeste-Canadense
Canadian Mission Field, West 8 8 1 1 0 1

Associação Centro-Leste (EUA) U. S. Field, East-Central 76 130 10 2 1 0

Associação Oeste (EUA) | U. S. Field, Eastern 64 126 6 0 1 2

Associação Sul (EUA) | U. S. Field, Southeast 211 351 12 7 3 11

União Oeste (EUA) | Western United States Union 538 625 31 0 7 4

Números totais desta região  | Region Total 1 009 1 408 65 9 14 20

REGIÃO NORTE-AMERICANA | NORTH AMERICAN REGION

União Australasiana | Australasian Union 357 432 19 10 11 9

União Norte (China) | Chinese Union, North 419 523 46 4 7 43

União Sul (China) | Chinese Union, South 359 502 54 1 3 4

Campo Timor Leste | East Timor Mission 2 9 1 0 0 1

Associação Oeste (Indonésia) Indonesia, Eastern Field 55 97 5 0 1 2

Associação Nusa Utara (Indonésia)
Indonesia, Nusa Utara Field 66 108 9 3 0 5

Campo Oeste (Indonésia) Indonesia, Western Mission 25 40 7 0 0 3

Associação Coreana | Korean Field 128 151 13 7 0 4

Associação-Campo do Japão | Nippon Mission Field 23 43 3 1 0 1

União-Campo do Pacífico Sul | South Pacific Union Mission 445 563 38 5 10 17

União Filipina | Philippine Union 1 403 1 942 112 13 14 26

Campo Tailandês | Thailand Mission 8 18 2 1 0 1

Campo Vietnamita | Vietnamese Mission 165 168 5 0 0 0

Números totais desta região  | Region Total 3 455 4 596 314 45 46 116

REGIÃO DO PACÍFICO | PACIFIC REGION

Unidades Membros Alunos da  
Escola Sabatina

Lugares  
de culto Ministros Anciãos Obreiros 

bíblicosUnits Members 
Sabbath School Members Worship Places

Ministers Elders Workers
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União Boliviana | Bolivian Union 878 1 899 70 3 4 13

União Norte (Brasil) | Brazilian Union, North 5 514 8 007 238 31 20 87

União Sul (Brasil) | Brazilian Union, South 5 066 8 970 195 42 26 81

Campo da Guiana Inglesa | British Guyana Mission 19 43 3 0 0 0

União Chilena | Chilean Union 271 467 26 2 3 4

União Equatoriana | Ecuadorian Union 392 762 22 2 8 6

Campo da Guiana Francesa | French Guiana Mission 11 29 1 0 0 1

União Peruana Peruvian Union 2 998 3 716 310 9 9 58

União Meridional da América do Sul
South American Southern Union 220 414 25 1 5 5

Campo do Suriname | Suriname Mission 12 45 1 0 0 2

Números totais desta região  | Region Total 15 381 24 352 891 90 75 257

Total | Region Total 42285 78460 2940 338 409 884

REGIÃO SUL-AMERICANA | SOUTH AMERICAN REGION

Unidades Membros Alunos da  
Escola Sabatina

Lugares  
de culto Ministros Anciãos Obreiros 

bíblicosUnits Members 
Sabbath School Members Worship Places

Ministers Elders Workers

Nº total de membros em dezembro de 2018 | Total membership at the close of the year 2018: 42 285
Nº total de membros na sessão anterior (2015) | Previous session membership 38 675
Nº de membros adicionados nos últimos quatro anos | Membership increase during the last four years 3 607
Delegados regulares | Regular Delegates 234
Delegados Ex-Ofício | Delegates at-Large 25
Regiões | Regions 9
Uniões | Unions 21
Uniões-Campos | Union Missions     7
Associações | Field Conferences     28
Associações-Campos | Mission Fields  7
Campos | Missions  42
Lugares de culto | Places of Worship 2 941
Membros da escola sabatina em nível mundial | Sabbath School Members 78 468
Ministros ordenados | Ordained Ministers 338
Anciãos ordenados | Ordained Elders 409
Obreiros bíblicos | Bible workers  885

O Relatório Estatístico preparado para a Sessão de Delegados deste ano apresenta os seguintes números:

The Statistical Report prepared for the 2019 Delegation Session shows the following numbers:

Unidos para a grande obra

 “A solene e sagrada mensagem de advertência pre-
cisa ser proclamada nos campos mais difíceis, e nas 
cidades mais pecaminosas, em todos os lugares onde a 
luz da grande tríplice mensagem não tem ainda raia-
do. Cada pessoa deve ouvir o último convite para as 
bodas do Cordeiro. [...]

 “Países até agora fechados ao evangelho estão 
abrindo as portas e suplicando que lhes seja explanada 
a Palavra de Deus. Reis e príncipes estão abrindo por-

United for the Great Task

 “The solemn, sacred message of warning must be 
proclaimed in the most difficult fields and in the most 
sinful cities, in every place where the light of the great 
threefold gospel message has not yet dawned. Every-
one is to hear the last call to the marriage supper of 
the Lamb. . . .” 

 “Countries hitherto closed to the gospel are open-
ing their doors, and are pleading for the Word of God 
to be explained to them. Kings and princes are open-
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tas há muito fechadas, convidando os arautos da cruz 
para entrar. Na verdade, a seara é grande. Somente a 
eternidade há de revelar os resultados dos bem dirigi-
dos esforços que aqui foram empreendidos.”3

Em alguns dos países ainda não alcançados, já 
existem almas interessadas que estão ansiosas para 
receber mais estudos. Para isso, são necessários meios 
a fim de poder enviar missionários com o objetivo de 
atendê-las. Por favor, lembre-se dessas almas em suas 
preces e ao ofertar para a implementação de novas 
missões. Ainda é grande a tarefa de continuar divul-
gando o trabalho nos países já alcançados e atingir os 
territórios que ainda estão além de nossa influência.

“E é necessário que dediquemos [à mensagem] 
o melhor trabalho. Chegou o tempo, o importante 
tempo em que, mediante os mensageiros de Deus, o 
pergaminho se desenrola perante o mundo. É preciso 
proclamar a toda nação, tribo, língua e povo a verdade 
contida nas mensagens do primeiro, segundo e tercei-
ro anjos; ela deve iluminar as trevas de todo continen-
te e estender-se até as ilhas do mar.”4

“Embora existam males na igreja, e tenham de 
existir até o fim do mundo, a igreja destes últimos dias 
há de ser a luz do mundo poluído e desmoralizado 
pelo pecado. A igreja, débil e defeituosa, precisando 
ser repreendida, advertida e aconselhada, é o único 
objeto na Terra ao qual Cristo confere Sua suprema 
consideração. O mundo é uma oficina em que pela 
cooperação de agentes humanos e divinos, Jesus está, 
por Sua graça e divina misericórdia, fazendo experi-
ências em corações humanos. [...] 

“Deus tem um povo distinto, uma igreja na Terra, 
inferior a nenhuma outra, mas a todas superior em 
recursos para ensinar a verdade, para vindicar a Lei 
de Deus. Deus tem agentes divinamente designados 
— homens a quem Ele está guiando, que suportaram 
o calor e a fadiga do dia, que cooperam com os instru-
mentos celestiais para promoverem o reino de Cristo 
em nosso mundo. Unam-se todos a esses agentes es-
colhidos, e sejam afinal encontrados entre os que têm 
a paciência dos santos, guardam os mandamentos de 
Deus, e têm a fé de Jesus.”5

Que a oração de Jesus seja atendida em nossa 
vida, unindo-nos para a grande obra à nossa frente. 
Assim, muitas almas verão o povo de Deus, saberão 
que somos um em Cristo e desejarão fazer parte desta 
grande família.

“Eu neles, e Tu em Mim, para que eles sejam leva-
dos à plena unidade, a fim de que o mundo reconheça 
que Me enviaste e os amaste, assim como Me amaste” 
(João 17:23). 

ing their long-closed gates, inviting the heralds of the 
cross to enter. The harvest truly is great. Eternity alone 
will reveal the results of well-directed efforts put forth 
now.”3 

In some of the countries not yet reached we al-
ready have interested souls who are looking forward 
to receiving further studies. Means are needed to send 
missionaries to attend them. Please remember these 
souls in your prayers and when giving your offerings 
to new missions. Great is still the task before us to 
continue spreading the work in the countries already 
reached and to reach the countries still missing.

“And it is necessary that the best kind of labor be 
given. The time has come, the important time, when, 
through God’s messengers, the scroll is being unrolled 
to the world. The truth comprised in the first, second, 
and third angels’ messages must go to every nation, 
kindred, tongue, and people; it must lighten the dark-
ness of every continent and extend to the islands of 
the sea. . .  .”4    

“Although there are evils existing in the church, 
and will be until the end of the world, the church 
in these last days is to be the light of the world that 
is polluted and demoralized by sin. The church, en-
feebled and defective, needing to be reproved, warned, 
and counseled, is the only object upon earth upon 
which Christ bestows His supreme regard. The world 
is a workshop in which, through the cooperation of 
human and divine agencies, Jesus is making experi-
ments by His grace and divine mercy upon human 
hearts.” 

“God has a distinct people, a church on earth, 
second to none, but superior to all in their facilities to 
teach the truth, to vindicate the law of God. God has 
divinely appointed agencies—men whom He is lead-
ing, who have borne the heat and burden of the day, 
who are cooperating with heavenly instrumentalities 
to advance the kingdom of Christ in our world. Let all 
unite with these chosen agents, and be found at last 
among those who have the patience of the saints, who 
keep the commandments of God, and have the faith 
of Jesus.”5

May Jesus’ prayer be answered in our lives, uniting 
us for the great task before us. Thus, many souls will 
see the people of God, know that we are one in Christ, 
and will desire to be part of thisgreat family.

“I in them, and thou in me, that they may be made 
perfect in one; and that the world may know that thou 
hast sent me, and hast loved them, as thou hast loved 
me.” John 17:23 

REFERENCES:

1 - The Faith I Live By, p. 247. 
2 - Testimonies, vol. 5, p. 128.
3 - Evangelism, p. 22. 
4 - Ibid., p. 19. 
5 - Counsels for the Church, p. 240.

REFERÊNCIAS:

1 - A fé pela qual eu vivo, p. 247.
2 - Testemunhos para a igreja, vol. 5, p. 128.
3 - Evangelismo, p. 22.
4 - Ibidem, p. 19.
5 - Conselhos para a igreja, p. 240.
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Revista Observador: Fale-nos sobre seu 
local de nascimento e a respeito de alguns fatos 
interessantes em seu ambiente de infância.

Davi P. Silva: Nasci em Três Rios (a cidade 
é realmente cercada por três rios: Paraíba do 
Sul, Piabanha e Paraibuna), no Estado do Rio 
de Janeiro. Sou o segundo de entre sete irmãos 
(quatro irmãos e três irmãs). Meu pai, José 
Silva, trabalhava para a Estrada de Ferro Central 
do Brasil, e nossa vida se desenvolveu em um 
ambiente de ferroviários. Quando nasci, sofria 
do “mal de simioto”, enfermidade decorrente da 
desnutrição. O médico garantiu à minha mãe que 
eu não sobreviveria. Muita dedicação materna, 
fruto da graça divina, contrariou o diagnóstico 

Observador: Tell us about your place of birth 
and some interesting facts about your childhood 
environment.

Davi P. Silva: I was born in Três Rios [three 
rivers] (the city is actually surrounded by three 
rivers: Paraíba do Sul, Piabanha and Paraibuna), 
in the State of Rio de Janeiro. I am the second 
of seven siblings (four boys and three girls). My 
father, José Silva, worked for the Brazil’s Central 
Railroad, and our life developed in a railway 
environment. When I was born, I suffered from 
the “mal de simioto” [simioto’s disease], a disease 
due to malnutrition. The doctor told my mother 
plainly that I would not survive. But much 
maternal dedication, the fruit of divine grace, 

INTERVIEW WITH BROTHER DAVI PAES SILVA

ENTREVISTA COM O 
IRMÃO DAVI PAES SILVA

Natural do Brasil, nascido em 1945 na cidade de Três Rios, no Estado 
do Rio de Janeiro, o irmão Davi passou por uma infância repleta de 
memórias que acabaram impactando sua vida de adulto. Entre as 
dificuldades, alegrias e tristezas que experimentou, a que marcou 
sua alma com mais intensidade foi a ansiosa busca por um claro 

entendimento da salvação em Cristo.

Born in 1945 in the city of Três Rios, in the State of Rio de Janeiro, Brother Davi had a childhood full of memories 
that ended up impacting his adult life. Among the difficulties, joys, and sorrows that he experienced, the one that 

marked his soul most intensely was the anxious search for a clear understanding of salvation in Christ.
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médico. Tenho muito amor à vida e nenhuma simpatia com 
a morte.

Revista Observador: Como foi seu primeiro contato 
com a igreja? 

Davi P. Silva: Meu pai teve o primeiro contato com o 
Movimento de Reforma em 1942, quando três colportores 
visitaram nossa pequena cidade. Ele adquiriu o livro Que 
nos trará o futuro?, através do qual conheceu a mensagem 
do sábado, tornando-se o primeiro guardador do quarto 
mandamento naquela cidade. Nasci em 1945, quando meu 
pai já estava familiarizado com a tríplice mensagem angélica. 
Ele seria batizado em 1946 e minha mãe em 1951.

Revista Observador: Quais foram seus primeiros 
problemas existenciais no tocante à salvação em Cristo?

Davi P. Silva: Minhas primeiras impressões sobre a 
religião foram terríveis. Olhava a Deus como aquele juiz 
severo e arbitrário, pronto a destruir o pecador ao menor 
deslize. Tive uma infância e uma adolescência totalmente 
mergulhadas no legalismo. Tratava de salvar as aparências 
diante das pessoas, pois não tinha conhecimento do 
evangelho. Tornei-me um fariseu rigoroso. O sábado havia 
se tornado opressivo. Tratávamos de nos comportar de 
modo correto dentro das 24 horas, mas nem sempre éramos 
bem-sucedidos. O término do dia sagrado era um alívio, pois 
não conhecíamos a Jesus, mas apenas a letra da Lei.

Aos 16 anos, depois de terminar o curso ginasial 
(naquele tempo o estudo era dividido em três áreas: 
primário, os primeiros quatro anos; o ginásio, os próximos 
quatro anos; o científico ou o colegial, que durava três anos; 
e então a universidade), fui convidado pelo pastor André 
Cecan para frequentar a Escola Missionária em São Paulo, 
aonde cheguei aos 11 de março de 1961. Não me lembro 
de ter ouvido o evangelho em todo o nosso curso, que se 
resumiu em um período de quatro meses (março a julho de 
1961).

Preocupado com a salvação, tive minha atenção atraída 
para o juízo divino. Perguntei, então, a um colega: “Como 
posso escapar ileso ao juízo?” Ele me explicou: “Se você 
estiver praticando uma boa ação quando seu nome for 
chamado ao juízo, então você estará garantido. Se estiver 
praticando uma má ação, você estará irremediavelmente 
perdido.” Essa “mensagem de conforto” me deixou bastante 
atribulado por muito tempo. Não via meios de obter a 
salvação pelas minhas próprias obras, e não conhecia nada 
de salvação pela graça. Para a mentalidade da época, pelo 
menos no ambiente em que cresci, salvação pela graça era 
uma doutrina protestante a ser cuidadosamente evitada e 
combatida por textos bíblicos mal compreendidos. Tiago 2:8-
10 era muito utilizado fora do contexto do plano da salvação. 

Em julho de 1961, nosso curso missionário terminou, e 
continuei no trabalho da colportagem, que havia iniciado 
em março daquele ano. Apliquei meus conhecimentos de 
apologética da melhor maneira que pude, mas não conhecia 
o Senhor Jesus Cristo, por isso não sabia como pregá-lO. 
Em agosto do mesmo ano, adquiri os primeiros livros de 
Ellen G. White, que me trouxeram muito conforto espiritual, 
mesmo não tendo ainda uma visão clara do evangelho. Por 
volta de 1968, ouvi algumas expressões tais como “justiça 
pela fé”, “justiça imputada”, “justiça comunicada”, mas não 
sabia exatamente o que significavam. Em 1970 ensaiei as 
primeiras pregações sobre o assunto, as quais provocaram 
reações inusitadas. Alguns me diziam que logo eu deixaria a 
igreja caso continuasse me envolvendo com essa mensagem 
(justificação pela fé). Por outro lado, almas aflitas me 
procuraram para agradecer. 

contradicted the medical diagnosis. I have a lot of love for 
life and no sympathy with death.

Observador: What was your first contact with the 
church?

Davi P. Silva: My father had his first contact with the 
Reform Movement in 1942, when three colporteurs visited 
our small town. He purchased a book that taught about 
prophecy and through which he learned the Sabbath 
message. Hesoon became the first keeper of the fourth 
commandment in that city. I was born in 1945, after my 
father was already familiar with the threefold angel’s 
message. He was soon baptized in 1946 and my mother in 
1951.

Observador: What were your first existential problems 
regarding salvation in Christ?

Davi P. Silva: My first impressions of this religion 
were terrible. I looked upon God as a stern and arbitrary 
judge, ready to destroy the sinner at the slightest slip. 
My childhood and adolescence were totally immersed 
in legalism. I was trying to keep up a good appearance 
before people, for I had no knowledge of the Gospel, 
and therefore became a strict Pharisee. The Sabbath had 
become oppressive to us. We tried to behave correctly 
within those 24 hours, but we were not always successful. 
The end of the holy day was a relief, for we did not know 
Jesus, but only the letter of the Law.

At age 16, after finishing high school (at that time 
the Brazilian course of study was divided into three 
areas: primary, the first four years, middle school for 
the next four years, and high school for three years; and 
thenuniversity), I was invited by Pastor André Cecan to 
attend the Missionary School in São Paulo, where I arrived 
on March 11, 1961. I do not remember hearing the Gospel 
throughout our course which lasted a period of four 
months (March–July 1961).

Worried about my own salvation, my attention 
was drawn to the divine Judgment. I asked a colleague, 
“How can I escape unharmed?” He responded: “If you 
are practicing a good deed when your name is called 
to judgment, then you will be guaranteed salvation. If 
you are doing a bad deed, you will be hopelessly lost.” 
This supposed message of “comfort” actually made me 
very distressed for a long time. I could find no means of 
attaining salvation by my own works, and I knew of no 
salvation by grace. In the mentality of that time, at least in 
the environment in which I grew up, salvation by grace was 
an apostate Protestant doctrine to be carefully avoided and 
fought by misunderstood biblical texts. James 2:8–10 was 
widely used outside the context of the plan of salvation.

In July 1961, our missionary course ended, and I 
continued to work in canvassing, which had begun in 
March of that year. I applied my knowledge of apologetics 
as best as I could, but I did not know the Lord Jesus Christ, 
so I did not know how to preach of Him.

In August of the same year, I acquired my first books by 
Ellen G. White, which brought me much spiritual comfort, 
even though I did not yet have a clear vision of the Gospel. 

Around 1968, I heard some expressions such as 
“righteousness by faith,” “imputed righteousness,” and 
“imparted righteousness,” but I did not know exactly what 
they meant. In 1970, I first preached on the subject, which 
provoked unusual reactions. Some told me that soon I 
would leave the church if I would continue to be involved 
with such a message (Justification by Faith). On the other 
hand, distressed souls came to me to thank me. 
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Em 1971 li pela primeira vez O Desejado de Todas as 
Nações. Esse livro marcou uma curva em “U” em minha 
vida religiosa, razão por que até hoje insisto, especialmente 
com os jovens, para estudarem profundamente essa obra, 
que considero a melhor revelação de Cristo depois da Bíblia 
Sagrada.

Revista Observador: Irmão Davi, quais foram suas 
impressões ao saber que tinha sido eleito ao cargo de 
presidente mundial da organização em 2011, na Romênia? 
Basicamente, o que sentiu?

Davi P. Silva: Sem dúvida, quando fui eleito Presidente 
da Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia — 
Movimento de Reforma, fiquei muito surpreso. Quando se 
permite que o próprio nome vá a plenário como candidato ao 
cargo máximo da igreja, espera-se que outro seja escolhido. 
Logo, a gente pensa: “Não contava com isso”. Contudo, como 
temos nos apoiado no poder divino e na colaboração das 
equipes que nos assessoram, descansamos no Senhor.

Revista Observador: O que lhe passou à mente quando 
se viu diante de mais quatro anos no cargo de presidente, 
em 2015, nos Estados Unidos?

Davi P. Silva: Em 2015, realmente imaginei que não 
seria reeleito, visto que os outros nomes levados ao plenário 
eram de irmãos com uma grande bagagem de experiência e 
preparo. Outra vez, fiquei grandemente surpreso. Tanto na 
eleição, em 2011, quanto na reeleição de 2015 senti que, ao 
me escolherem, os irmãos estavam aprovando a mensagem 
da Justificação pela Fé. Isso de fato me encorajou muito. 
Senti um grande apoio à mensagem do evangelho eterno.

Revista Observador: Que impressões o irmão está 
levando da solene responsabilidade de ter sido um 
presidente?

Davi P. Silva: O cargo de presidente da Conferência 
Geral é realmente muito pesado. Ainda bem que não 
levamos sozinhos a carga. Mas senti na pele que toda 
decisão que tomamos em tempo de crise traz, por um lado, 
aprovação de uma boa parte da igreja, e, por outro lado, 
fortes críticas, o que é natural. Alguém afirmou: quando 
você consegue agradar a todos, algo está decididamente 
muito errado. Se conseguir desagradar a todos, também algo 
está decididamente errado. Outro ditado afirma: Não tente 
agradar a todos. Não procure fazer o que nem Jesus Cristo 
conseguiu.

Revista Observador: Em sua opinião, o fato de a maior 
convenção mundial de nossa igreja, que ocorre a cada 
quatro anos cada quatro anos (e, a partir de agora, a cada 
cinco), ser sediada no Brasil em 2019, foi algo providencial e 
estratégico ou havia locais mais adequados?

Davi P. Silva: Sediar uma delegação da Conferência Geral 
envolve muitas condições; por isso, poucos países podem, de 
fato, preenchê-las adequadamente. O país escolhido deve 
ser tal que o visto de entrada seja mais acessível. A chegada 
dos delegados de diversas partes do mundo também deve 
ser mais livre e fácil; portanto, a nação precisa ser estratégica 
em vários sentidos. As reuniões públicas que ocorrem após 
as sessões da delegação exigem muitos elementos humanos 
com grande experiência em lidar com esse tipo de congresso. 
E o Brasil preenche muito bem essas condições. A grande 
variedade e abundância de frutas e verduras contam muito 
na escolha do lugar mais adequado. A estrutura para os 
encontros da delegação e o local propício para as reuniões 
públicas são, do mesmo modo, essenciais. Os irmãos do 
Brasil têm muita experiência com grandes congressos e 

In 1971, I read The Desire of Ages for the first time. This 
book marked a U-turn in my religious life, which is why I 
insist, especially with young people, to deeply study this 
work, which I consider to be the best revelation of Christ 
after the Holy Bible. 

Observador: Brother Davi, what were your impressions 
when you learned that you were elected to the position of 
world president of our organization at the delegation in 
Romania in 2011? In short, how did you feel?

Davi P. Silva: Undoubtedly, when I was elected President 
of the General Conference of the Seventh Day Adventist 
Reform Movement, I was very surprised. When one’s own 
name is allowed to be presented to the delegation as a 
candidate for the highest office of the church, typically he 
might anticipate that another person would likely be chosen. 
Soon after, when the verdict comes, we think, “I did not expect 
that.” However, as we have relied on divine power and the 
collaboration of the teams that advise us, we rest in the Lord.

Observador: What came to mind when you saw 
yourself facing another four years as president at the 
delegation held in the United States in 2015?

Davi P. Silva: In 2015, I really imagined that I would 
not be reelected, since the other names presented to 
the delegation were of brothers with a great amount of 
experience and preparation. Again, I was greatly surprised. 
Both at the 2011 election and at the 2015 re-election, I 
felt that by choosing me the brethren were approving the 
message of Justification by Faith. That actually encouraged 
me greatly. I felt strong support for the message of the 
everlasting Gospel.

Observador: What impressions have you gleaned from 
the solemn responsibility of being a president?

Davi P. Silva: The position of president of the General 
Conference is really very heavy. It’s a good thing we do 
not carry the load on our own. But I have felt that every 
decision we make in times of crisis brings, on the one hand, 
approval from a large portion of the church, and, on the 
other hand, strong criticism as well, which is natural. It has 
been said: When you can please everyone, something is 
decidedly very wrong. When you can displease everyone, 
something is also very wrong. Another saying goes: Do not 
try to please everyone. Do not try to do what even Jesus 
Christ did not do. 

Observador: In your opinion, is the fact that our world’s 
largest church convention, which takes place every four 
years (from now on every five years), is being held in Brazil 
in 2019, providential and strategic, or were there more 
appropriate places?

Davi P. Silva: To host a delegation of the General 
Conference involves many conditions; therefore, few countries 
can, in fact, meet them adequately. The country chosen 
should be such that the entry visa is relatively accessible. The 
arrival of delegates from various parts of the world should 
also be freer and easier than in many places; therefore, that 
nation will be strategic in many ways. The public meetings 
that take place after the delegation sessions require many 
human elements with great experience in dealing with this 
type of gathering. And Brazil fulfills these first two conditions 
very well. The great variety and abundance of fruits and 
vegetables also count a lot in choosing the most suitable place. 
The structure for delegation meetings and the right place for 
public meetings are equally essential. The brethren of Brazil 
have much experience with large gatherings and conventions. 
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convenções. A organização de toda essa estrutura exige 
muito da União anfitriã. Tudo isso faz do Brasil um forte 
candidato para esse tipo de evento, e por isso foi apontado 
como o local por excelência para as reuniões deste ano.

Revista Observador: Quais são suas perspectivas 
quanto ao seu futuro e o da irmã Alexandrina (esposa) após 
setembro de 2019? O que ambos têm em mente?

Davi P. Silva: Independentemente dos resultados da 
eleição da nova diretoria para o quinquênio 2020-2024, 
nosso propósito é colaborar com a Obra de Deus enquanto 
Ele nos proporcionar vida e saúde. Quando interrompemos 
nossas atividades profissionais na obra de Deus ou noutro 
setor qualquer da vida, a tendência natural é decair 
mental e fisicamente. Considerando o fato de que estou 
envolvido na obra do Movimento de Reforma desde 1961, 
quando ingressei na escola missionária e na colportagem, 
é praticamente impossível interromper totalmente nosso 
envolvimento na obra. Continuaremos a pregar o Evangelho 
eterno aonde quer que sejamos convidados.

Revista Observador: Gostaríamos que o irmão deixasse 
uma mensagem de incentivo à próxima equipe gestora 
da Conferência Geral (período 2020-2024) e ao futuro 
presidente.

Davi P. Silva: À medida que o tempo de espera pela 
vinda de Jesus se amplia, a situação moral e espiritual do 
nosso planeta tem se tornado cada vez mais deteriorada. 
Observa-se um aumento significativo da imoralidade e da 
violência; são sintomas que evidenciam que o Espírito Santo 
está se retirando do nosso planeta. O uso indiscriminado da 
mídia tem destruído o gosto pelo estudo da Bíblia, do Espírito 
de Profecia e das lições da escola sabatina. Sem dúvida, a 
espiritualidade do povo tem sido grandemente prejudicada. 
Isso significa que nosso povo e, particularmente, nossos 
líderes enfrentarão situações mais e mais difíceis, o que 
torna necessário um forte apoio de nossa parte aos líderes 
que escolhemos.

Revista Observador: Os leitores desta revista 
apreciariam muito ler uma mensagem de incentivo de 
um experiente gestor que deixa longos anos de um cargo 
importante, mas acima de tudo, de um pecador salvo pela 
graça de Cristo.

Davi P. Silva: Causa-nos grande preocupação a evidente 
negligência ao estudo da Bíblia Sagrada e à maior devoção, a 
começar com o culto familiar da manhã e da noite. A frequência 
regular aos cultos da igreja tem decaído muito, principalmente 
ao culto de oração. Apelamos aos nossos ministros, anciãos 
consagrados, obreiros bíblicos e líderes de todos os níveis da 
igreja, a dedicarem mais tempo ao ministério de visitação de 
casa em casa, aos membros e interessados. 

Lembro-me da promessa divina encontrada no livro 
Serviço cristão, página 254:

“O grande derramamento do Espírito de Deus, o qual 
ilumina a Terra toda com Sua glória, não ocorrerá sem que 
tenhamos um povo esclarecido, que conheça por experiência 
o que representa ser cooperador de Deus. Quando tivermos 
uma consagração completa, de todo o coração, ao serviço 
de Cristo, Deus reconhecerá esse fato mediante um 
derramamento sem medida de Seu Espírito; mas isso não 
acontecerá enquanto a maior parte dos membros da igreja 
não cooperar com Deus.”

Não podemos nos esquecer do nosso fundamento: Os 
mandamentos de Deus e a fé de Jesus, a Lei e o Evangelho 
intimamente relacionados. Esses dois princípios não podem 
ser separados. Só sendo salvos pela graça de Cristo é que 
podemos guardar os Seus mandamentos (Apocalipse 14:12). 

The organization of this whole structure demands a great deal 
from the host Union. All of these factors make Brazil a strong 
candidate for this kind of event, and for that reason it was 
appointed as the place par excellence for this year’s meetings.

Observador: What are your perspectives on your future 
and that of Sister Alexandrina (wife) after September 2019? 
What do you both have in mind?

Davi P. Silva: Regardless of the results of the election 
of the new board of directors for the five-year period 
2020–2024, our purpose is to collaborate with the work of 
God as long as the Lord provides us with life and health. 
When we interrupt our professional activities in the work 
of God or in any other sector of life, the natural tendency 
is to decay mentally and physically. Because I have been 
involved in the work of the Reform Movement since 1961 
when I entered missionary school and as a canvasser, it is 
practically impossible to totally cease our involvement in 
the Lord’s work. We will continue to preach the everlasting 
Gospel wherever we are invited.

Observador: Would you please leave a message 
of encouragement to the next General Conference 
administration (for the period 2020–2024) and the future 
president?

Davi P. Silva: As the time of waiting for the coming of 
Jesus has lingered, the moral and spiritual situation of our 
planet has increasingly deteriorated. There is a significant 
increase in immorality and violence; these symptoms reveal 
the fact that the Holy Spirit is being withdrawn from our 
planet. The indiscriminate use of the media has destroyed 
the taste for Bible study, the Spirit of Prophecy, and the 
Sabbath School lessons. No doubt, the spirituality of the 
people has been greatly undermined. This means that our 
people and particularly our leaders will face more and more 
difficult situations, which requires us to strongly support 
the efforts of the leaders we choose.

Observador: The readers of this magazine would 
greatly appreciate reading an encouraging message from 
an experienced administrator who has held an important 
post for many years, but above all, bears witness of a sinner 
saved by the grace of Christ.

Davi P. Silva: We are very concerned about the obvious 
neglect of the study of the Holy Bible and of time spent 
in devotion, beginning with the morning and evening 
family worship. Regular attendance at church services has 
declined sharply, especially at prayer meetings. We call 
upon our ministers, consecrated elders, Bible workers, and 
leaders at all levels of the church to devote more time to 
the ministry of visitation from house to house to members 
and interested souls. 

I remember the divine promise found in the book 
Christian Service, p. 253:

“The great outpouring of the Spirit of God, which 
lightens the whole earth with His glory, will not come until 
we have an enlightened people, that know by experience 
what it means to be laborers together with God. When we 
have entire, wholehearted consecration to the service of 
Christ, God will recognize the fact by an outpouring of His 
Spirit without measure; but this will not be while the largest 
portion of the church are not laborers together with God.” 

We must not forget our foundation: The 
commandments of God and the faith of Jesus. The law and 
the Gospel are closely related. These two principles cannot 
be separated. Only by being saved by the grace of Christ 
can we keep His commandments (Revelation 14:12). 
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No amanhecer do dia seguinte, gras-
nados de aves marinhas quebraram 
o silêncio dos mares. Eram conhe-

cidas, na época, como fura-buchos. Após 
quase cem anos de navegação pelo Oceano 
Atlântico, o surgimento dessa gaivota era 
tido como indício claro de que, dentro de 
poucas horas, algum marinheiro gritaria: 
“Terra à vista!”

Em 15 de fevereiro de 1500, Pedro Ál-
vares Cabral, um nobre português de 32-33 
anos, foi nomeado capitão-mor de uma 
expedição à Índia. A frota sob seu comando 
partiu de Lisboa em 9 de março de 1500, ao 
meio-dia.

At dawn the next day, the quacking 
of seabirds broke the silence of the 
seas. They were known at the time 

as “buggers.” After almost a hundred years 
of navigation through the Atlantic Ocean, 
the appearance of this seagull was taken as 
a clear indication that within a few hours a 
sailor would shout: “Land in sight!”

On February 15, 1500, Pedro Álvares 
Cabral, a Portuguese nobleman of 32–33 
years of age, was appointed chief captain of 
an expedition to India. The fleet under his 
command departed from Lisbon on March 
9, 1500, at noon.

Dorval FagundesGerente de redação | Editor-in-Chief

A BLESSED LAND

UMA TERRA 
ABENÇOADA

Desembarque de Cabral em Porto Seguro (óleo sobre tela), autor: Oscar Pereira da Silva, 1904. Acervo do Museu Histórico Nacional, Rio de Janeiro. 
Arrival of Cabral in Porto Seguro (Bahia State, oil on screen). Author: Oscar Pereira da Silva, 1904. Collection of the National Historical Museum, 
Rio de Janeiro, Brazil.

Como tapetes flutuantes, elas surgiram de repente, “em muita 
quantidade”, balançando nas águas transparentes de um mar que refletia 

as cores do entardecer. Os marujos reconheceram-nas assim que as 
viram, antes que sumissem no horizonte: eram os famosos botelhos — as 
grandes algas que dançavam agrupadas nas ondulações produzidas pelo 
avanço da orgulhosa frota. Para marinheiros experientes daquela época, 

era sinal claro da proximidade de terra.

Like floating carpets, they suddenly appeared, “in abundance,” swaying in the transparent waters of a sea that 
reflected the colors of dusk. The sailors recognized them as soon as they saw them before they disappeared on the 
horizon: they were the famous botelhos—the great clumps of seaweed that danced together in the rippling waves 
produced by the advance of the proud fleet. For seasoned sailors of that time, it was a clear sign that land was near.
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They crossed the Equator on April 9 and sailed 
westward, moving as far as possible from the African 
continent, using a navigation technique known as the 
return of the sea1. On Wednesday afternoon, April 22, 
1500, the fleet anchored near the mountain that Pedro 
Álvares christened “Pascoal” (since that was Easter 
week). The hill is in what is now the northeastern 
coast of Brazil, in the state of Bahia, about 60 km from 
Porto Seguro.

WHAT WAS THE IMPACT OF THE DISCOVERY?
For the next 30 or 50 years after the “discovery” of 

the new land, its discovery would represent nothing 
more than a refreshing break in the midst of a long 
and tiresome oceanic voyage to the much-dreamed-of 
Indies.

If Brazil’s location was not known, its existence was 
at least predictable. Decades before Cabral’s famous 
voyage, the Portuguese were certain that there were 
islands or lands to the west of the Azores and Madeira, 
where the winds occasionally brought up trunks with 
mysterious carvings. A strong indication that the 
Portuguese knew much more than they divulged is in 
their protest against the papal bull Inter Caetera [or 
Coetera] (Latin expression whose meaning is “Among 
other things”), issued by Pope Alexander VI in 1493.

According to the document, an imaginary line 
(meridian) was traced to one hundred leagues (about 
480 km or 298 miles) west of the Cape Verde Islands. 
The lands found east of the line would remain with 
Portugal. This configuration infuriated the Portuguese 
kingdom. In 1494, the Treaty of Tordesillas was 
published, that extended the Portuguese dominion to 
the west up to 370 leagues (1,770 km or 1,100 miles) 
beyond the islands of Cape Verde. If the waters west of 
the islands were unknown, why did they feel enraged 
and ask for a considerable extension of their rule in 
that direction?

But how could we imagine that the process that 
was about to begin the following morning would 
be the beginning of Brazil’s integration into the 
Atlantic world, the mercantile circuit, and European 
civilization? On April 22, 1500, it was impossible to 
even imagine it.

FROM CABRAL TO THE 21ST CENTURY
Since the Cabral’s epic, Brazil has gone through 

many historical phases, beginning with the three 
centuries in which it was a Portuguese colony until 
1822 when it declared itself independent of the 
Portuguese crown. At the end of the 19th century 
it became a republic, and over the course of the 
20th century and into the 21st century faced serious 
internal problems: a civil war (1932, São Paulo), the 
Vargas dictatorship (1932–1954), another extreme 
rightist dictatorship (1964–1985) and eight democratic 
presidential elections (1989, 1994, 1998, 2002, 2006, 
2010, 2014 and 2018). The map of Brazil changed a lot 
after the Proclamation of the Republic (1889). Besides 
the State of Amazonas, admitted in 1889, the novelty 
is the Acre territory (ceded by Bolivia in 1903). After 

Cruzaram a Linha do Equador em 9 de abril e 
navegaram rumo a oeste, afastando-se o mais possível 
do continente africano, utilizando uma técnica de 
navegação conhecida como a volta do mar 1.Na tarde 
da quarta-feira, 22 de abril de 1500, a frota ancorou 
próximo ao monte que Pedro Álvares batizou de Pas-
coal (uma vez que aquela era a semana da Páscoa). O 
monte localiza-se no que hoje é a costa nordestina do 
Brasil, no Estado da Bahia, a cerca de 60 km de Porto 
Seguro.

QUAL FOI O IMPACTO DA DESCOBERTA?
Nos próximos 30 ou 50 anos após o “descobrimen-

to” da nova terra, ela representaria nada mais que um 
intervalo refrescante em meio a uma longa e cansativa 
navegação oceânica rumo às tão sonhadas Índias (Ca-
licute).

Se a localização do Brasil não era conhecida, sua 
existência era no mínimo previsível. Décadas antes da 
famosa viagem de Cabral, os portugueses tinham cer-
teza de que existiam ilhas ou terras a oeste dos Açores 
e da Ilha da Madeira, nas quais os ventos, vez por ou-
tra, faziam chegar troncos com entalhes misteriosos. 
Um indício forte de que os portugueses sabiam muito 
mais do que divulgavam está no protesto que fizeram 
contra a bula papal Inter Caetera [ou Coetera], (ex-
pressão latina cujo significado é “Entre outras coisas”), 
expedida pelo papa Alexandre VI em 1493. De acordo 
com o documento, traçou-se uma linha imaginária 
(meridiano) a cem léguas (cerca de 480 km) a oeste 
das ilhas de Cabo Verde. As terras encontradas a leste 
da linha ficariam com Portugal. Essa configuração 
enfureceu o reino português. Em 1494, publicou-se 
o Tratado de Tordesilhas, que expandiu o domínio 
português para oeste até 370 léguas (1 770 km) para 
além das ilhas de Cabo Verde. Se as águas a oeste das 
ilhas eram desconhecidas, por que se enfureceram e 
pediram uma ampliação considerável de seu domínio 
naquela direção?

Mas como imaginar, então, que o processo que 
estava para se iniciar na manhã seguinte seria o prin-
cípio da integração do Brasil ao mundo atlântico, ao 
circuito mercantil e à civilização europeia? Em 22 de 
abril de 1500 era impossível sequer cogitar isso.

DE CABRAL AO SÉCULO 21
Desde a epopeia de Cabral, o Brasil tem passado 

por muitas fases históricas, começando pelos três 
séculos em que foi colônia de Portugal até que em 
1822 se declarou independente da coroa portuguesa. 
No final do século 19 tornou-se uma república, e no 
decorrer do século 20 enfrentou graves problemas 
internos: uma guerra civil (1932, São Paulo), o perío-
do da ditadura Vargas (1932-1954), outra ditadura 
de extrema direita (1964-1985) e oito eleições diretas 
para presidente (1989, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 
2014 e 2018). O mapa do Brasil mudou muito após a 
Proclamação da República (1889). Além do Estado do 
Amazonas, criado em 1889, a novidade é o território 
do Acre (cedido pela Bolívia em 1903 mediante o 
Tratado de Petrópolis). A partir de 1960, fizeram-se as 
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últimas alterações que deixaram o Brasil com a cara 
que tem hoje, contendo seus 26 Estados mais o Distri-
to Federal.

COMO OS ESTRANGEIROS VEEM O BRASIL
De acordo com uma pesquisa divulgada em no-

vembro de 2015 pelo Ministério do Turismo, o grande 
destaque nas avaliações dos turistas internacionais que 
visitam o País é a hospitalidade. A pesquisa foi feita 
em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas 
Econômicas (FIPE) e ouviu mais de 44 mil pessoas, 
dentre as quais cerca de dez mil foram entrevistadas 
durante a Copa do Mundo (2014) em 15 aeroportos 
brasileiros e dez fronteiras terrestres. De acordo com 
o estudo, 

1960, the last changes that were made left Brazil with 
the face it has today—with 26 states plus the Federal 
District.

HOW DO FOREIGNERS SEE BRAZIL?
According to a survey released in November 2015 

by the Ministry of Tourism, the main highlight in 
the evaluations of international tourists visiting this 
country is hospitality. The survey was conducted in 
partnership with the Institute of Economic Research 
Foundation (FIPE) and involved over 44,000 people, 
of whom about 10,000 were interviewed during the 
World Cup (2014) in 15 Brazilian airports and ten 
borders. According to the study,

Batismo às margens do rio Tietê (1951)/Baptism on the Tietê River's banks (1951)
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1  O lazer permanece como a principal motivação 
dos turistas, registrando o maior índice da série históri-
ca na Copa do Mundo de 2014; 

2  Os turistas da Europa e dos Estados Unidos per-
manecem no País duas vezes mais que os visitantes 
da América do Sul;

3  O Rio de Janeiro permanece no topo da preferên-
cia das viagens;

4  A hospitalidade do brasileiro é reconhecida em 
várias partes do mundo. A forma acolhedora e a sim-
patia do povo também é uma das razões que gera um 
alto índice de retorno: 95,1%. 

O BRASILEIRO E O EVANGELHO
O Brasil é um país tipicamente religioso. A princi-

pal religião desde o século 16 tem sido o Catolicismo 
Romano, que foi introduzido por missionários jesuítas 
que acompanhavam os exploradores e colonizadores 
portugueses nas terras recém-descobertas. O Brasil é 
considerado o maior país do mundo em número de 
católicos nominais, com 64,6% da população brasileira 
declarando-se católica, de acordo com o Censo do 
IBGE, de 2010.

O protestantismo é o segundo maior segmento 
religioso do Brasil, representado principalmente pelas 
igrejas evangélicas, com cerca de 59,8 milhões de fiéis. 
Entre as maiores denominações protestantes tradicio-
nais do Brasil em número de adeptos estão os batistas 
(3,7 milhões), presbiterianos (1,5 milhão), adventistas 
do sétimo dia (1,5 milhão), luteranos (um milhão) e 
metodistas (340 mil). Entre os protestantes pentecos-
tais e neopentecostais, os grupos mais destacados são 
a Assembleia de Deus (12,3 milhões), a Congregação 
Cristã no Brasil (2,3 milhões), a Igreja Universal do 
Reino de Deus (1,8 milhão) e a Igreja do Evangelho 
Quadrangular (1,8 milhão).

O MOVIMENTO DE REFORMA NO BRASIL
Nosso País também abriga a maior concentração 

mundial de reformistas. De acordo com o relatório da 
Secretaria do Movimento de Reforma no Brasil (con-
sulta feita em 31/03/19), existem 10 543 membros do 
Movimento de Reforma no Brasil, distribuídos entre 
as Uniões Norte e Sul (5 506 e 5 037, respectivamente).

O primeiro obreiro bíblico reformista a chegar ao 
Brasil foi André Lavrik. Logo após sua chegada, em 
dezembro de 1924, começou a trabalhar voluntaria-
mente para Deus. Antes do fim de 1927, um grupo 
foi organizado em Nova Europa, Estado de São Paulo. 
Em novembro do mesmo ano, foi realizada pequena 
reunião de reformistas em Vila Anastácio, subúrbio 
da capital paulista. Essa foi a primeira conferência no 
Brasil. Cerca de 20 pessoas estavam presentes. Era 5 
de novembro de 1927. Carlos Kozel, ministro vindo 
de San Nicolás, Argentina, celebrou o batismo dos 
dois primeiros reformistas: André Cecan e o pai. Foi 
organizado em São Paulo um pequeno grupo de nove 
membros.

1  Leisure remains the main motivation of tourists, 
registering the highest number at the historical soccer 
series in 2014;

2  Tourists from Europe and the United States come 
twice as often as visitors from South America;

3  Rio de Janeiro remains the top Brazilian 
destination;

4  Brazilian hospitality is recognized in many parts 
of the world. The welcoming mannerism and the kind 
warmth of the Brazilian people is also one of the reasons 
that generate a high rate of return: 95.1%.

BRAZILIANS AND THE GOSPEL
Brazil is a typically religious country. The main 

religion since the 16th century has been Roman 
Catholicism, which was introduced by Jesuit 
missionaries who accompanied the Portuguese 
explorers and settlers on the newly discovered lands. 
Brazil is considered to have the largest representation 
of nominal Catholics in the world, with 64.6% of the 
Brazilian population declaring themselves Catholic, 
according to the 2010 census by the Brazilian Institute 
of Geography and Statistics.

Protestantism is the second largest religious 
segment in Brazil, represented mainly by evangelical 
churches, with about 59.8 million adherents. Among 
the largest traditional Protestant denominations in 
Brazil in the number of adherents are Baptists (3.7 
million), Presbyterians (1.5 million), Seventh-day 
Adventists (1.5 million), Lutherans (one million) and 
Methodists (340,000). Among the Pentecostal and 
Neo-Pentecostal Protestants, the most prominent 
groups are the Assembly of God (12.3 million), the 
Christian Congregation in Brazil (2.3 million), the 
Universal Church of the Kingdom of God (1.8 million) 
and Church of the Foursquare Gospel (1.8 million).

THE SDA REFORM MOVEMENT IN BRAZIL
Besides the various denominations mentioned 

above, our country also houses the world’s largest 
concentration of SDA Reformers. According to 
the report of the Secretariat of the SDA Reform 
Movement in Brazil (consulted on 3/31/19), there are 
10,543 members of the Reform Movement in Brazil, 
distributed among the North and South Unions (5,506 
and 5,037 respectively).

The first Reform Bible worker to arrive in Brazil was 
André Lavrik. Shortly after his arrival in December 1924, 
he began to work as a volunteer for God. Before the end 
of 1927, a group was organized in Nova Europa (“New 
Europe”), in the state of São Paulo. In November of the 
same year, a small meeting of Reformers was held in Vila 
Anastácio, a suburb of São Paulo city. This was the first 
SDARM conference in Brazil. Around 20 people were 
present. It was November 5, 1927. Carlos Kozel, a minister 
from San Nicolás, Argentina, celebrated the baptism of the 
first two Reformers: André Cecan and his father. A small 
group of nine members was organized in São Paulo.



22

OBSERVADOR DA VERDADE . 23ª ASSEMBLEIA DA CONFERÊNCIA GERAL (2019) | 23rd GENERAL CONFERENCE SESSION (2019)

Informou-nos o irmão Cecan: 
“Naqueles dias, não tínhamos ministro no Brasil. 

Os leigos lideravam nossas reuniões. Porém, havia a 
séria barreira do idioma. Alguns falavam romeno e 
húngaro. Outros, só húngaro. Alguns falavam russo 
e romeno. Outros, só russo. Alguns, apenas alemão. 
Quando um irmão era convidado a apresentar um 
estudo, o máximo que conseguia era anunciar os tex-
tos bíblicos, um após outro. Mesmo assim, nem sem-
pre era compreendido por todos. Às vezes era preciso 
escrever os versículos no quadro-negro. E, na reunião, 
todos examinavam as passagens na própria Bíblia. Ao 
ser anunciado o hino, todos cantavam, cada qual em 
seu próprio idioma.

“Em nosso primeiro congresso, em São Paulo, 
novembro de 1927, o irmão Kozel falou em alemão. 
Não tínhamos intérprete. Foi convidada uma senho-
ra húngara, católica, para traduzir do alemão para o 
húngaro. Depois era feita a tradução para o romeno, e 
do romeno para o russo.

“Embora não pudéssemos nos entender facilmente 
um ao outro, sentíamos que estávamos unidos pelo 
poder inquebrantável do amor de Cristo no coração. 

Brother Cecan informed us:
“In those days, we had no minister in Brazil. 

Lay people led our meetings. But there was the 
serious language barrier. Some spoke Romanian and 
Hungarian. Others, only Hungarian. Some spoke 
Russian and Romanian. Others, only Russian. Some, 
just German. When a brother was invited to present a 
study, the most he could do was announce the biblical 
texts one after the other. Even so, the message was not 
always understood by everyone. Sometimes it was 
necessary to write the verses on the chalkboard. And 
in the meeting, everyone examined the passages in the 
Bible itself. When the hymn was announced, everyone 
sang, each in his own language.

“In our first congress, in São Paulo, November 
1927, Brother Kozel spoke in German. We had 
no interpreter. A Hungarian, Catholic lady was 
invited to translate from German to Hungarian. 
Then translation to Romanian and from Romanian 
to Russian.

“Though we could not easily understand each 
other, we felt that we were united by the unbreakable 
power of Christ’s love in our hearts. No one was 

Vista aérea da Editora (1987)/Aerial view of Brazilian Publisher House (1987)
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Ninguém se aborrecia com as barreiras da comunica-
ção. Ninguém tinha pressa de ir para casa.”

A obra continuou a expandir-se a passos largos, 
em grande parte graças ao trabalho de publicações 
— a colportagem. Deixemos que o depoimento do 
professor e pastor Alfons Balbach nos dê uma ideia 
mais precisa:

“Eis uma estatística que pode dar [...] uma ideia 
de como a colportagem no Brasil foi crescendo len-
tamente, mas com firmeza: de setembro de 1938 a 
novembro de 1940, pouco mais de dois anos, cerca 
de 25 colportores venderam mais de dez mil livros. 
Em 1986, 700 colportores venderam mais de 600 mil 
livros."2 Só Deus sabe quanto tempo mais poderemos 
continuar nesse trabalho.”

Já em 1995 tínhamos 169 igrejas, 47 casas de ora-
ção e 43 salões alugados em todo o País.

PANORAMA GERAL DA OBRA NO BRASIL
Até 1986 havia apenas uma união no Brasil. Em 

novembro daquele ano, a União Brasileira foi des-
membrada em duas. A União Norte foi estabelecida 
em Brasília (DF), e a União Sul em São Paulo. Nove 
anos depois, a sede da União Sul foi transferida para 
Itu (SP), a cerca de 80 km da capital, na Chácara Ebe-
nézer, onde tem permanecido até o momento.

• UNIÃO NORTE — Sediada em Brasília, Distrito 
Federal, a União Norte é, atualmente, a maior do 
mundo, com mais de cinco mil membros. Sob sua 
jurisdição existem sete associações e dois campos.

Atualmente, essa União possui em sua estrutura 
188 templos, 33 salões alugados, seis salões próprios 
e oito salões cedidos, nos quais se realizam cultos e 
eventos litúrgicos rotineiros. Sua ampla rede abrange 
14 519 interessados e 5 506 membros efetivos.

Também é mantenedora de uma rede de ensino 
fundamental chamada Renascença, com um número 
crescente de alunos, sediada na Asa Norte (DF). No 
mês de novembro de 2014 foi inaugurada uma filial na 
cidade de São Domingos do Araguaia, no Estado do 
Pará, a qual também atende alunos do ensino médio.

A União Norte mantém uma casa de repouso para 
pessoas da melhor idade no município de Padre Ber-
nardo (GO), com uma estrutura de 1 920m² de área 
construída, que abriga refeitório, cozinha, lavanderia e 
os quartos dos ocupantes. Trabalham no complexo 22 
funcionários para atender 43 idosos. No mesmo com-
plexo fica a sede da ONG CRAS — “O Bom Samarita-
no” da União Norte Brasileira.

• UNIÃO SUL — Estabelecida na Chácara Ebenézer, 
na cidade de Itu (SP), a União Sul é a segunda maior 
do mundo, formada por quatro associações e três 
campos. Sua sede conta com boa infraestrutura física, 
com alojamentos, auditório e escritórios adminis-
trativos. Está em fase de conclusão o projeto para o 
término de novas casas que deverão acomodar todos 
os oficiais da União que ainda moram fora da chácara 
Ebenézer.

bothered by the barriers of communication. No one 
was in a hurry to go home.”

The work continued to expand at great strides, 
largely thanks to the work of publications—the 
canvassing ministry. Let us allow the testimony of 
professor and pastor Alfons Balbach give us a more 
precise idea:

“Here are a few figures to give . . . an idea of how 
the colporteur work in Brazil grew slowly but steadily: 
In the late thirties, during a period of a little over two 
years (September 1938 through November 1940) our 
colporteurs (there were about 25 at that time) sold 
over 10,000 books. In 1986, 700 colporteurs sold over 
600,000 books.”2

By 1995, we had 169 churches, 47 church-owned 
houses of prayer, and 43 rented meeting halls in 
Brazil.

OVERVIEW OF THE WORK IN BRAZIL
Until 1986 there was only one Union in Brazil. 

In November of that year, the Brazilian Union was 
divided in two. The North Union was established in 
Brasília (DF) and the South Union in São Paulo. Nine 
years later, the headquarters of the South Union was 
transferred to Chácara Ebenézer, in Itu (SP), about 80 
km (50 miles) from the capital, where it has remained.

• THE NORTH UNION — With its headquarters in 
Brasília, Federal District, the North Union is currently 
the largest in the world, with more than 5,000 mem-
bers. Under its jurisdiction, there are seven Fields and 
two Missions.

At present, this Union has 188 churches, 33 rented 
halls, and 14 other meeting places where there are 
worship services held along with regular church 
events. The wide network of this Union consists of 
14,519 interested persons and 5,506 members.

It also maintains a fundamental education 
network called Renascença (Renaissance), with a 
growing number of students, based in Asa Norte 
(DF). In November 2014, a branch office was opened 
in the city of São Domingos do Araguaia, in the state 
of Pará, which also serves highschool students.

The North Union maintains a nursing home for 
the elderly in the municipality of Padre Bernardo, 
Goiás, with a structure of 1,920m², which houses 
a dining room, kitchen, laundry room, and the 
occupants’ rooms. There are 22 employees serving 
43 senior citizens. In the same complex is the 
headquarters of the NGO (Non-Governmental 
Organization) CRAS—“The Good Samaritan” of the 
North Brazilian Union.

• THE SOUTH UNION — Located in Chácara Ebe-
nézer, in the city of Itu, São Paulo, the South Union is 
the second largest in the world, formed by four Fields 
and three Missions. The headquarters have a good 
physical infrastructure, with accommodations, an 
auditorium and administrative offices. The project for 
the completion of new houses is expected to be com-
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Atualmente, a União Sul possui em sua estrutura 
136 templos, 32 salões alugados, quatro salões pró-
prios e 15 salões cedidos, nos quais se realizam cultos 
e eventos litúrgicos rotineiros.

Além disso, essa União mantém uma rede de es-
colas que atende do maternal ao ensino médio — a 
Isaac Newton —, atualmente com seis unidades: duas 
em São Paulo, capital, e quatro no Estado do Paraná: 
Artur Alvim (SP), Vila Matilde (SP), Botiatuba (PR), 
Castro (PR), Cachoeira (PR), e a Babies (PR).3

Nossa obra no Brasil possui mais algumas institui-
ções que não são essencialmente vinculadas a uma ou 
outra União: 

A Clínica Oásis Paranaense é um ambiente com 
suporte para tratamentos com medicina comple-
mentar, possuindo médico, nutricionista e outros 
profissionais de saúde próprios. Sediada em Almirante 
Tamandaré (PR), essa clínica tem tratado muitos bra-
sileiros e estrangeiros com medicina complementar 
desde o início da década de 1980;

O CRAS (Centro Reformista de Assistência 
Social “O Bom Samaritano”) — É uma ONG (Orga-
nização Não-Governamental) voltada para o atendi-
mento das necessidades da população, com o objetivo 
supremo de divulgar a verdade presente. O CRAS 
está dividido em dois CNPJs, que são administrados 
separadamente nas jurisdições das Uniões Norte e Sul. 
A entidade vem se destacando nos últimos anos pela 
promoção de missões humanitárias em vários Estados 
e em alguns países da América do Sul;

O Media Studio — Um projeto integrado entre a 
Conferência Geral e as Uniões Brasileiras, abrange um 
amplo complexo construído na Chácara Ebenézer, o 
qual contém estúdios de gravação de áudio e vídeo, 
cenários e outros aparatos voltados à produção de 
material audiovisual contendo a verdade presente;

A Escola Missionária Ebenézer, uma instituição 
de treinamento e preparo de novos evangelistas, situ-
ada próximo à Clínica Oásis, no Paraná, tem operado 
desde os anos 1950 e vem formando muitas turmas 
de novos obreiros e evangelistas. Seus serviços co-
meçaram em São Paulo, na década de 1950, depois 
passaram por Brasília (DF) e foram transferidos para 
Almirante Tamandaré (PR) nos anos 1980. Após curto 
período de retorno a São Paulo (1986-87), a escola 
voltou ao Estado do Paraná e ali permanece até hoje;

Uma editora e gráfica, conhecida como Edições 
Vida Plena, sediada atualmente em Itaquaquecetuba 
(SP) desde 1985, cujo parque gráfico vem imprimindo 
livros de medicina complementar e religiosos, folhe-
tos, revistas, panfletos, cartazes e hinários há várias 
décadas. As Edições Vida Plena tiveram um humilde 
começo na igreja do Belenzinho no final da década de 
1940 e depois foi estabelecida onde hoje é a igreja de 
Vila Matilde, onde permaneceu até 1985;

pleted and will accommodate all the Union officials 
still living outside the property.

Currently, the South Union has 136 churches, 
32 rented halls, and 19 other meeting places where 
worship services and regular church events are held.

In addition, this Union maintains a network 
of schools that offer elementary to high 
school education—Isaac Newton—currently with six 
units: two in São Paulo, the capital, and four in the 
state of Paraná: Artur Alvim (SP), Vila Matilde (SP), 
Botiatuba (PR), Castro (PR), Cachoeira (PR), and a 
preschool named Babies (PR).3

Our work in Brazil has some other institutions that are 
not essentially linked either to one Union or the other:

The Oásis Paranaense Clinic is a space with su-
pport for complementary medicine treatments, with 
a doctor, nutritionist, and other health professionals. 
Headquartered in Almirante Tamandaré, Paraná state, 
this clinic has treated many Brazilians and foreigners 
with complementary medicine since the early 1980s;

CRAS (Reform Center for Social Assistance 
“The Good Samaritan”) — This is an NGO focused 
on meeting the needs of the population, with the su-
preme objective of disseminating the present truth. 
CRAS is divided into two CNPJs (Business Identifica-
tion Numbers), which are administered separately in 
the jurisdictions of the North and South Unions. The 
entity has been standing out in recent years for the 
promotion of humanitarian missions in several states 
and in some South American countries;

Media Studio — An integrated project between 
the General Conference and the Brazilian Unions, it 
comprises a large complex on the Ebenézer property, 
which contains audio and video recording studios, 
sets and other devices aimed at the production of 
audiovisual material containing the present truth;

The Ebenézer Missionary School, an institution 
for the training and preparation of new evangelists, 
located near the Oásis Paranaense Clinic in Paraná, 
has been operating since the 1950s and has been gra-
duating many groups of new workers and evangelists. 
The services began in São Paulo in the 1950s, then 
passed through Brasília (DF) and were transferred to 
Almirante Tamandaré (PR) in the 1980s. After retur-
ning to São Paulo for a brief period (1986–87), the 
school returned to the state of Paraná and remains 
there until today.

A publishing and graphic art department, kno-
wn as Edições Vida Plena, based in Itaquaquecetuba, 
São Paulo, since 1985, has a printshop which has 
been printing material on complementary medicine, 
religious books, leaflets, magazines, pamphlets, 
posters, and hymnals for several decades. Edições Vida 
Plena had a humble beginning in the church of Belen-
zinho (São Paulo city) in the late 1940s and later was 
established where the church of Vila Matilde is today, 
where it remained until 1985;
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O Portal Conectados com Deus é uma platafor-
ma on-line que mantém dezenas de cursos bíblicos e 
de conhecimento secular por meio de áudio, vídeo e 
textos, buscando atrair as pessoas para o evangelho. 
Seu banco de cursos on-line abrange assuntos muito 
diversos, que vão da nutrição à gastronomia, passan-
do por finanças pessoais, história geral e cultural do 
mundo, e doutrinas e profecias bíblicas. Sua ampla 
rede de contatos abrange mais de 500 mil pessoas 
atualmente, e tem acumulado um potente banco de 
dados para ser usado na propagação da tríplice men-
sagem.

Esta é uma descrição introdutória que tem por 
objetivo apresentar a nossos irmãos de outros países 
uma visão geral do povo brasileiro e do desenvolvi-
mento da obra de Deus por aqui. 

The Connected with God portal is an online 
platform that provides dozens of Bible courses 
and secular knowledge through audio, video, and 
text, seeking to draw people to the Gospel. This 
online course bank covers a wide range of subjects, 
ranging from nutrition to gastronomy, personal 
finance, world history and culture, and Biblical 
doctrines and prophecies. Their extensive network 
of contacts covers more than 500,000 people today 
and has accumulated a powerful database to be 
used in the spreading of the threefold angels’ mes-
sage.

We trust that this brief overview will enhance 
the experience of those from faraway countries 
who are attending the 23rd General Conference 
meetings in this blessed land of Brazil. 

NOTAS: 
1 - A volta do mar é o nome de uma manobra de navegação utilizada em longas 
viagens oceânicas, aprimorada nos tempos dos descobrimentos portugueses do 
século 15. A técnica consiste em descrever um largo arco para evitar a zona 
central de calmaria (sem ventos) e aproveitar os ventos e correntes permanentes 
favoráveis, que giram no sentido dos ponteiros do relógio no hemisfério norte, e 
em sentido contrário no hemisfério sul, devido à circulação atmosférica.

2 - Balbach, A. A história dos Adventistas do Sétimo Dia — Movimento de 
Reforma. Itaquaquecetuba (SP): Edições Vida Plena (1999), p. 438.

3 - Dados de setembro de 2018.

NOTE:
1 - The return of the sea is the name of a navigation maneuver used in long ocean 
voyages, improved during the 15th-century Portuguese discoveries. The technique 
consists in making a wide arc to avoid the central calm zones (areas without winds) 
and enjoy the favorable permanent winds and currents, which rotate clockwise in 
the northern hemisphere, and counterclockwise in the southern hemisphere, due 
to atmospheric circulation.

2 - BALBACH, A.: The History of the Seventh Day Adventist Reform Movement, p. 
438, copyright by Reformation Herald Publishing Association, 1999.

3 - Data from September 2018.
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São Paulo, capital do Estado, de tão 
obscura, nasceu até escondida. O 
espaço onde foi fundada era não só 

invisível aos olhos dos que chegavam do 
oceano, como protegido por essa muralha 
compacta e impressionante, que é a Serra 
do Mar. Vista de baixo, é como se cobrisse o 
horizonte, como se quisesse ocultar algum 
outro mundo. 

Hoje, superar essa serra é tão simples 
quanto subir o lance de escada de um so-
brado para alcançar o andar de cima, mas 
naquela época não era nada fácil. De acordo 
com as descrições do padre Anchieta, o 

São Paulo city, the capital of the state 
bearing the same name, was so obscure 
that it was even born in seclusion. The 

location where it was founded was not just 
invisible to the eyes of those who came from 
the ocean, but it was also protected by a 
massive natural wall, which is known as the 
Serra do Mar [Mountain Range of the Sea]. 
Viewed from below, this impressive ridge 
seems to cover the horizon, as if hiding 
another world.

Today, overcoming this mountain range 
is as simple as climbing stairsto reach an 
upper floor, but at that time it was not 

FROM POVERTY TO WEALTH

DA POBREZA 
À RIQUEZA

Começando como o lugar mais pobre e mais esquecido do País, São 
Paulo é hoje não apenas a cidade, mas o Estado que nunca dorme

Beginning as the poorest and most forgotten place in the country, São Paulo is 
today not only the city, but the state, that never sleeps



27

OBSERVADOR DA VERDADE . 23ª ASSEMBLEIA DA CONFERÊNCIA GERAL (2019) | 23rd GENERAL CONFERENCE SESSION (2019)

jesuíta mais famoso do Estado, o caminho era “mui 
áspero e, segundo creio, o pior que há no mundo. [...] 
Dificilmente os animais podem subir, e os homens 
sobem com trabalho e às vezes de gatinhas”. 

Atravessava-se ali um exuberante pedaço de Mata 
Atlântica, densa, variada, cortada por correntes de 
água que despencam em cascatas. Quando o tempo 
estava claro, sem a neblina tão frequente, de vários 
trechos se podia ver o mar lá embaixo. 

COMO ERA A SÃO PAULO DO SÉCULO 16?
Quando surgiu, era o primeiro vilarejo do interior 

do Brasil, na contramão de tudo. Ao longo dos seus 
três primeiros séculos, sofreu de isolamento e soli-
dão. Um visitante sofreria para achar um endereço. 
Primeiro, porque as ruas não tinham nome. Depois, 
não conseguiria mesmo entender os paulistas: quase 
todos eram índios ou mamelucos (mestiços) e fala-
vam a “língua geral” ou “nheengatu”, um dialeto tupi. 
Aliás, o nome completo da vila era Piratininga, que 
quer dizer “Rio do peixe seco”. Segundo o historiador 
Sérgio Buarque de Holanda, mais de 80% da popula-
ção paulista do século 17 era indígena. O bilinguismo 
só acabaria de vez em 1759, quando a língua geral 
foi proibida por um decreto do Marquês de Pombal, 
primeiro-ministro português.

Os primitivos moradores do vilarejo tinham um 
estilo de vida insano: viviam atrás do “ouro verme-
lho” — mão de obra indígena capturada e sequestrada 
de suas aldeias nativas para trabalharem em regime 
de escravidão nas lavouras ao redor do núcleo do 
vilarejo. Foi assim, à força, que os primeiros paulistas 
— hoje conhecidos como Bandeirantes — conquis-
taram o Brasil. Em suas andanças, esses caçadores 
profissionais de gente descobriram o Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais e Tocantins. 
Percorreram e atacaram povoações espanholas na 
Argentina, Bolívia, Uruguai e Paraguai. Espalharam 
terror entre os povos do interior do continente, crian-
do uma fama brutal. Eles possuíam uma disposição 
que amedrontava inimigos. O padre jesuíta espanhol 
Antonio Ruiz de Montoya (1585-1652), por exemplo, 
escreveu que os paulistas andavam mais de 2 000 km a 
pé e descalços, por vales e montes, “como se passeas-
sem pelas ruas de Madri”.

Com o fim da exploração indígena, a ousadia ban-
deirante esfriou. No final do século 18, as lavouras do 
interior estagnaram. Os bandeirantes, que haviam se 
lançado como gafanhotos sobre o sertão por 200 anos, 
expandindo o país, infelizmente acabaram tão pobres 
quanto antes.

NOVOS ARES À VISTA
Na última década do século 19, a população da 

cidade de São Paulo era de 130.775 habitantes (1893). 
O censo registra um aumento populacional espantoso 
em relação ao número apurado três anos antes, de 

easy at all. According to the descriptions of Father 
Anchieta, the most famous Jesuit of the state, the road 
was “very rough and, I believe, the worst in the world. 
[...] Barely can the animals scale it; men must climb 
with effort—and sometimes only by crawling.”

Here was a beautiful section of Atlantic forest, dense, 
varied, carved by streams of water that plunge into 
waterfalls. When the weather was clear—without the 
frequent fog—several scenic spots revealed the sea below.

WHAT WAS SÃO PAULO LIKE IN THE 16TH 
CENTURY?

When it first appeared, São Paulo was the first 
village in the interior of Brazil. Throughout its 
first three centuries, it suffered from isolation and 
loneliness. A visitor would have difficulty finding an 
address. First, because the streets had no name. Later, 
because he would not even be able to understand 
the Paulistas: almost all were Natives or Mamelucos 
(mestizos) and spoke the “popular language” or 
“nheengatu”, a Tupi dialect. In fact, the full name of the 
village was Piratininga, which means “River of dry fish.” 
According to the Brazilian historian Sérgio Buarque 
de Holanda, more than 80% of the population of São 
Paulo in the 17th century was indigenous. Bilingualism 
would only end in 1759, when the popular language 
was banned by a decree of the Marquis of Pombal, the 
Portuguese Prime Minister.

The primitive villagers had an insane lifestyle: they 
lived after the “red gold”—indigenous labor captured 
and abducted from their native villages to work in 
slavery on the plantations around the village core. It 
was thus, by force, that the first Paulistas—now known 
as Bandeirantes [or “pioneers”]—conquered Brazil. 
In their wanderings, these professional hunters of 
people discovered Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 
Goiás, Minas Gerais and Tocantins [various states in 
Brazil]. They toured and attacked Spanish settlements 
in Argentina, Bolivia, Uruguay, and Paraguay. They 
spread terror among the peoples of the interior of the 
continent, creating a brutal fame. They possessed a 
disposition that frightened their enemies. The Spanish 
Jesuit priest, Antonio Ruiz de Montoya (1585–1652), 
for example, wrote that Paulistas walked more than 
2,000 km (1,243 miles) on foot and barefoot, through 
valleys and over hills, “as if strolling through the streets 
of Madrid.”

With the end of Indian exploitation, the 
bandeirante’s daring had cooled. At the end of the 
18th century, the interior crops stagnated. The 
bandeirantes, who had launched like grasshoppers 
over the wilderness for 200 years, expanding the 
country, unfortunately ended up as poor as before.

NEW BREEZES IN SIGHT
In the last decade of the 19th century, the 

population of the city of São Paulo was 130,775 
inhabitants (1893). The census recorded a staggering 
population increase compared to the number of 
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64.934 pessoas. A população duplicou em três anos! 
São Paulo experimentou um dramático aumento po-
pulacional na década de 1890. Tomando por base os 
censos nacionais, saltou dos 65 mil habitantes de 1890 
para 239 820 em 1900 — um aumento de 370% em 
dez anos, e não parou mais de crescer! Atualmente, 
São Paulo é o principal polo econômico e industrial 
da América do Sul, sendo o maior mercado consumi-
dor do Brasil.

SÃO PAULO E O MOVIMENTO DE REFORMA
O Estado de São Paulo está intimamente ligado ao 

progresso da obra no País. Os primeiros reformistas 
a pisarem em terras brasileiras chegaram à capital 
paulista e aqui iniciaram seus trabalhos, fundando 
o primeiro grupo de irmãos no Brasil. O primeiro 
templo brasileiro foi erguido na Lapa, inaugurado em 
1931. Das quatro primeiras igrejas do País, três foram 
estabelecidas no Estado — Lapa, Cedro e Belenzinho. 
A sede do primeiro núcleo organizado do País foi 
estabelecida na capital paulista em 1930, batizada de 
Associação Brasileira, que foi ampliada para união em 
1942. A primeira instituição de nossa igreja também 
foi inaugurada na metrópole paulista, na década de 
1950 — a clínica de tratamentos naturais do Belenzi-
nho.

Do mesmo modo, a obra de publicações também 
nasceu neste Estado e aqui continua até o dia de 
hoje. Nossa primeira impressão em português foi um 
folheto bíblico, publicado em 1928, seguido de uma 
brochura em 1929. O irmão A. Cecan foi o primeiro 
colportor do Brasil. Os primeiros colportores vendiam 

64,934 people surveyed three years earlier. The 
population had doubled in three years! São Paulo 
experienced a dramatic population increase in the 
1890s. Based on the national censuses, it jumped from 
65,000 inhabitants from 1890 to 239,820 in 1900—an 
increase of 370% in ten years, and it did not stop 
growing! Currently, São Paulo is the main economic 
and industrial hub of South America, currently the 
largest consumer market in Brazil.

SÃO PAULO AND THE SDA REFORM 
MOVEMENT

The state of São Paulo is closely linked to the 
progress of God’s work in the country. The first 
Reformers to set foot on Brazilian soil arrived in 
the city of São Paulo and began their work here, 
founding the first group of brethren in Brazil. The first 
Brazilian church was erected in Lapa, inaugurated 
in 1931. Of the first four churches in the country, 
three were established in the state of São Paulo: Lapa, 
Cedro [in the countryside], and Belenzinho. The 
headquarters of the country’s first organized nucleus 
was established in the city of São Paulo in 1930, 
christened the Brazilian Field, which was promoted 
to a Union in 1942. Our church’s first institution was 
also inaugurated in the metropolis of São Paulo in the 
1950s—the sanitarium in Belenzinho.

In the same way, the publication work was also 
born in this state and continues here to this day. Our 
first printed publication in Portuguese was a Bible 
booklet, published in 1928, followed by a pamphlet 
in 1929. Brother A. Cecan was the first Brazilian 
colporteur . The first colporteurs sold Bibles, which 

Inauguração da igreja da Vila Matilde (1951)/Inauguration of the Vila Matilde church (1951)
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bíblias, que eram entregues com as brochuras e os 
folhetos. O primeiro exemplar de lição da escola saba-
tina foi impresso em 1930. No mesmo ano, o primeiro 
periódico do Brasil também começou a circular e se 
chamava O atalaia da verdade, título que foi mudado 
duas vezes até chegar ao atual — Observador da verda-
de —, escolhido em 1942.  

Foi dedicado muito empenho à colportagem, que 
nos primeiros tempos foi um verdadeiro desafio. O 
irmão A. Lavrik traduziu um livro do alemão intitu-
lado O caminho à saúde, publicado em 1933.  Foram 
preparadas duas brochuras missionárias — Que nos 
trará o futuro? (baseada no livro O grande conflito, 
publicada em 1932) e Por que está abalada a Terra em 
toda a parte? 

Um grupo de quatro colportores foi organizado 
em São Paulo, em 1933: André Cecan, Desidério 
Devai, José Devai e Estêvão Portik. Com a edição do 
livro A saúde depende da cozinha, em 1942, os colpor-
tores alcançaram a capacidade de vender um jogo de 
três volumes, mas o material era rodado em gráficas 
de terceiros. Em 1947, nossos irmãos começaram a 
montar uma rudimentar oficina de encadernação, 
com muito sacrifício, que operava no terreno da igreja 
do Belenzinho, tendo sido concluída em 1950. Para 
a época, foi um avanço e tanto. O miolo do novo li-
vro — Bebe para curar-te, era impresso em gráficas de 
terceiros e depois recortado e encadernado em nossa 
oficina.

Uma ferramenta fundamental para o desenvol-
vimento da nossa obra de publicações no Estado foi 
a chegada à igreja do professor Alfons Balbach. Em 
pouco tempo, ele começou a traduzir as lições da 
escola sabatina e a Semana de Oração para a língua 
portuguesa. Ainda na década de 1950, o jovem Alfons 
entregou-se totalmente à escrita, preparando livros de 
saúde (entre muitos outros assuntos) que se tornaram 
icônicos no País, fazendo grande sucesso entre o pú-
blico leitor:
• As frutas na medicina doméstica;
• As hortaliças na medicina doméstica;
• As plantas curam;
• A flora nacional na medicina doméstica, volumes 
1 e 2;
• As curas maravilhosas do limão e da laranja.

São apenas cinco exemplos de livros produzidos 
pela mente frutífera daquele servo de Deus que fazia a 
obra de Jesus. Em sua autobiografia, o professor Bal-
bach comenta:

“Sou feliz porque, pela graça de Deus fui capaz de 
estender uma mão ajudadora também na publicação 
de novos livros, os quais começaram a surgir pouco a 
pouco, entre os anos de 1955 e 1970. [...] Muitas vezes 
eu tive de dizer a mim mesmo: ‘Obrigado, Senhor; 
nossa obra não é em vão’.”

were delivered with the pamphlets and leaflets. The 
first copy of the Sabbath School lesson was printed in 
1930. In the same year, the first Brazilian periodical 
also began to circulate and was called The Watchtower 
of Truth, a title that was changed twice until it 
reached its present title—Observador da verdade [The 
Observer of Truth]—chosen in 1942.

Much effort was devoted to canvassing, which 
in the early days was a real challenge. Brother A. 
Lavrik translated a book from German entitled The 
Road to Health, published in 1933. Two missionary 
brochures—What Will the Future Bring Us? (based on 
the book The Great Controversy, published in 1932) 
and Why is the Earth Shaken Everywhere?

A group of four colporteurs was organized in 
São Paulo in 1933: André Cecan, Desidério Devai, 
José Devai and Estêvão Portik. With the publication 
of the book Health Begins in the Kitchen, in 1942, 
the colporteurs were able to offer a set of three 
volumes, but the material was printed through 
third parties. In 1947, our brethren began, with 
much sacrifice, to assemble a rudimentary book 
binding shopthat operated near the church 
inBelenzinho, which was completed in 1950. At 
that time, it was a great advance. The core of the 
new book—Bebe para curar-te [Drink to Heal]—
was printed by third party equipment and then cut 
and bound in our workshop. 

A key tool for the development of our 
publication work in São Paulo was the arrival of 
Alfons Balbach to the church. In a short time, he 
began translating the Sabbath School Lessons and 
the Week of Prayer Magazine into the Portuguese 
language. Still in the 1950s, this young brother 
devoted himself entirely to writing and preparing 
health books (among many other subjects) that 
became iconic in the country,  creating great 
success among the reading public:
• As frutas na medicina doméstica [Fruits in Home 
Medicine];
• As hortaliças na medicina doméstica [Vegetables in 
Domestic Medicine];
• As plantas curam [Plants Heal];
• A flora nacional na medicina doméstica [National 
Flora in Domestic Medicine], volumes 1 and 2;
• As curas maravilhosas do limão e da laranja [The 
Wonderful Cures of the Lemon and Orange].

These are only five examples of books produced by 
the fruitful mind of that servant of God who faithfully 
carried out the Lord’s work. In his autobiography, 
Professor Balbach comments:

“I am happy because, by the grace of God, I was 
able to extend a helping hand also in the publication 
of new books, which began to appear little by little, 
between the years of 1955 and 1970. . . . Often I had 
to say to myself, ‘Thank You, Lord; our work is not in 
vain’.”
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Com o aumento da demanda por livros, foi neces-
sário expandir a obra de publicações. Para isso, a zona 
leste da cidade foi fundamental. Desde 1948, as reu-
niões da igreja eram efetuadas na casa de um irmão. 
No ano seguinte, encontrou-se uma antiga fábrica de 
vidro que estava à venda na Vila Matilde. No ano de 
1951 ocorreram duas inaugurações: a do templo e a 
da nova oficina gráfica. Na nova instalação, já era pos-
sível efetuar todo o processo produtivo, o que levou a 
obra a evitar gastos com gráficas de terceiros.

A oficina editorial funcionou ali até junho de 1985, 
quando foi inaugurada a nova Editora Missionária “A 
Verdade Presente” em Itaquaquecetuba (SP), no mês 
de junho, onde opera até hoje. Daquele ano em diante, 
novos livros, lançados por novos autores como Luiz 
Carlos Costa e Daniel Boarim, ambos profissionais de 
saúde capacitados, foram publicados.

Além da editora e da sede da União Sul Brasileira, 
o Estado de São Paulo também abriga outras institui-
ções importantes:

1  Parte da rede de ensino Isaac Newton;
2  Uma casa de repouso para idosos na cidade de 

Louveira, no interior, que é um núcleo do CRAS 
(Centro Reformista de Assistência Social “O Bom 
Samaritano”);
3  A sede da Associação Paulista (na Vila Matilde), a 

qual gerencia 2 292 membros (consulta efetuada em 
agosto de 2018). Ainda é a maior associação mundial 
do Movimento de Reforma;

With the increase in demand for books, it was 
necessary to expand the publication work. For this, 
the east side of the city was fundamental. Since 1948, 
church meetings were held at a brother’s house there. The 
following year, there was an old glass factory that was on 
sale in Vila Matilde. In 1951 there were two inaugurations: 
the church and the new printing workshop. In the new 
building, it was already possible to carry out the entire 
production process, which allowed the brethren to avoid 
spending on third-party publishing houses.

The printing workshop was held there until June 
1985, when the new “A Verdade Presente” [The 
Present Truth] Missionary Publishing House was 
inaugurated in Itaquaquecetuba, (a metropolitan 
region about an hour outside of São Paulo city) where 
it operates until today. From that year on, new books, 
launched by new authors such as Luiz Carlos Costa 
and Daniel Boarim, both trained health professionals, 
were published.

In addition to the publishing house and the 
headquarters of the South Brazilian Union,the state of 
São Paulo also houses other important institutions:

1  Part of the Isaac Newton network;
2  A nursing home for the elderly in the rural town 

of Louveira which is a branch of the RSAC (Reform 
Social Assistance Center, “The Good Samaritan”);
3  The headquarters of the Associação Paulista 

[São Paulo Field] (in Vila Matilde), which has 2,292 
members (verified in August 2018). This unit is still 
the world’s largest Reform Movement Field;

Região da Rua 25 de março (1894, por Antonio Ferrigno)/ Street Region March 25, center of Sao Paulo (1894, by Antonio Ferrigno)

Rua 25 de março hoje (2018)/
Street March 25 (center of Sao Paulo) currently (2018)
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4  O núcleo do CRAS (Centro Reformista de Assis-
tência Social “O Bom Samaritano”) na Vila Matilde, 
onde se oferecem cursos profissionalizantes e atendi-
mento odontológico beneficente, além de outras ativi-
dades filantrópicas;

5  Em Araraquara há outro núcleo da mesma ONG, 
onde funciona um projeto envolvendo crianças, ado-
lescentes e o público em geral, além de uma padaria 
que trabalha para atender os interesses do Bom Sama-
ritano;
6  O Media Studio (no mesmo terreno da sede da 

União Sul), um empreendimento conjunto entre 
Conferência Geral e uniões brasileiras, voltado para a 
divulgação de áudios, filmes e imagens para divulgar a 
tríplice mensagem angélica em nível mundial.

REUNIÕES PÚBLICAS  
DA CONFERÊNCIA GERAL 2019

Não é a primeira vez que a delegação da Conferên-
cia Geral se reúne no Brasil. Contando com este even-
to de 2019, houve nove reuniões mundiais no País, das 
quais sete em São Paulo:

1  A primeira ocorreu em 1955, na Vila Matilde;
2  Em 1959 ocorreu a segunda;
3  Em 1967, a terceira, nos mesmos moldes das ante-

riores;
4  Em 1987 houve a quarta reunião, no Sítio dos Ca-

ta-ventos, próximo a Bragança Paulista. As conferên-
cias públicas aconteceram no Estádio da Portuguesa, 
próximo à Marginal Tietê;

5  O quinto encontro ocorreu em Cesareia de Filipe 
(Itu), em 1999, sendo que as conferências públicas 
foram sediadas pela primeira vez na Estância Árvore 
da Vida, em Sumaré;
6  Em 2003, no sexto encontro, repetiu-se a configu-

ração de 1999;
7  E agora estamos no sétimo encontro, com a di-

ferença de que as reuniões da delegação ocorreram 
pela primeira vez na sede da União Sul Brasileira, na 
Chácara Ebenézer, em Itu. As conferências públicas se 
mantêm na Estância Árvore da Vida.

4  The branch of the RSAC (Reform Social Assistance 
Center, “The Good Samaritan”) in Vila Matilde, where 
the brethren offer vocational courses and free dental 
care, as well as other philanthropic activities;

5  In Araraquara (in the countryside), where there 
is another branch of the same NGO, where a project 
involving children, adolescents, and the general public 
works, as well as a bakery that works to serve the 
interests of The Good Samaritan;
6  Media Studio (in the same property as the South 

Brazilian Union headquarters), a joint venture 
between the General Conference and the Brazilian 
Unions, aimed at the dissemination of audio and 
video recordings and images to spread the three 
angel’s messages worldwide.

GENERAL MEETINGS 2019  
GENERAL CONFERENCE

This is not the first time that the General 
Conference delegation is meeting in Brazil. Besides 
this 2019 event, there have been nine world meetings 
in Brazil, seven of which have taken place in São 
Paulo:

1  The first occurred in 1955, in Vila Matilde;
2  In 1959, the second occurred;
3  In 1967, the third, likewise;
4  In 1987, there was the fourth meeting, in Sítio 

Cataventos [Site of the Windmills], near Bragança 
Paulista. The public conferences took place at the 
Estádio da Portuguesa [Portuguese Sports Association 
Stadium], near Marginal Tietê [a major city avenue, 
which borders the Tietê River];

5  The fifth meeting took place in Cesareia de Filipe 
(Itú), in 1999, with public conferences being held for 
the first time at Estância Árvore da Vida in Sumaré;
6  In 2003, at the sixth meeting, the 1999 

configuration was repeated;
7  And now we are in the seventh meeting, with the 

difference that the delegation meetings are taking 
place, for the first time, at the South Brazilian Union 
Headquarters in Chácara Ebenézer, Itú. The public 
conferences are being held at Estância Árvore da Vida.

Sede da União Sul, Itu (SP, 2019)/Brazilian South Union Headquarters, Itu (SP, 2019)
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Antes de 1510 — João Ramalho (não se sabe se era náufra-
go ou degredado da Coroa portuguesa) chega à colina de 
Piratininga (atual Praça da Sé). Casa-se com a índia Bartira, 
filha do Cacique Tibiriçá, da tribo Tupiniquim.

1532 — Martim Afonso, nobre português, com a ajuda de 
João Ramalho, funda a primeira vila ou cidade do Brasil — 
São Vicente, no litoral.

1554 — Ano da fundação da cidade de São Paulo, em 25 de 
janeiro, supostamente o dia da conversão do apóstolo Paulo, 
na tradição católica.

1923-25 — Chegam os primeiros reformistas europeus a 
São Paulo — a família Devai, que se estabeleceu na Lapa. 
André Lavrik e André Cecan se estabeleceram no Bairro do 
Brás.

1927 — No dia 5 de novembro ocorre o primeiro batismo 
da Reforma em solo brasileiro, oficiado pelo pr. Carlos Ko-
zel, que veio de San Nicolás, Argentina, para a cerimônia.

1931 — A primeira igreja do Movimento de Reforma no 
Brasil é organizada na Lapa.

1936 — A terceira igreja do Brasil é inaugurada em Cedro, 
um distrito de Juquiá, no Vale do Ribeira, litoral sul do Esta-
do.

1943 — É inaugurada a quarta igreja do Brasil, no Belenzi-
nho, onde nossa primeira oficina encadernadora de livros 
começaria a ser montada, em 1948.

1948 — O prof. Balbach conhece o Movimento de Reforma. 
Pela graça de Deus, sua chegada à igreja impulsionará a 
capacidade literária da obra da colportagem.

Before 1510 — João Ramalho (it is not known whether he 
was shipwrecked or exiled by the Portuguese Crown) arrives 
at the hill of Piratininga (present Sé Square). He marries 
Bartira, the daughter of Cacique Tibiriçá, of the Tupiniquim 
tribe.  

1532 — Martim Afonso, Portuguese nobleman, with the 
help of João Ramalho, founds the first town or city in Bra-
zil—São Vicente, on the coast.

1554 — Year of the foundation of the city of São Paulo, 
January 25, supposedly the day of the conversion of the 
apostle Paul, in the Catholic tradition.

1923–25 — The first European SDA Reformers arrive in São 
Paulo—the Devai family, who settled in Lapa. André Lavrik 
and André Cecan settle in Brás [a suburb of the city].

1927 — On November 5, the first baptism of the Reforma-
tion takes place on Brazilian soil, officiated by Pastor Carlos 
Kozel, who came from San Nicolás, Argentina, for the cer-
emony.

1931 — The first church of the Reform Movement in Brazil 
is organized in Lapa.

1936 — The third church in Brazil is inaugurated in Cedro, 
a district of Juquiá, in the Ribeira Valley, in the southern 
coast of the state.

1943 — The fourth church in Brazil is inaugurated in Belen-
zinho, where our first bookbinding workshop began to work 
in 1948.

1948 — Prof. A. Balbach becomes acquainted with the Re-
form Movement. By God’s grace, his arrival in the church 
will boost the literary capacity of the canvassing work.

LINHA DO TEMPO/ TIMELINE

ESTÂNCIA ÁRVORE DA VIDA (SUMARÉ-SP)
Sumaré é um município brasileiro do Estado de 

São Paulo, distante cerca de 40 km de Campinas. A 
Estância Árvore da Vida, situada a dez km do centro 
urbano da cidade, é uma ampla estrutura com várias 
opções de auditórios, hospedagens, restaurantes e 
áreas de lazer com serviços administrativos informa-
tizados, cujo complexo abriga um dos maiores audi-
tórios da América Latina. De acordo com o website 
do local, a estância reúne condições para promover 
eventos com ampla gama de hospedagem (entre cem e 
dez mil pessoas). Em 1999, quando ocorreu a primei-
ra reunião pública da Conferência Geral neste espaço, 
nossa igreja foi uma das primeiras instituições a usar 
o ambiente. Portanto, seja bem-vindo à terceira reu-
nião mundial de nossa igreja neste complexo. 

CONCLUSÃO
Esperamos que este texto informativo possa ajudá-

-lo a compreender o contexto das grandes maravilhas 
operadas pelo Senhor nesta região. Que o Senhor seja 
louvado.  

ESTÂNCIA ÁRVORE DA VIDA [TREE OF LIFE 
RESORT] IN SUMARÉ, STATE OF SÃO PAULO

Sumaré is a Brazilian municipality of the State 
of São Paulo, at about 40 km (25 miles) from the 
city of Campinas. Estância Árvore da Vida, located 
ten kilometers (6.2 miles) from the city center, is a 
large property with several options of auditoriums, 
lodgings, restaurants, and leisure areas with 
computerized administrative services, and whose 
complex houses one of the largest auditoriums in 
Latin America. According to the resort’s website, 
it is able to hold events with a wide range of 
accommodation (between one hundred and ten 
thousand people). In 1999, when the first public 
meeting of the General Conference took place in this 
space, our church was one of the first institutions 
to use the facility. So, welcome to the third world 
meeting of our church in this space!

CONCLUSION
We hope that this informative text can help you 

understand the context of the great wonders of the 
Lord in this region. May the Lord be praised.  
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“Aquele que oprime o pobre, com isso des-
preza o seu Criador, mas quem ao neces-
sitado trata com bondade, honra a Deus” 

(Provérbios 14:31).
Por volta de 1974, o ir. Jacinto Pereira, então 

um jovem de 27 anos, foi convidado a se tornar 
um colportor. Até aquele momento, nunca tinha 
vendido nada na vida, mas entendeu que o cha-
mado era divino e trabalhou em várias localida-
des como ministro da página impressa.

Escalado para a cidade de Mozarlândia, 
Estado de Goiás, escolhida para ser um de seus 
campos de trabalho, o jovem Jacinto ali chegou 
próximo ao fim de 1975. Era uma época muito 
chuvosa. Não havia como trabalhar devido à in-
cessante precipitação. Ao longo do dia, sobravam 
duas ou três horas de tempo seco, que eram por 

“He that oppresseth the poor, despiseth 
his Maker, but he that dealeth kindly 
with the good, honors God” (Proverbs 

14:31).
Around 1974, Jacinto Pereira, then a young 

man of 27 years, was invited to become a 
colporteur. Until that moment, he had never sold 
anything in his life, but he understood that the 
call to literature evangelism was divine, so he 
worked in several locations as a missionary of 
the printed page.

Near the end of 1975, young Jacinto arrived 
at the city that was chosen to be one of his fields 
of labor—Mozarlândia, in the State of Goiás. 

It was a very rainy season. There was no way 
to work because of incessant precipitation. In 

EXPERIENCES WITH GOD IN BRAZIL

EXPERIÊNCIAS COM 
DEUS NO BRASIL

Como uma terra abençoada para o evangelho, o Brasil se destaca 
com experiências missionárias e espirituais inusitadas

As a land blessed by the Gospel, Brazil stands out with 
unusual missionary and spiritual experiences
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ele aproveitadas para trabalhar no comércio ou nas casas de 
família, conforme o caso. Quando a chuva voltava, regres-
sava a uma pensão no centro da cidade, onde tinha alugado 
um quarto. 

Certa tarde, ao sair para trabalhar, encontrou um senhor 
sentado próximo à porta do pequeno hotel, chorando. O 
irmão Jacinto se aproximou dele e indagou:

— Boa tarde, meu bom homem... o que está se passando 
com o senhor? Em que posso ajudá-lo?

Aquele senhor explicou-lhe que trabalhava numa fazen-
da do interior há vários meses, e devido às fortes chuvas, o 
patrão não aparecia há muitos, muitos dias. Ele havia con-
traído malária, e a doença tinha evoluído para um estágio 
quase terminal. Estava a um passo da morte. Seus colegas, 
que trabalhavam na tal fazenda, levaram-no ao pequeno 
hospital da cidade, que era particular. A clínica não quis 
interná-lo porque ele não tinha dinheiro para pagar pelo 
tratamento. Assim, os companheiros o abandonaram de-
fronte à pensão e voltaram à fazenda. Finalmente, soluçou:

— Vou morrer aqui! Não tenho para onde ir e não há 
ninguém por mim nesta cidade!

— Não mesmo! — disse o irmão Jacinto — Pode ser que 
não tenha um médico aqui para cuidar do senhor, mas em 
cima, no Céu, há um Deus que tudo cura!

Naquele instante, o jovem colportor levou aquele ho-
mem para dentro da pensão e tratou dele. Quando a malária 
se manifesta, primeiro vem um calor muito forte. Então, o 
irmão Jacinto aplicava-lhe uma ducha fria sobre uma bacia 
onde já havia água com gelo. Em seguida, quando o frio 
chegava, característico da doença, o irmão Jacinto aplicava-
-lhe um banho bem quente.

Assim os dias foram passando. Junto com esse trata-
mento de choque, o irmão Jacinto removeu toda alimenta-
ção sólida e passou a dar-lhe sucos de vários tipos de verdu-
ras. Ele torrou casca de limão, da qual fazia um pó e o dava 
àquele homem como infusão com água quente. Além disso, 
o homem bebia chás amargos no decorrer do dia.

Alguns dias depois, o enfermo percebeu que os ataques 
de calor e frio foram se distanciando um do outro, até que 
não sentiu mais nada. Passados mais uns dias, ele reclamou 
com o irmão Jacinto:

— Olha, eu agradeço muito pelo tratamento; esses sucos 
têm me ajudado bastante. Porém, não aguento mais bebê-
-los. Estou com muita fome; preciso de uma comida mais 
substanciosa.

— Que maravilha — respondeu nosso irmão. — Mas 
não posso lhe dar comida sólida agora. O senhor passou 
muitos dias sem comer nada forte. Isso pode ser perigoso. 
Vamos reintroduzindo a alimentação aos poucos, tudo bem?

Então, nosso irmão começou a preparar caldos de batata 
inglesa e outros tubérculos, bem ralos no primeiro dia. A 
partir do terceiro dia, ministrou-lhe purê de batatas; desse 
modo, em quatro ou cinco dias, aquele homem estava co-
mendo normalmente, sem febres nem ataques.

Na semana seguinte, no dia em que deveria se ausentar 
da pensão, o homem puxou um relógio da sua mala e o 
entregou ao nosso irmão, dizendo:

— Seu Jacinto, eu não tenho condições de pagá-lo por 
tudo que recebi de suas mãos, mas gostaria muito de deixar 
este relógio; é tudo que tenho nesta vida. Minha gratidão é 

the course of the day, there were two or three hours of dry 
weather available, in which Bro. Jacinto used to work in 
commercial or residential areas. When the rain resumed, 
he would return to a small hostel in the center of the city, 
where he had rented a room.

One afternoon, upon leaving for work, the young 
colporteur found a gentleman sitting near the door of the 
hostel, weeping. Brother Jacinto approached him and asked:

“Good afternoon, my good man ... What is happening to 
you? How can I help you?”

The gentleman explained that he had been working on 
a farm in the countryside for several months, and because 
of heavy rains the boss had not been there for many, many 
days. Now this unfortunate man had contracted malaria, 
and the disease had progressed to an almost terminal stage. 
He was a stone’s throw from death. His colleagues, who 
worked on the farm, had taken him to the small hospital in 
the city, which was private. The clinic did not want to admit 
him, because he did not have the money to pay for the 
treatment. So, the companions left him in front of the hostel 
and returned to the farm. Finally, he sobbed:

“I’m going to die here! I have nowhere to go, and there is 
no one for me in this city!”

“Not so!” declared Brother Jacinto. “I may not have a 
doctor here to look after you, but in heaven above there is a 
God who heals everything!”

At that moment, the young colporteur took the man 
into the hostel and treated him. When malaria manifests 
itself, first comes a very strong heat (a symptom of high 
fever). The brother poured over him a cold shower over 
a basin where there was ice water. Then, when the cold 
arrived—as is characteristic of the disease—Brother Jacinto 
would give him a hot bath.

So, the days went by. Along with this shock treatment, 
Brother Jacinto removed all solid food and began to give 
him juices of various types of vegetables. He toasted lemon 
peel, from which he made a powder and gave to that man as 
an infusion with hot water. In addition, the man drank bitter 
teas throughout the day.

A few days later, the sufferer realized that the attacks of 
heat and cold were becoming less and less frequent, until 
he felt nothing . After a few more days, he complained to 
Brother Jacinto:

“Look, I thank you very much for the treatments; 
these juices have helped me a lot. But I cannot take them 
anymore. I am very hungry; I need more substantial food.”

“How wonderful,” said our brother. “But I cannot give 
you solid food yet. You have spent many days without eating 
anything substantial. It may be dangerous to do so abruptly. 
Let’s reintroduce the food slowly, okay?”

Then our brother began to prepare potatoes and other 
tubers, very thin on the first day. On the third day he gave 
him mashed potatoes; so, in four or five days, that man was 
eating normally, without any more fevers or attacks.

The following week, the day he was to leave the 
boarding house, the man pulled a watch from his bag and 
handed it to our brother, saying,

“Dear Jacinto, I cannot afford to pay you for everything 
that I have received from you, but I would very much like to 
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tanta, mas sei que nunca poderei pagá-lo.
— Não, jamais aceitarei isso! — respondeu nosso irmão. 

— O senhor irá precisar desse relógio futuramente. Eu fiz 
de coração e não vou aceitar. Qual é o seu plano agora, meu 
bom homem?

— Preciso voltar para minha cidade no Nordeste, mas 
não tenho condições.

O irmão Jacinto procurou a dona da pensão, explicou a 
situação daquele homem, e fizeram uma coleta de donati-
vos. O irmão Jacinto inteirou do próprio bolso o que faltava 
para pagar a passagem, e o levou ao terminal rodoviário, e 
teve a satisfação de embarcá-lo no ônibus que o levaria de 
volta à sua querida família. Porém, antes de embarcá-lo, 
nosso irmão missionário presenteou-o com livros do Espí-
rito de profecia, como “O futuro decifrado”, “O lar ideal” e 
outros materiais missionários contendo nossas verdades. Na 
hora da despedida, aquele senhor disse:

— Não sei se vamos nos ver outra vez, mas eu lhe pro-
meto que, se achar sua igreja, vou frequentá-la, pois essa 
igreja é a que Deus deixou nesta Terra. Nenhuma outra 
pessoa, por mais bem-intencionada e sincera, conseguiria 
fazer por mim o que o senhor me fez.

Nosso irmão, emocionado, respondeu:
— Se não nos virmos aqui nesta Terra, certamente nos 

reencontraremos nas mansões celestiais. Conte à sua família 
as maravilhas que o Senhor Deus operou por você.

Após a partida daquele homem, no dia seguinte, alguns 
soldados da Polícia Militar foram até a pensão atrás do ir-
mão Jacinto. Ao chegarem, perguntaram à dona da pensão:

— É aqui que está hospedado um jovem que medicou e 
curou um senhor que estava morrendo de malária?

Nosso irmão ficou com muito medo, achando que seria 
preso por ter tratado de um doente sem a autorização do 
Conselho de Medicina. Eles explicaram com mais detalhes o 
motivo da visita:

— Olha, recebemos ordens expressas do delegado para 
comprarmos oito coleções desses livros que o senhor vende: 
uma para o nosso delegado e uma para cada um de nós. O 
delegado quer que o senhor se apresente agora à tarde na 
delegacia para mais algumas instruções.

Ao apresentar-se diante do delegado, nosso irmão foi 
informado de que receberia total apoio da autoridade po-
licial em seu trabalho na cidade. Havia um alto-falante na 
praça central, que tocava músicas o dia todo. O delegado se 
comprometeu a pegar o microfone todas as tardes e anun-
ciar o nome do nosso irmão, pedindo a todas as famílias 
que o recebessem e comprassem a coleção de livros. Dali em 
diante, o irmão Jacinto nunca mais precisou fazer nenhuma 
oferta naquela cidade. As pessoas vinham ao seu encontro 
nas ruas, nos becos, na praça, na pensão, implorando para 
fechar o pedido para a próxima entrega. O pr. Jacinto estava 
se preparando para se casar naquele tempo, e com o dinhei-
ro arrecadado naquela maravilhosa entrega, conseguiu com-
prar todos os móveis e providenciar tudo que era necessário 
para estabelecer seu novo lar ao lado da futura esposa. Após 
o casamento, ele e a irmã Luzia, a esposa, tiveram o privilé-
gio de colportar juntos.

Algumas palavras do nosso pr. Jacinto, referentes à sua 
vida na colportagem:
— Sou muito grato a Deus por ter tido o privilégio de 

leave this watch; it’s all I have in this life. My gratitude is so 
great, but I know I can never repay it.

“No, I’ll never accept that!” answered our brother. “You 
will need this watch in the future. I did this from the heart, 
and I will not accept such a gift. What is your plan now, my 
good man?

“I have to go back to my hometown in the Northeast, 
but I have no means to do so.”

Brother Jacinto sought the owner of the boarding 
house, explained the situation, and together they gathered 
donations. Brother Jacinto got what the man needed to 
pay for the ticket and took him to the bus terminal. The 
man was pleased to board the bus that would take him 
back to his beloved family. But before he embarked, our 
missionary brother presented him with Spirit of Prophecy 
books compiled in Portuguese with themes such as O future 
decifrado [The Future Unveiled], O lar ideal [The Ideal 
Home], and other missionary materials containing the 
present truth. At the time of farewell, that gentleman said:

“I do not know if we’ll see each other again, but I 
promise you that if I will find your church there, I will join 
it, because this church is what God left on this earth. No 
other person, however well-intentioned and sincere, could 
do for me what you did for me.”

Our brother, moved, replied:
“If we do not see each other again here on this earth, we 

will surely meet again in the heavenly mansions. Tell your 
family the wonders that the Lord God worked for you.”

After that man left the next day, some soldiers of the 
Military Police went to the hostel, looking for Brother 
Jacinto. When they arrived, they asked the owner of the 
hostel:

“Is this where a young man who medicated and cured a 
man who was dying of malaria is staying?”

Our brother was very scared, thinking that he would 
be arrested for having cared for a patient without the 
authorization of the Medical Council. They explained in 
more detail the reason for their visit:

“Look, we have received orders from the sheriff to buy 
eight sets of these books that you sell: one for the sheriff 
and one for each of us. He wants you to come to the police 
station this afternoon for some instructions.”

When Jacinto appeared before the sheriff, he was 
informed that he would receive full support from the police 
in his work in that city. There was a loudspeaker in the 
central square which played music all day long. The sheriff 
pledged to pick up the microphone every afternoon and 
announce the name of our brother, asking all the families to 
receive him and buy the set of books. 

Thereafter, Brother Jacinto never needed to canvass 
in that city. People came to meet him in the streets, in the 
alleyways, in the square, in the hostel, begging to place their 
order in time for the next delivery. 

Brother Jacinto was preparing to marry at that time, 
and with the money raised on that wonderful occasion, he 
was able to buy all the furniture and arrange everything 
necessary to establish his new home with his future wife. 

Here are some words from our brother, referring to his 
life in canvassing:
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participar desta magna missão. Tenho certeza de que foi o 
Senhor que me chamou para a colportagem e me acompa-
nhou por todas essas experiências. Tive minha esposa traba-
lhando comigo na colportagem após nos casarmos. Depois, 
encaminhei meu irmão José Henrique à colportagem. Em 
tempos posteriores cursou escola missionária e hoje está 
jubilado como ministro do evangelho. Minha querida mãe 
também colportou por meu intermédio. Ela só parou de 
colportar quando a mão da morte a arrebatou. Sou muito 
agradecido a Deus por esta e outras experiências que vivi ao 
colportar por este País afora.

O anjo do Senhor pode ser você
“Assim será a palavra que sair da Minha boca; ela não 
voltará para Mim vazia; antes, fará o que Me apraz e pros-
perará naquilo para que a enviei” (Isaías 55:11).

Meu nome é Zenildo Alves de Barros, sou colportor, 
trabalho e resido no Estado do Mato Grosso do Sul. Certa 
feita, escolhi uma cidade chamada Glória de Dourados para 
colportar. Próximo dessa cidade fica uma pequena localida-
de chamada Deodápolis, onde temos um grupo de irmãos, 
na casa dos quais me hospedei por um tempo, onde montei 
minha base operacional.

Numa sexta-feira, lá pelas 11h30, eu já havia feito várias 
ofertas e garantido minha venda para aquele dia. Decidi 
parar de trabalhar, pois os colportores costumam separar a 
parte da tarde com o fim de se prepararem para receber o 
dia do Senhor. Como Deodápolis fica a vários quilômetros 
de Glória de Dourados, comecei a ir em direção à rodoviária 
para tomar o ônibus.

Contudo, em determinada rua, senti a forte impressão 
de que deveria fazer mais uma oferta em certa casa, e que 
não me atrasaria para receber o sábado. Duas casas antes 
da tal residência, tinha feito uma oferta e vendi um livro. A 
senhora me orientou a ir à casa ao lado; fui, e a proprietária 
também comprou e me recomendou ir à sua vizinha. Era a 
tal casa que a voz da consciência insistia para que me apro-
ximasse. Ao chegar em frente ao portão, bati palmas e vi 
uma senhora idosa varrendo o terreiro. Ao me ver, ela ficou 
como que extasiada, impressionada, e ficou a me olhar por 
alguns segundos. Dei o “bom dia” costumeiro, ela largou a 
vassoura e veio em minha direção, correndo. Abriu o portão 
e assim me apresentei, dizendo meu nome e meu objetivo 
ali. Ela me recebeu gentilmente em sua sala de estar e inicia-
mos uma boa conversa. Ouviu minha oferta educadamente, 
mas disse não estar em condições de adquirir naquele mo-
mento o material da colportagem. Perguntou-me:

— Meu nome é Rosa Trindade. Você é evangélico? Per-
tence a alguma igreja?

— Sim, sirvo a Deus na Igreja Adventista do Sétimo Dia 
– Movimento de Reforma.

— Nossa! — ela respondeu, espantada. — Então você é 
a pessoa com quem sonhei ontem à noite. Nesse sonho, um 
anjo me disse: “Prepare-se! Amanhã você irá receber uma 
pessoa em sua casa, que lhe apresentará toda a verdade pela 
qual você tem gemido e ansiado, e nunca conseguiu en-
tender. Esse homem irá falar sobre as doutrinas completas, 

“I am grateful to God for having the privilege of 
participating in this great mission. I am sure that it was the 
Lord who called me to the canvassing and accompanied me 
through all these experiences. Later my wife worked with 
me canvassing after we got married. Then I sent my brother, 
José Henrique, to do canvassing. He eventually attended 
missionary school and today is retired as minister of the 
Gospel. My dear mother also began to canvass. She stopped 
only when the hand of death snatched her away. I am very 
grateful to God for this and other experiences.”

The Angel of the Lord Can Be You!
“Thus shall the word be that cometh out of My mouth; 
it will not return to Me empty; but he shall do that which 
I will, and prosper in that which I have sent him” (Isaiah 
55:11).

My name is Zenildo Alves de Barros. I am a colporteur. 
I live and work in the State of Mato Grosso do Sul. One time 
I was impressed to labor in a city called Glória de Dourados. 
Near this city is a small town called Deodápolis, where we 
have a group of brethren in the house in which I stayed for a 
while and from where I set up my operational base.

On a Friday, around 11:30 a.m., I had already canvassed 
several homes and had completed enough sales for that 
day. I had decided to stop working because the colporteurs 
usually set aside Friday afternoon to prepare to receive the 
Lord’s day. As Deodápolis is several kilometers from Gloria 
de Dourados, I started toward the bus station to take the 
bus.

However, on a certain street, I felt strongly that I should 
go up a certain house, trusting that I would still not be too 
late to receive the Sabbath. Two houses before saidresidence, 
I canvassed and sold a book, and the tenant there advised 
me to go to the house next door. So, I went, and the landlady 
also bought the book and advised me to go to still another 
neighbor. It was this house that the voice of conscience 
insisted for me to approach. When I reached the gate, there 
was an older lady sweeping the yard. When she saw me, 
she looked ecstatic and amazed, and stared at me for a few 
seconds. When I gave the usual “good morning” greeting, 
she dropped the broom and came toward me, running. She 
opened the gate, so I introduced myself, stating my name 
and my purpose there. She greeted me cordially, inviting me 
into her living room, and we began a lively conversation. 
She politely listened to my canvass, but said she was not in 
a position to acquire the canvassing materials at that time. 
Then she said:

“My name is Rosa Trindade. Are you an Evangelical? Do 
you belong to any church?”

“Yes, I serve God in the Seventh Day AdventistReform 
Movement Church.”

“Wow,” she answered in amazement. “So, you’re the 
person I dreamed about last night. In that dream, an angel 
told me, ‘Prepare! Tomorrow you will receive in your house 
a person who will present you with all the truth for which 
you have groaned and yearned, and never could understand. 



38

OBSERVADOR DA VERDADE . 23ª ASSEMBLEIA DA CONFERÊNCIA GERAL (2019) | 23rd GENERAL CONFERENCE SESSION (2019)

entre as quais o sábado. Você não pode mais continuar no 
estado em que se encontra. Precisa progredir; e o conhe-
cimento necessário ao seu progresso Eu enviarei pela mão 
desse homem que você irá receber amanhã. Prepare-se!”

— Como assim? — indaguei. — O que eu tenho a ver 
com esse anjo?

— Não sei, mas você me foi apresentado pelo anjo, exa-
tamente com essa roupa, bem vestido, sorridente, e ele me 
disse que você tem toda a verdade de que preciso saber. Ela 
me será revelada por seu intermédio, de acordo com o que o 
anjo me disse.

Naquele momento, perguntei-lhe a qual igreja pertencia. 
Ela me disse estar há 40 anos na Assembleia de Deus.

— Antes de eu vir para a igreja Assembleia, fui espí-
rita por muitos anos, onde servi a Satanás; mas Deus me 
libertou, trazendo-me para a igreja Assembleia. Contudo, 
não estou satisfeita com o grau de comprometimento desta 
igreja. Não sei dizer bem, mas há verdades que minha igreja 
não está seguindo; eu sinto isso, infelizmente. Mas, irmão 
Zenildo, conte-me um pouco sobre a doutrina da sua igreja, 
por favor. Por que ela se chama “Movimento de Reforma”?

Naquele momento, expliquei-lhe que o termo “reforma” 
está ligado à reforma da saúde, do vestuário, do matrimô-
nio, da família e especialmente do sábado. O sétimo dia foi 
esquecido pela humanidade, e nosso propósito é reapre-
sentá-lo como o verdadeiro dia de descanso instituído no 
Éden e confirmado por Jesus Cristo e os apóstolos no Novo 
Testamento.

— É verdade, meu irmão — ela respondeu. — Eu estive 
na igreja tradicional e percebi que seguem tudo pela me-
tade. O sábado é mal guardado; a santidade da família está 
sendo violada. Percebi que a igreja grande tem aceitado o 
divórcio e o novo casamento. Isso não parece estar correto. 
Tenho uma amiga, que é adventista, que se divorciou do 
marido e se casou com outro homem, e a igreja aceitou a 
situação dela numa boa. Não posso concordar com isso. Se 
é para eu aprender a servir a Deus, que seja num ambiente 
mais adequado. A Palavra é bem clara quanto ao divórcio. 
Precisamos segui-la fielmente. Agora, tenho mais certeza 
ainda de que você é o anjo que Deus enviou à minha casa, 
de acordo com o sonho que recebi na noite passada. Irmão 
Zenildo, sou uma pessoa muito angustiada; ultimamente 
não tenho dormido como deveria. Sou muito preocupada 
com respeito à minha salvação. Faz tempo que tenho pedido 
a Deus para me revelar maiores verdades, mesmo que para 
isso eu precise deixar minha querida igreja.

Nesse momento, a voz dela se embargou, e meus olhos 
também se encheram de lágrimas, pois percebi como aquela 
visita estava sendo importante para ela, de acordo com a 
graça de Deus. Daquele momento em diante, esqueci-me 
de que tinha de ir a Deodápolis almoçar e me preparar 
para o sábado. O tempo parecia ter parado, e eu não queria 
mais sair dali; pareceu-me que tudo em volta tinha perdido 
a importância e continuei a conversa. Contudo, percebi 
que ela era uma pessoa muito ansiosa, ávida por conhecer 
a verdade; por isso, tive de dosar bem cada explicação. 
“Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis 
suportar agora” (João 16:12), foram as palavras de Cristo aos 
discípulos, as quais podiam ser perfeitamente aplicáveis à 
situação daquela senhora. Assim que nossa conversa foi se 

This man will speak about the complete doctrines, including 
the Sabbath. You can no longer continue as you are. You 
need to progress; and the knowledge necessary to your 
progress I will send by the hand of this man that you will 
receive tomorrow. Get ready!’”

“What do I have to do with this angel?” I asked.
“I do not know, but you were introduced to me by the 

angel, in that suit, well-dressed, smiling—and he told me 
that you have all the truth I need to know. It will be revealed 
to me through you, according to what the angel told me.”

At that moment I asked her to which church she 
belonged. She said she had been in the Assembleia de Deus 
[Assembly of God] for 40 years, but then she explained 
further:

“Before I came to the Assembly church, I was a 
spiritualist for many years, where I served Satan; but 
God set me free by bringing me to the Assembly church. 
However, I am not satisfied with the degree of commitment 
of this church. I don’t know exactly how to explain it, but 
there are truths that my church is not following; that’s how 
I feel, unfortunately. But, Brother Zenildo, tell me a little 
about your church’s doctrine, please. Why is it called the 
‘Reform Movement’?”

At that time, I explained to her that the term “reform” is 
linked to a reformation in health, clothing, marriage, family, 
and especially the Sabbath. The seventh day was forgotten 
by humanity, and our purpose is to reinstate it as the true 
day of rest instituted in Eden and confirmed by Jesus Christ 
and the Apostles in the New Testament.

“That’s true, my brother,” she replied. “I was in the 
traditional church, and I realized that everything is half-
done. The Sabbath is badly guarded; the sanctity of the 
family is being violated. I realize that the big church has 
accepted remarriage after divorce. That does not seem 
right. I have a friend who is an Adventist who divorced 
her husband and married another man, and the church 
willingly accepted her situation. I cannot agree with that. If 
it is for me to learn to serve God, let it be in a more suitable 
environment. The Word is very clear about divorce. We 
must follow it faithfully. Now, I am even more certain that 
you are the angel that God sent to my house, according to 
the dream I received last night. Brother Zenildo, I am a very 
distressed person; I have not been sleeping lately as I should. 
I am very concerned about my salvation. It’s been a while 
since I’ve asked God to reveal greater truths to me, even if I 
have to leave my beloved church.”

At that moment, her voice tightened, and my eyes 
filled with tears as I realized how important this visit was 
to her, according to the grace of God. From that moment 
on, I forgot that I had to go to Deodápolis for lunch and 
to prepare for the Sabbath. Time seemed to have stopped, 
and I did not want to leave; it seemed to me that everything 
around me had lost its importance, and I continued the 
conversation. However, I realized that she was a very 
anxious person, eager to know the truth; so, I had to weigh 
each explanation well. “I have many things to say unto you, 
but you cannot bear them now” (John 16:12), were the 
words of Christ to the disciples, which could be perfectly 
applicable to this lady’s situation. As our conversation 
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desenvolvendo, percebi como a fisionomia da irmã Rosa foi 
se alterando para melhor. Seu rosto refletia uma completa 
realização. Foi como se um relâmpago tivesse iluminado os 
recantos mais escuros de sua mente. Ela me suplicou que 
não lhe escondesse nada da verdade; então, a seu pedido, 
revelei-lhe o que podia ser revelado. Após mais de hora 
conversando, anunciei que precisava partir. Ela me suplicou 
encarecidamente que voltasse. Prometi retornar. Naquele 
momento, ela me abraçou fortemente e chorou alto, dizendo 
que eu era o seu anjo, que apareci no momento certo, numa 
hora de muitas trevas e angústia, para revelar-lhe o caminho 
da salvação. Foi emocionante para mim, também.

Aquela visita me deixou muito perturbado. Sou um pe-
cador, cheio de defeitos e problemas tão sérios. Por que logo 
eu fui designado para encontrar uma alma tão desejosa de 
conhecer a verdade? Por que Deus não escolheu uma pessoa 
mais bem preparada? Por que tive de receber um privilégio 
tão grande, sem merecê-lo? São dúvidas que pairavam sobre 
a minha cabeça e que me deixaram pensando por longo 
tempo. A conclusão a que cheguei é que um prêmio de 
loteria não poderia ter me deixado mais feliz. O sentimento 
de realização e utilidade que tomou conta de mim, não tem 
par. Representa a confirmação de todos esses muitos anos 
batendo dia a dia, fielmente, na casa do povo, aparentemen-
te fazendo um mero serviço de vendas. Para mim, ficou 
claro: Deus confirmou meu ministério, indicando que meu 
trabalho pessoal não era sem utilidade, que minha obra não 
era vã no Senhor.

Bom, posteriormente entrei em contato com o pr. Dur-
val Bispo, um servo de Deus que mora em Dourados, e com 
o obreiro local, irmão Vanderson Rosa. Informei também o 
pr. Renato Konrath, presidente da associação, e todos pas-
saram a visitá-la. Fizeram amizade com o esposo dela e ela 
recebeu uma série completa de estudos. Fez uma amizade 
especial com as irmãs da localidade de Deodápolis, e quase 
todo o sábado assistia a escola sabatina com elas ali, a pou-
cos quilômetros de sua cidade. À medida que foi conhecen-
do nosso povo, assistiu uma conferência e ficou maravilhada 
com a roupa de nossas irmãs, com nossa alimentação e com 
o profundo conhecimento demonstrado por nossos pastores 
palestrantes.

Alguns meses depois, eu estava trabalhando numa ci-
dade chamada Novo Horizonte do Sul. O batismo da irmã 
Rosa Trindade já estava marcado. Numa sexta-feira, na 
véspera do batismo, os familiares dela me ligaram infor-
mando que ela estava internada e queria muito me ver, com 
urgência. Larguei o trabalho e tomei um ônibus até Glória 
de Dourados. Ao chegar ao hospital, deixaram-me entrar no 
quarto. Ela não podia falar, mas agarrou minha mão e pude 
sentir aquela energia vibrante de uma senhora agradecida, 
renovada pela graça de Deus, como se seus olhos me disses-
sem: “Muito obrigado, irmão Zenildo! Hoje sou uma nova 
criatura em Cristo, graças à sua visita!” No amanhecer do 
sábado, no próprio dia do seu batismo, ela veio a óbito. 

No momento do culto fúnebre, o pastor da igreja As-
sembleia estava presente. Logo em seguida, o pr. Renato 
Konrath chegou da capital e procurou o ministro assem-
bleiano presente. O líder espiritual ofereceu ao nosso pastor 
a oportunidade de falar por alguns minutos, e depois ele 
complementaria o culto fúnebre com as últimas palavras. 

developed, I realized how Sister Rosa’s physiognomy 
was changing for the better. Her face reflected complete 
fulfillment. It was as if lightning had illuminated the darkest 
corners of her mind. She begged me not to hide anything of 
the truth; then, at her request, I revealed to her what could 
be revealed. After more than an hour of conversation, I 
announced that I needed to leave. She begged me to come 
back, and I promised to return. At that moment she hugged 
me tightly and wept aloud, saying that I was her angel, 
who appeared at the right time in an hour of darkness and 
distress, to reveal to her the way of salvation. It was an 
inspiring moment for me.

That visit made me ponder very deeply: I am a sinner, 
full of serious defects and problems. Why was I assigned 
to find a soul so keen to know the truth? Why did God 
not choose a person better prepared? Why did I get to 
receive such a great privilege without deserving it? These 
doubts hovered over my head and left me wondering for 
a long time. The conclusion I came to is that a lottery 
prize could not have made me happier. The feeling of 
accomplishment and usefulness that took hold of me, has 
no match. It represents the confirmation of all those many 
years knocking on doors day by day, faithfully, in the houses 
of the people, selling books. For me, it was clear: God 
confirmed my ministry, indicating that my personal work 
was not without usefulness, that my work was not in vain in 
the Lord.

Well, I later got in touch with Pastpr Durval Bishop, a 
servant of God who lives in Dourados, and with the local 
worker, Brother Vanderson Rosa. I also informed Pastor 
Renato Konrath, Field President, and everyone came to 
visit her. They became friends with her husband, and 
she received a full series of studies. She became friends 
with the sisters of Deodápolis, and almost every Sabbath 
she attended the Sabbath School with them there, a few 
kilometers from her city. As she continued meeting our 
brethren, she attended a conference and marveled at 
our sisters’ clothing, our food, and the deep knowledge 
demonstrated by our lecturing pastors A few months later, 
I was working in a city called Novo Horizonte do Sul, in the 
interior of the state. The baptism of Sister Rosa Trindade 
was already scheduled. On a Friday, the day before the 
baptism, her relatives called me informing that she had been 
hospitalized and wanted to see me urgently. I left work and 
took a bus to Glória de Dourados. When I arrived at the 
hospital, they let me into the room. Sister Rosa could not 
speak, but she took my hand, and I could feel the vibrant 
energy of a grateful lady, renewed by the grace of God, as if 
her eyes told me: “Thank you, Brother Zenildo! Today I am 
a new creature in Christ, thanks to your visit!” On the dawn 
of the Sabbath, on the very day of her scheduled baptism, 
she died.

At the time of the funeral service, the pastor of the 
Assembly church was present. Soon after, Pastor Renato 
Konrath arrived from the capital and sought out the 
Assembly pastor present. The spiritual leader offered 
our pastor the opportunity to speak for a few minutes, 
and then he would end the funeral service with the final 
words. Hundreds of people were present. As Pastor Renato 
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Muitas pessoas estavam presentes, às centenas. À medida 
que o pr. Renato falava, os presentes foram se maravilhando; 
era como se uma grande novidade estivesse sendo dita. O 
resultado do discurso foi tão positivo que o líder da igreja 
Assembleia não quis fechar o evento com as últimas pala-
vras. Ele declarou:

— Tudo que Deus enviou por meio do irmão Renato é 
mais que suficiente. Nada que eu fale irá melhorar o que já 
foi dito. Que Deus abençoe a todos.

Gostaria de deixar estas últimas palavras a você, leitor:
No momento em que a vi no caixão, tive a certeza de 

que foi Deus que a recolheu. No entanto, no dia da ressur-
reição eu também quero estar preparado, pois tenho certeza 
de que ela estará lá. Fiquei muito feliz pela oportunidade de 
apresentar esta experiência tão maravilhosa aos leitores de 
todo o mundo, presentes neste congresso tão sublime, aqui 
em Sumaré, na Estância Árvore da Vida.

Os extremos humanos são 
a oportunidade de Deus
“E Pedro, tornando a si, disse: Agora, sei, verdadeiramen-
te, que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão 
de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava” 
(Atos 12:11).

Meu nome é Marcelo da Silva Santos, sou missionário 
evangelista e trabalho atualmente como diretor de colpor-
tagem na ASMIN. A experiência que ocorreu comigo e que 
irei relatar agora, aconteceu enquanto eu trabalhava no Rio 
Grande do Norte, há poucos anos.

Eu estava dando estudos bíblicos na casa de uma fa-
mília — o Luciano e a Maria do Carmo, sua esposa, que é 
membro da igreja, acompanhados por uma de suas filhas, a 
Eduarda. O estudo estava prestes a começar quando a casa 
foi invadida por quatro assaltantes armados com pistolas. 
Como o bairro era, aparentemente, um local tranquilo, a 
porta ficava aberta, com acesso livre à rua. Os bandidos 
já estavam em fuga de outra ocorrência e nos renderam a 
todos. A Eduarda, filha do casal, e a mãe, a Maria do Carmo, 
começaram a chorar muito. O pai de família e eu ficamos 
muito calmos. No assalto, levaram nossos celulares, meu 
carro, dinheiro e a moto do Luciano. Fomos mantidos reféns 
por quase uma hora. Um dos bandidos ficou conosco, com a 
arma em punho, enquanto outro vasculhava a casa, e os dois 
últimos ficaram próximos à porta, vigiando.

Assim que a ação foi concluída, perguntaram o motivo 
da minha visita; expliquei-lhes que ia começar um estudo 
bíblico com a família. Perguntaram-me se eu era evangélico, 
e confirmei. Quando estavam de saída, disse que oraria por 
eles, para que Deus pudesse tirá-los dessa situação perigosa, 
pois o Senhor poderia fazer por eles algo que mal podiam 
imaginar, caso confiassem nEle.

Assim que os bandidos saíram levando todos os nossos 
pertences, fizemos uma oração e fomos registrar um bo-
letim de ocorrência. No dia seguinte, na parte da manhã, 
o dirigente da igreja de Natal (RN), irmão Nailson Santos 
de Sá, ligou para o meu telefone, que estava em posse dos 
bandidos, e a esposa de um deles atendeu. Ela disse ao nos-

spoke, the atmosphere was amazing; it was as if some great 
monumental declaration was being made. The result of the 
speech was so positive that the Assembly church leader did 
not want to have the final words. He simply stated:

“All that God has sent through Brother Renato is more 
than enough. Nothing I say will improve what has already 
been said. God bless you all.”

I would like to leave these last words with you, dear 
reader:

The moment I saw her in the coffin, I was sure that 
it was God who orchestrated all this. On the day of the 
resurrection I want to also be prepared, for I am sure this 
sister will be there. 

Man’s Extremity is God’s Opportunity 
“And Peter, turning unto himself, said, Now truly know 
that the Lord hath sent his angel, and he hath delivered 
me out of the hand of Herod, and all that the people of 
the Jews expected” (Acts 12:11).

My name is Marcelo da Silva Santos. I am a missionary 
evangelist and am currently working as a canvassing 
director in the Field of Minas Gerais state. The following 
experience occurred while I was working in State of Rio 
Grande do Norte a few years ago.

I was giving Bible studies in a family home—that of 
Luciano and Maria do Carmo. His wifeis a member of the 
church, accompanied by one of his daughters, Eduarda. 
The study was about to begin when suddenly the house 
was overrun by four robbers armed with guns. As the 
neighborhood was apparently a quiet place, the door had 
been open with free access to the street. The robbers were 
already on the run from another occurrence and caught us 
by surprise. Eduarda, the daughter of the couple, and her 
mother, Maria do Carmo, both began to cry. The husband 
and I were very calm. In the robbery, they took our cell 
phones, my car, money, and Luciano’s motorcycle. We were 
held hostage for almost an hour. One of the bandits stayed 
with us, his weapon in his hand, while another was scouring 
the house, and the two last ones stood near the door, 
watching.

As soon as the action was completed, they asked 
the reason for my visit; I explained that I was going to 
start a Bible study with the family. They asked if I was an 
evangelical, and I confirmed. When they were leaving, I 
said that I would pray for them so that God could save them 
from this dangerous lifestyle, for the Lord could do for them 
something they could scarcely imagine if they only would 
trust in Him.

As soon as the robbers came out, carrying all our 
belongings, we said a prayer and went to the police to record 
an incident report. 

The next morning, the leader of the church of Natal 
(state capital), Brother Nailson Santos de Sá, called my 
phone, which was in the possession of the thieves, and the 
wife of one of them answered. She told our brother that 
the husband would give me back the car because he could 
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so irmão que o marido me devolveria o carro, pois ele não 
conseguiu dormir pelo fato de a minha imagem — um mis-
sionário que os abençoou no fim do assalto — estar gravada 
em sua alma e coração. Ela agendou um dia, o horário e 
local para devolver o veículo. O irmão Nailson me informou 
os detalhes pertinentes à ação e me dirigi ao local para res-
gatar o veículo. Não tinha som automotivo nem computa-
dor, não tinha mais nada. Contudo, o veículo estava intacto. 
Voltei motorizado para casa e agradeci muito a Deus. No 
mesmo dia, lá pelas 15h, a mulher ligou novamente para 
o irmão Nailson e informou que pretendia devolver o no-
tebook e o som do carro. Ela marcou o ponto de encontro 
próximo a uma comunidade chamada Favela do Mosquito. 
Na ligação, ela explicou que não poderia devolver a moto do 
Luciano porque o veículo tinha ficado com os outros assal-
tantes, e eles não tinham a mínima intenção de ressarcir o 
prejuízo.

Antes de ir ao ponto de encontro, o irmão Nailson tinha 
me informado que a família dela estava passando por muita 
necessidade. O marido era foragido da penitenciária e por 
isso não conseguia emprego. Esse irmão, que era dirigente 
da igreja, organizou uma recolta no CEASA de Natal e 
angariou muitos alimentos. Juntamos todos esses bens pere-
cíveis, inteiramos com pouco mais de cem reais de compras 
de bens não perecíveis como arroz, feijão, fraldas, óleo etc., 
e fomos ao ponto de encontro. No local, ela compareceu 
com uma criancinha e outra mulher que a acompanhava. 
Assim que peguei o notebook e o som, dei alguns conselhos 
importantes sobre confiança em Deus, sobre largar a vida 
perigosa na qual estava empenhada; entreguei bastante 
literatura missionária, assim como os alimentos e bens que 
tínhamos recoltado, e pedi autorização para fazer uma visita 
à casa dela. Ela disse que informaria o marido sobre nossa 
intenção e voltamos para casa. Ainda durante o caminho, o 
bandido ligou e falou com o Nailson, agradecendo, emocio-
nado, tudo o que fizemos por ele e por sua família, e disse 
estar disposto a receber nossa visita.

Era uma tarde de quarta-feira, e eu fui ao culto. Após 
a reunião, recebi uma ligação de um policial dizendo que 
tinha achado a moto. Os bandidos renderam outro rapaz 
e levaram a moto dele. Como a moto do Luciano teve um 
pneu furado, deixaram-na no local com chave e tudo. Em 
seguida, o Luciano foi até a delegacia e recuperou seu veícu-
lo, intacto, exceto pelo conserto do pneu. Deus nos devolveu 
tudo que tínhamos perdido. Foi muita bênção.

Infelizmente, perdemos contato com a família do assal-
tante. Uma semana após o ocorrido, ele se dirigiu a outro 
furto e foi preso pela polícia em flagrante. Ele poderia ter 
saído fora dessa vida, mas não aproveitou a oportunidade 
que Deus lhe deu. Como ele foi para uma penitenciária 
afastada, não sabemos se está vivo ou morto. A esposa dele 
não tem mais o número pelo qual fazíamos contato, e tudo 
se perdeu, aparentemente.

Nisso tudo, a gente percebe a mão divina guiando todos 
os acontecimentos. Pela graça de Deus, fomos libertados 
dessa situação emergencial; fomos coagidos, mas não so-
fremos violência física nem moral, e tudo terminou bem. 
Reconheço que Deus atuou de forma inimaginável para 
que pudéssemos confiar cada vez mais em Seu braço forte e 
poderoso. Que Ele seja louvado. 

not sleep since my image—a missionary who blessed them 
at the end of the robbery—was engraved in his soul and 
heart. She scheduled a set day, hour, and place to return the 
vehicle. Brother Nailson informed me of the details, and I 
went to the place to rescue the vehicle. The audio system 
and laptop inside were missing, but the vehicle was intact. I 
drove home and thanked God very much. 

On the same day, at 3:00 p.m., the woman again called 
Brother Nailson and informed him that they intended to 
return the laptop and the car’s audio system. They arranged 
the next appointment in a community called Favela do 
Mosquito. On the call, she explained that she could not 
return Luciano’s motorbike because the vehicle had stayed 
with the other assailants who had no intention of repaying 
the loss.

Before going to the meeting place, Brother Nailson had 
informed me that her family was in great need. Her husband 
was a fugitive from the penitentiary, so he could not get 
a job. This brother, who was a church leader, organized a 
collection at the CEASA (a Brazilian supply center) in Natal 
and received plentiful food donations. We gathered all these 
perishable goods along with more than R$100 worth of 
nonperishable items such as rice, beans, diapers, oil, etc., 
and we went to the meeting place. There, the lady came with 
a small child and another woman who accompanied her. 
As soon as I got the laptop and audio system, I gave some 
important advice about trusting God and about giving up 
the dangerous life in which they were engaged. I also gave 
them lots of missionary literature, along with the food and 
goods we had collected—and finally asked permission to 
pay a visit to her house. She said she would tell her husband 
about our request, and we went home. While we were still 
on the way the thief called and spoke with Nailson, thanking 
him, thrilled for everything we had done for him and his 
family, and said he was willing to receive our visit.

It was a Wednesday afternoon, and I went to prayer 
meeting. After the meeting, I got a call from a police 
officer saying that he had found the motorbike. The thiefs 
had targeted another man and taken his motorbike. Since 
Luciano’s bike had a flat tire, they had left it with the key 
and everything. Then, Luciano was able to go to the police 
station and recover his vehicle, intact, except for the repair 
of the tire. God gave us back everything we had lost. It was 
a blessing!

Unfortunately, we lost contact with the assailant’s 
family. A week after that, he went on to another theft and 
was arrested by the police in broad daylight. He might 
have left this lifestyle, but he did not take advantage of the 
opportunity that God had given him. Since he was sent 
to a remote penitentiary, we do not know if he’s dead or 
alive. His wife no longer has the number we had called, and 
everything was apparently lost.

In all this, we perceive the divine hand guiding all 
events. By the grace of God, we were delivered from this 
tense situation; we had been coerced, but we did not suffer 
physical or moral violence, and everything ended well. I 
acknowledge that God acted in an unimaginable way so that 
we could rely more and more on His strong and powerful 
arm. May He be praised! 
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SECRETÁRIO REGIONAL PARA A ÁFRICA
REGIONAL SECRETARY FOR AFRICA Ivan W. Smith Ivan W. Smith Neville S. Brittain — Wilhelm Volpp Samy Doss Samy Doss Samy Doss Michael Stoyko Manuel Henda Manuel Henda
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SECRETÁRIO REGIONAL PARA A EURÁSIA
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COLPORTEUR DIRECTOR — — — — Jaime Campos — Rolly Dumaguit Rolly Dumaguit Rolly Dumaguit Adrian Finaru Adrian Finaru Mario Linares

PRESIDENTE DO CONSELHO DOUTRINÁRIO
DOCTRINAL COUNCIL CHAIRMAN — — — — Neville S. Brittain — A. C. Sas D. Sureshkumar D. Sureshkumar Davi P. Silva Davi P. Silva Eli Tenório

PRESIDENTE DA COMISSÃO DOUTRINÁRIA
DOCTRINAL COMMITTEE CHAIRMAN — — — — Neville S. Brittain — D. Sureshkumar D. Sureshkumar D. Sureshkumar Davi P. Silva Davi P. Silva Eli Tenório

EDITOR DE PUBLICAÇÕES | EDITORIAL DEPARTMENT — — — — A. C. Sas A. C. Sas A. C. Sas D. Sureshkumar D. Sureshkumar Davi P. Silva Davi P. Silva Liviu Tudoroiu
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
EDUCATION DIRECTOR — — — — E. Luup D. Sureshkumar M. Natarajan M. Natarajan M. Alvarado Marius Stroia Mario Alvarado David Zic

DEPARTAMENTO DE FAMÍLIA | FAMILY DIRECTOR — — — — — — — — M. Alvarado Marius Stroia Mario Alvarado Rolly Dumaguit
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE FINANÇAS
FINANCE COMMITTEE CHAIRMAN — — — — Vincent Cimera — Ruffo Lopez Charles Balbach Paul Gavric Paul Gavric Huldene Souza Huldene Souza

DIRETOR DE MÍDIA | MEDIA DIRECTOR — — — — — — — — — Adrian Finaru Liviu Todoroiu Mario Linares

DEPARTAMENTO DE SAÚDE | MEDICAL DIRECTOR — — — — Daniel Boarim Doru Laza Josif Tuleu Liviu Tudoroiu Dragan Ivanov Dragan Ivanov Dragan Ivanov John Baer
ASSISTENTE DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE
ASSISTANT MEDICAL DIRECTOR — — — — — — — Dragan Ivanov Valerian Raileanu Melita Lasek — —

DEPARTAMENTO MISSIONÁRIO | MISSIONARY DIRECTOR — — —
A. Monteiro/D. 

Dumitru/G. Barros
— — — Rolly Dumaguit Rolly Dumaguit Adrian Finaru Liviu Todoroiu Mario Linares

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE MÚSICA
MUSIC COMMITTEE CHAIRMAN — — — — — — — Homero Paredes — Marcus A. Pedrazas Marcus A. Pedrazas Isaac Terceros

PRESIDENTE DO CONSELHO DE APROVAÇÃO DE 
PUBLICAÇÕES | PUBLICATION APPROVAL BOARD CHAIRMAN

— — — — — — — Davi P. Silva A. C. Sas B. Jaksic
Sureshkumar /David 

Zic
Paul Chapman

DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES PÚBLICAS
PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT — — — — Benjamin Burec Benjamin Burec Benjamin Burec D. Sureshkumar D. Sureshkumar D. Sureshkumar D. Sureshkumar Walter Lukic

ASSISTENTE DO DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES PÚBLICAS 
PUBLIC RELATIONS ASSISTANT — — — — — — — David Zic Paul Balbach David Zic — —

DIRETOR DE PUBLICAÇÕES | PUBLISHING DIRECTOR — — — — Ruffo Lopez — Daniel Dumitru Daniel Lee Paul Balbach Daniel Lee Daniel Lee Daniel Lee
DEPARTAMENTO DE ESCOLA SABATINA
SABBATH SCHOOL SUPERINTENDENT — — — — Benjamin Burec Benjamin Burec David Zic David Zic Davi P. Silva Paul Chapman Paul Chapman Davi Paes Silva

DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
WELFARE DIRECTOR — — — — — — Josif Tuleu Davi P. Silva David Zic D. Sureshkumar Andre Devai Andre Devai

DEPARTAMENTO DE JOVENS | YOUTH DIRECTOR A. C. Sas Davi P. Silva H. E. Weymark — B. Jaksic B. Jaksic R. Ionita R. Ionita Eli Tenório R. Ionita R. Ionita Adrian Finaru
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SEQUÊNCIA | SEQUENCE 12ª | 12th 13ª | 13th 14ª | 14th 15ª | 15th 16ª | 16th 17ª | 17th 18ª | 18th 19ª | 19th 20ª | 20th 21ª | 21st 22ª | 22nd 23ª | 23rd
DATA DO EVENTO | DATE 19 out-4 nov 1975 12-26 set 1979 16 ago-6 set 1983 26 ago-13 set 1987 3-24 set 1991 4-21 set 1995 20 out-11 nov 1999 2-23 set 2003 19 set-14 out 2007 18 ago-13 set 2011 25 ago-13 set 2015 4-22 set 2019

LOCAL DO EVENTO | EVENT'S PLACE Brasília, Brasil
Bushkill PA, EUA 

| USA
Puslinch ON, Canadá B. Paulista (SP), Brasil

Breuberg, Alemanha | 
Germany

Voineasa, Romênia Itu (SP), Brasil Itu (SP), Brasil
Jeju, Coreia do Sul | 

South Korea
Porumbacu,  Romênia

Roanoke, VA, EUA 
| USA

Itu (SP), Brasil

VIGÊNCIA | QUADRENNIUM 1976 - 1979 1980 - 1983 1984 - 1987 1988 - 1991 1992- 1995 1996 - 1999 2000 - 2003 2004 - 2007 2008 - 2011 2012 - 2015 2016 - 2019 2020-2024

PRESIDENTE | PRESIDENT Francisco Devai Wilhelm Volpp João Moreno João Moreno Neville S. Brittain A. C. Sas A. C. Sas D. Sureshkumar D. Sureshkumar Davi P. Silva Davi P. Silva Eli Tenorio

1º VICE-PRESIDENTE | VICE-PRESIDENT (1ST) Wilhelm Volpp Francisco Devai Francisco Devai Daniel Dumitru Daniel Dumitru Neville S. Brittain D. Sureshkumar Davi P. Silva Davi P. Silva D. Sureshkumar Peter D. Lausevic Rolly Dumaguit

2º VICE-PRESIDENTE | VICE-PRESIDENT (2ND) —
Carmelo M. 

Palazzolo
— — — D. Sureshkumar B. Jaksic B. Jaksic Peter D. Lausevic Peter D. Lausevic Rolly Dumaguit Petru Mangul

3º VICE-PRESIDENTE | VICE-PRESIDENT (3RD) — A. C. Sas — — — — — — — — —

SECRETÁRIO | SECRETARY Alfons Balbach A. N. MacDonald A. N. MacDonald A. C. Sas A. C. Sas Davi P. Silva
J. Garbi (00-01)/B. Burec 

(01-03)
David Zic Paul Balbach Eli Tenório da Silva Eli Tenório da Silva Liviu Tudoroiu

TESOUREIRO | TREASURER Benjamin Burec John Garbi John Garbi John Garbi Ruffo Lopez Ruffo Lopez Roberto M. Duarte Roberto M. Duarte Roberto M. Duarte Rudolfo Gessner Rudolfo Gessner Rudolfo Gessner

SECRETÁRIO REGIONAL PARA A ÁFRICA
REGIONAL SECRETARY FOR AFRICA Ivan W. Smith Ivan W. Smith Neville S. Brittain — Wilhelm Volpp Samy Doss Samy Doss Samy Doss Michael Stoyko Manuel Henda Manuel Henda

Norte/Northern: 
John Bosco.

Sul/Southern: 
Manuel Henda

ASSISTENTE DO SECRETÁRIO REGIONAL PARA A ÁFRICA 
ASSISTANT REGIONAL SECRETARY FOR AFRICA — — — — — — — Newton Kakonko Manuel Henda John Bosco N. John Bosco N. —

SECRETÁRIO REGIONAL PARA A ÁSIA
REGIONAL SECRETARY FOR ASIA A. C. Sas A. C. Sas A. C. Sas Neville S. Brittain D. Sureshkumar D. Sureshkumar M. Natarajan M. Natarajan Samy Doss Samy Doss Samy Doss —

ASSISTENTE DO SECRETÁRIO REGIONAL PARA A ÁSIA 
ASSISTANT REGIONAL SECRETARY FOR ASIA — — — — — — — Alwyn Vedhasingh Alwyn Vedhasingh Alwyn Vedhasingh Alwyn Vedhasingh Alwyn Vedhasingh

SECRETÁRIO REGIONAL PARA O PACÍFICO
REGIONAL SECRETARY FOR THE PACIFIC — — — — Neville S. Brittain B. Jaksic B. Jaksic B. Jaksic John Ciric Rolly Dumaguit Rolly Dumaguit Benjamin Thiel

ASSISTENTE DO SECRETÁRIO REGIONAL PARA O PACÍFICO 
ASSISTANT REGIONAL SECRETARY FOR THE PACIFIC — — — — — — — Nehemiah Chang Nehemiah Chang Nehemiah Chang Ben Thiel —

SECRETÁRIO REGIONAL PARA A AMÉRICA CENTRAL
REGIONAL SECRETARY FOR CENTRAL AMERICA Carmelo Palazzolo Carmelo Palazzolo Carmelo Palazzolo Jose Romero Jose Romero Jose Romero Eduardo Lainez Eduardo Lainez Eduardo Lainez Segundo Guzman Segundo Guzman Segundo Guzman

SECRETÁRIO REGIONAL PARA A EURÁSIA
REGIONAL SECRETARY FOR EURASIA — — — — — — — Simeon Karvatski Simeon Karvatski Petru Mangul Petru Mangul Petru Mangul

SECRETÁRIO REGIONAL PARA A EUROPA
REGIONAL SECRETARY FOR EUROPE Wilhelm Volpp Wilhelm Volpp Wilhelm Volpp Rudolf Ludwig Rudolf Ludwig Rudolf Ludwig M. Barbu/S. Karvatski Marin Barbu Marin Barbu Ferenc Matyas Ferenc Matyas Raduco Ionita

SECRETÁRIO REGIONAL PARA A AMÉRICA DO NORTE
REGIONAL SECRETARY FOR NORTH AMERICA Francisco Devai Daniel Dumitru John Baer Sr Wilhelm Volpp John Baer Sr John Garbi Davi P. Silva Homero Paredes Liviu Todoroiu Liviu Todoroiu D. Sureshkumar Peter Lausevic

SECRETÁRIO REGIONAL PARA A AMÉRICA DO SUL
REGIONAL SECRETARY FOR SOUTH AMERICA Juracy J. Barrozo João Moreno Antonio Xavier Davi P. Silva Davi P. Silva Mario Alvarado Matheus Souza Matheus Souza Matheus Souza Romulo Borges Romulo Borges Romulo Borges

ASSISTENTE DO SECRETÁRIO REGIONAL PARA A AMÉRICA 
DO SUL | ASSISTANT REGIONAL SECRETARY FOR SOUTH AMERICA

— — — Jose de O. Lima — — — — — Samuel Diaz Samuel Diaz —

AUDITOR | AUDITOR — — — — Josue Devai Josue Devai Ruffo Lopez MaryAnne Estevez MaryAnne Estevez Pedro Conceicao Pedro Conceicao Nelson Ruiz
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ESTATUTOS
BYLAWS COMMITTEE CHAIRMAN — — — — Alfons Balbach — Peter Jackson Peter D. Lausevic Peter D. Lausevic Peter D. Lausevic Walter Lickit Peter Lausevic

DIRETOR DE COLPORTAGEM
COLPORTEUR DIRECTOR — — — — Jaime Campos — Rolly Dumaguit Rolly Dumaguit Rolly Dumaguit Adrian Finaru Adrian Finaru Mario Linares

PRESIDENTE DO CONSELHO DOUTRINÁRIO
DOCTRINAL COUNCIL CHAIRMAN — — — — Neville S. Brittain — A. C. Sas D. Sureshkumar D. Sureshkumar Davi P. Silva Davi P. Silva Eli Tenório

PRESIDENTE DA COMISSÃO DOUTRINÁRIA
DOCTRINAL COMMITTEE CHAIRMAN — — — — Neville S. Brittain — D. Sureshkumar D. Sureshkumar D. Sureshkumar Davi P. Silva Davi P. Silva Eli Tenório

EDITOR DE PUBLICAÇÕES | EDITORIAL DEPARTMENT — — — — A. C. Sas A. C. Sas A. C. Sas D. Sureshkumar D. Sureshkumar Davi P. Silva Davi P. Silva Liviu Tudoroiu
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
EDUCATION DIRECTOR — — — — E. Luup D. Sureshkumar M. Natarajan M. Natarajan M. Alvarado Marius Stroia Mario Alvarado David Zic

DEPARTAMENTO DE FAMÍLIA | FAMILY DIRECTOR — — — — — — — — M. Alvarado Marius Stroia Mario Alvarado Rolly Dumaguit
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE FINANÇAS
FINANCE COMMITTEE CHAIRMAN — — — — Vincent Cimera — Ruffo Lopez Charles Balbach Paul Gavric Paul Gavric Huldene Souza Huldene Souza

DIRETOR DE MÍDIA | MEDIA DIRECTOR — — — — — — — — — Adrian Finaru Liviu Todoroiu Mario Linares

DEPARTAMENTO DE SAÚDE | MEDICAL DIRECTOR — — — — Daniel Boarim Doru Laza Josif Tuleu Liviu Tudoroiu Dragan Ivanov Dragan Ivanov Dragan Ivanov John Baer
ASSISTENTE DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE
ASSISTANT MEDICAL DIRECTOR — — — — — — — Dragan Ivanov Valerian Raileanu Melita Lasek — —

DEPARTAMENTO MISSIONÁRIO | MISSIONARY DIRECTOR — — —
A. Monteiro/D. 

Dumitru/G. Barros
— — — Rolly Dumaguit Rolly Dumaguit Adrian Finaru Liviu Todoroiu Mario Linares

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE MÚSICA
MUSIC COMMITTEE CHAIRMAN — — — — — — — Homero Paredes — Marcus A. Pedrazas Marcus A. Pedrazas Isaac Terceros

PRESIDENTE DO CONSELHO DE APROVAÇÃO DE 
PUBLICAÇÕES | PUBLICATION APPROVAL BOARD CHAIRMAN

— — — — — — — Davi P. Silva A. C. Sas B. Jaksic
Sureshkumar /David 

Zic
Paul Chapman

DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES PÚBLICAS
PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT — — — — Benjamin Burec Benjamin Burec Benjamin Burec D. Sureshkumar D. Sureshkumar D. Sureshkumar D. Sureshkumar Walter Lukic

ASSISTENTE DO DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES PÚBLICAS 
PUBLIC RELATIONS ASSISTANT — — — — — — — David Zic Paul Balbach David Zic — —

DIRETOR DE PUBLICAÇÕES | PUBLISHING DIRECTOR — — — — Ruffo Lopez — Daniel Dumitru Daniel Lee Paul Balbach Daniel Lee Daniel Lee Daniel Lee
DEPARTAMENTO DE ESCOLA SABATINA
SABBATH SCHOOL SUPERINTENDENT — — — — Benjamin Burec Benjamin Burec David Zic David Zic Davi P. Silva Paul Chapman Paul Chapman Davi Paes Silva

DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
WELFARE DIRECTOR — — — — — — Josif Tuleu Davi P. Silva David Zic D. Sureshkumar Andre Devai Andre Devai

DEPARTAMENTO DE JOVENS | YOUTH DIRECTOR A. C. Sas Davi P. Silva H. E. Weymark — B. Jaksic B. Jaksic R. Ionita R. Ionita Eli Tenório R. Ionita R. Ionita Adrian Finaru
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DELEGAÇÕES | DELEGATIONS

REGIÃO SUL-AFRICANA | SOUTHERN AFRICAN REGION

REGIÃO NORTE-AFRICANA | NORTHERN AFRICAN REGION

REGIÃO SUL-AMERICANA | SOUTH AMERICAN REGION
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REGIÃO DA AMÉRICA CENTRAL | CENTRAL AMERICAN REGION

REGIÃO NORTE-AMERICANA E DELEGADOS EX-OFÍCIO
NORTH AMERICAN REGION AND DELEGATES AT LARGE

REGIÃO EUROASIÁTICA | EURASIAN REGION

REGIÃO DO PACÍFICO | PACIFIC REGION

REGIÃO ASIÁTICA | ASIAN REGION

REGIÃO EUROPEIA | EUROPEAN REGION
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EX-OFÍCIO | AT LARGE

48

Davi P. Silva 
Presidente/President

Samy Doss 
Secretário da Região 

Asiática/Asian 
Regional Secretary

Rômulo Borges 
Secretário Regional 
da América do Sul/

South American 
Regional Secretary

Peter Lausevic 
1º Vice-Presidente
1st Vice President

Daniel Guzman 
Secretário da Região 
da América Central/

Central American 
Regional Secretary

John Bosco 
Secretário da Região 

Norte Africana/
Northern African 

Regional Secretary

Adrian Finaru 
Diretor de 

Colportagem/
Colporteur 

Department

André Devai 
Departamentos de 
Assistência Social e 
Mordomia/Welfare 

and Stewardship 
Departments

Rolly Dumaguit 
2º Vice-Presidente
2nd Vice President) 

Mario Alvarado 
Departamentos de 
Educação e Família/

Education and Family 
Departments

Raduco Ionita 
Diretor de Jovens/
Youth Department

Pedro Conceição 
Auditor

Eli Tenorio 
Secretário/Secretary

Rudolfo Gessner 
Tesoureiro/Treasure

Matyas Ferenc 
Secretário da Região 
Europeia/European 
Regional Secretary

Petru Mangul 
Secretário da Região 
Euroasiática/Eurasian 

Regional Secretary

Manuel Henda 
Secretário da 

Região Sul Africana/
Southern African 

Regional Secretary

Dragan Ivanov 
Departamento de 

Saúde/Medical 
Department

Walter Lukic 
Líder da Comissão 

de Estatutos/Bylaws 
Comittee

Daniel Lee 
Departamento 
de Publicações/

Publishing 
Department

David Zic 
Líder do Conselho 

de Aprovação 
de Publicações/

Publication Approval 
Board

Liviu Tudoroiu 
Diretor Missionário/

Missionary 
Department

Huldeni Souza 
Líder da Comissão 

de Finanças/Finance 
Comittee Chairman

Paul Chapman 
Diretor da Escola 
Sabatina/Sabbath 

School Department
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REGIÃO SUL-AFRICANA | SOUTHERN AFRICAN REGION

Elias António 
Kifota Gonga 

Josue Bernardo 
Samba Nhanga

Kapukuta 
Mulenga Chilufya

José Daniel 
Nogueira 

Helena Samuel 
Armindo

Pedro Tchihuva 
Calenga

Manuel Orlando 
de Nascimento 

Mateus 

Alberto Domingos 
Vianda 

Sydney Busang 
Koopedi

Jose Nguepe Joao Batista Praia

Lazaro Augusto Ricardo Gaeye 
Wambembe

Adriano Pedro 
Muquissi

Aaron Themba 
Mkhwanazi 

Newton KakonkoStephen Bwembya 
Musonda

Nkosilomusa 
Ncube
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REGIÃO NORTE-AFRICANA | NORTHERN AFRICAN REGION

Bigirimana Edson

Mvuyekure 
Kwiriha Emanuel

Richard Maina 
Mbuthi

Nitanga Didace

Bogale Minamo 
Bala

Danielson 
Herimampita

Albert 
Turikumukiza  

Demeke Ayelegne 
Dessie

Gatera Sylvan

Sezibera 
Benjamin

Bihezande 
Ndayambaje 

Muzuka

Alemu Anulo 
Jebore

John Okumu 
Ombasa 

Maniragaba 
Gerard

Niringiyimana 
Pascal

Paulo Petro 
Sagday 

Thomas 
Tumwijukye
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REGIÃO ASIÁTICA | ASIAN REGION

Rajasekar 
Kavundappadi 

Israel

Alwin Vedhasingh 
Baskaradoss

Ravinder Kumar Zahid William

REGIÃO EUROASIÁTICA | EURASIAN REGION

Beniamin Costas 

Gennadi Lavrik

Iacob Costas 

Igor Dobrovolski

Petru Gaburici

Pavlo Brovchenko

Viktor Pysanyuk Vitali Saletchi

Olexandr Pash D. Grosu
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REGIÃO DA AMÉRICA CENTRAL | CENTRAL AMERICAN REGION

52

Usuga Goez Jose 
Angel 

Edgar Moreno 
Ortiz

Jose Rubi Gamez 
Villanueva

Elmer Soto 
Zuniga

Jorge Edisson 
Lugo Vergara

Daniel Alberto 
Contreras Cruz 

Jesus Nazareno 
Turushina 

Altamirano

Salomon Carrasco 
Guevara

Jary Hernan 
Reyes 

Luis Anibal Pelaez 
Usma

Jose Yoany 
Pedraza Yate

Nelson Julio 
Almonte Surun

Beauvil Romel

Cezar Perez Dias Zenon Guadalupe 
Paulino Camacho 

Lugo 

Hiram Gonzales 
Gonzalez 

Nelson Oswaldo 
Castillo Santaella

Rober Demesio 
Pabon Contreras
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REGIÃO EUROPEIA | EUROPEAN REGION

Csongor Matyas 

Marcelo Ponce 
Sanchez

George Bosanac Picu Fivi 

Edson Meireles 
Ribeiro

Siko Iosif

Septimiu 
Muresan

Ovidiu Nasui

Pedro Miguel 
Chaves Baptista 

Barnea Cătălin

Bogdan Ioan

Mariyan Dachev 
Vichec

Zagoni Miklos

Manolache 
Marian

Mot Alexandru

Vjekoslav Vončina Dragan Ilic Marcos Valerio 
Gonçalves Dias 

Bodnar Laszlo Giordano Tinta Emilson Motta

Muresan David Barbu Marin

Muresan Simion

Eduardo Lainez 
Claros

Palan Daniel

Sorin Suceava
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REGIÃO NORTE-AMERICANA | NORTH AMERICAN REGION

REGIÃO DO PACÍFICO/PACIFIC REGION

Dorin Burca

Jorai Cruz

Orlando Estevez

John Baer 

Oscar Amilcar 
Rodriguez

Julian Utupanu

Edwin Eduardo 
Moreno

Enrique Nataren 

Nathan Tyler Kyu Tae  Park

Samuel Tibangoa 
Andres

Joseph Voncina 

 Jong Hwan Hyun Zaldie Pellejera 
Pletado

Ding Zhixin

Allan Dionson 
Alingalan

Benjamin Peter 
Thiel 

Chang Fengqin Trisye Luleh

Charles Clifford 
Falcunitiu Prado

Tevita Batiwale Remelito Uy Nelson Cadena Jr.

Jeremias Costin 
Cano
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Edgar Ramos 
Ramos

Wagner dos 
Santos Guidini

Carlos Enrique 
Linares Nunez

Davi Germano 
Moreira Ramos

Héber Menezes 
Reis

Helenilson 
Francisco Silva

 Josias Tavares de 
Almeida

Marcio da Rocha

Marcos Wagner 
Rodrigues Vaz

Paulo Eduardo 
Vicente

Alfredo Ramos 

Edimar Bílio da 
Rocha

Heber Silva 
Gomes

Josimar Ribeiro 
Cardoso de 

Oliveira

Matheus Sousa 
da Silva

Franz Burgos 
Terceros

Edson Ferreira 
Barbosa

Isaias Barbosa 
dos Reis

Júlio Sandro 
Ribeiro

Silvan Paulo 
da Silva

Eduardo Cruz 
Rodrigues

Antônio Deiblan 
de Oliveira

Erivaldo 
Domingos do 
Nascimento

Francharle Ferreira 
Figueiroa

Jairo Moreira 
Nízio Júnior

Joel Ramos  
da Silva

Luis Carlos de 
Melo

 Thiago Franco 
de Souza

Marcelo de 
Araújo Silva

 Tito Silva Caires

Jorge Vidal 
Garayar Flores

Segundo Grimaldo 
Sacramento Rojas 

Jose David 
Villalobos Diaz 

Marco Antonio 
Leon Diaz 
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REGIÃO SUL-AMERICANA | SOUTH AMERICAN REGION

Gilson de Melo

Edson de 
Oliveira Custódio

 Jaime Lemes de 
Campos

Marcos Aurélio 
Silva Pedrazas 

Ronaldo Araújo 
Ramos

André Tavares de 
Moura

Elvis Norberto 
Camargo

Joel Antonio 
Silva

Mario César 
Linares Nunez

Felipe Souza 
Silva

Aroldo Gessner Cícero José de 
Almeida Filho

Geraldo Barboza 
Cardoso

 Gildo Andrade 
da Silva 

José Francisco 
Campos

Leonardo Fragoso 
S. Evangelista

Oziel Cunha 
Fernandes

Max Eleazar 
Uribe Ulloa

Paulo César 
Bento

Pedro Elias 
Saldivia Molina

Ernesto 
Barahona

David Chichipe 
Guablocho

Ysaac Chichipe 
Quintana

Wilfredo Davila 
Salazar 

Wilson Salvador 

Jose Tafur 
Naupari 

Manuel Jesus 
Rodriguez 
Cabanas 

Joffre Castro

Gilber Rufino 
Apaza Quispe 

Abel Alfonso 
Morales

Juan Salazar 
Salazar

Pedro Cruzado 
Apolinar

Mario Nicolas 
Chipana Zenteno

Elias Ruben 
Devai
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Eli Tenório
Presidente/President

Manuel Henda 
Secretário Regional para 

a Região Sul Africana/
Southern African 

Regional Secretary 

Benjamin Thiel
Secretário Regional do 

Pacífico/Pacific Regional 
Secretary 

Romulo Borges 
Secretário Regional da 
América do Sul/South 

American Regional Secretary

Raduco Ionita 
Secretário Regional 

da Europa/European 
Regional Secretary: 

Petru Mangul
Secretário Regional 
da Eurásia/Eurasian 
Regional Secretary

Rolly Dumaguit
1º Vice-Presidente/Vice-

President (1st)

Petru Mangul 
2º Vice-Presidente/Vice-

President (2nd)

Liviu Tudoroiu
Secretário/Secretary
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NOVOS OFICIAIS 2020-2024 | NEW OFFICERS 2020-2024

Maiores dúvidas quanto 
ao restante das comissões, 
subcomissões e oficiais eleitos, 
favor consultar a tabela 
constante na página 45, na 
coluna que está em amarelo, 
referente ao período 2020-2024.

For further questions regarding the rest 
of the committees, subcommittees and 
elected officials, please refer to the table 
on page 45, in the yellow-painted column 
regarding the period 2020-2024.
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Natural de Pirapozinho, cidade do 
interior de São Paulo, nosso irmão 
conheceu a mensagem por volta de 

1985, aos 14 anos. Naquela época, Valdevino 
Tenório, seu pai, e Neemias, seu irmão, já 
conheciam a mensagem. Eles moravam 
em Uberlândia (MG), e o pai era colportor. 
Dona Maria Lindinalva, a mãe, era católica e 
morava em Pirapozinho com o filho caçula. 
Como Uberlândia era uma cidade mais 
desenvolvida, o irmão mais velho e o pai 
convidaram nosso jovem a se unir a eles.

A native of Pirapozinho, a city in the 
interior of São Paulo, our brother 
received the message around 1985, at 

14 years old. At that time, Valdevino Tenorio, 
his father, and Neemias, his brother, already 
knew the message. They lived in Uberlândia 
(MG), and his father was a canvasser there. 
Mrs. Maria Lindinalva, his mother, was a 
Catholic and lived in Pirapozinho with her 
youngest son. As Uberlandia was a more 
developed city, the older brother and father 
invited our young man to join them.

INTERVIEW WITH BROTHER ELI TENORIO

ENTREVISTA COM O 
IRMÃO ELI TENÓRIO

Ele é um dos mais jovens presidentes da Conferência Geral da história do 
Movimento de Reforma a ser eleito, com apenas 49 anos. Sua eleição é 
uma das mais surpreendentes revelações da vontade de Deus a ocorrer 

nesta 23ª Sessão de Delegados.

He is one of the youngest General Conference presidents in the history of the Reform Movement, elected at the age 
of 49. His election is one of the most impressive revelations of God’s will to take place at this 23rd Delegation Session.
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Recém-chegado à nova cidade, resolveu 
acompanhar o pai e o irmão à igreja. Naquele 
primeiro sábado, foi apresentado o estudo das  
2 300 tardes e manhãs. Como nosso jovem adorava 
matemática, foi fisgado pela lógica profética. Após 
alguns meses, foi batizado em Uberlândia e se 
tornou colportor.

Por volta de 1986, Eli foi assistir a um casamento 
e conheceu uma bela e tímida garota, alguns meses 
mais nova que ele, chamada Lázara Leopoldino. 
Mesmo tendo trocado poucas palavras, os breves 
momentos que interagiram foram suficientes para 
encantá-lo. Pouco tempo depois, escreveu uma 
carta à bela jovem. Após uma troca mais intensa 
de correspondência, alguns meses mais tarde 
assumiram um compromisso e se casaram em 1990.

RESPONSABILIDADES NA CAUSA DE DEUS
Assumir encargos com tão pouca idade parece 

ser uma marca que Deus pôs na vida de nosso 
irmão. Aos 17 anos, ainda solteiro, foi chamado para 
ser Diretor de Colportagem auxiliar na Associação 
Paulista, onde trabalhou por mais de dois anos. 
Poucos dias após o casamento, foi convocado para 
atuar como obreiro bíblico na Zona Leste da capital. 
Ainda na década de 1990, foi ordenado ao ancianato 
e ao ministério, e assumiu o cargo de Diretor de 
Jovens da União Sul Brasileira. 

Trabalhando na União, recebeu o chamado para 
seu primeiro campo internacional — Dallas, nos 
Estados Unidos —, para onde se mudou com a família 
no ano 2000.

— Foi uma época muito difícil para nós, mas 
especialmente para mim. — Lembra a irmã Lázara. 
— Eu não entendia por que precisávamos deixar 
o Brasil, e enfrentei muita angústia. Num certo 
sentido, torcia para que a documentação necessária 
apresentasse problemas e o projeto fosse desfeito; 
mas, pela graça de Deus, isso não aconteceu.

Em Dallas, a nova experiência em um país 
distante não foi fácil. Nos primeiros meses, a vida 
foi muito intensa. Larissa, a filha mais velha, tinha 
apenas cinco anos quando deixou nosso País. Ela 
foi matriculada numa escola especial para crianças 
imigrantes, que iniciava cedo, de manhã. Sua mãe 
a deixava no ponto de ônibus escolar; por isso, 
a menina precisava levantar-se bem antes do 
amanhecer.

— Foram dias muito difíceis. A Larissa costumava 
acordar chorando porque ainda era madrugada, e 
nos sentíamos mal por uma menina tão novinha ser 
obrigada a acordar naquele horário. Muitas vezes 
cheguei em casa sentida por deixar sozinha uma 
criança tão nova e indefesa, sem pais ou amigos 
para confortá-la. — Lembra a irmã Lázara. — Após 
deixar a Larissa, eu e o Eli íamos à escola de inglês 
para adultos. Sentia-me muito só e dizia: “Amor, não 
estou aprendendo nada, isso não está funcionando”. 
“Calma, amor”, ele respondia. “Parece não ter 

New to the city, he decided to accompany his 
father and brother to the church. That first Sabbath, 
the study of the 2,300 days was presented. Since 
our young man loved mathematics, he was hooked 
by the prophetic logic. After a few months, he was 
baptized in Uberlandia and became a canvasser.

Around 1986, Eli went to a wedding and met a 
beautiful, shy girl, a few months younger than him, 
named Lázara Leopoldino. Though they exchanged 
few words, the brief interactions were enough to 
captivate him. Shortly thereafter, he wrote a letter 
to the beautiful young woman. After a more intense 
exchange of correspondence, a few months later 
they made a commitment and were married in 1990.

RESPONSIBILITIES IN GOD’S CAUSE
Taking on so much at such a young age seems 

to be a mark God has placed on our brother’s life. At 
the age of 17, still single, he was called to be Assistant 
Canvassing Director at the São Paulo Field, where 
he worked for over two years. A few days after his 
wedding, he was summoned to serve as a Bible 
worker in the eastern part of the capital. Still in the 
1990s, he was ordained as a pastor and assumed the 
position of Youth Department Director for the South 
Brazilian Union.

Working in the Union, he received the call to his 
first international mission: Dallas, USA, where he 
moved with his family in 2000.

“It was a very difficult time for us, but especially 
for me,” remembers Sister Lázara. “I did not 
understand why we needed to leave Brazil, 
and I faced a lot of anguish. In a sense, I hoped 
that problems would arise with the necessary 
documentation and the project would be undone; 
but by the grace of God it did not happen.”

In Dallas, their new life in a distant country was 
not easy. In the first months, life was very intense. 
Larissa, the eldest child, was only five years old when 
she left our country. She was enrolled in a special 
school for immigrant children, which started early 
in the morning. Her mother would drop her off at 
the school bus terminal, requiring the child to be 
awakened long before dawn.

“Larissa often woke up crying because it was too 
early, and we felt bad a child so young was required 
to wake up so early. I often came home upset after 
sending off my young, defenseless daughter alone, 
without parents or friends to comfort her,” Sister 
Lázara recalls. “After leaving Larissa, Eli and I would 
go to English school for adults. I felt very lonely and 
said, ‘I’m not learning anything. This isn’t working.’ 
‘Have patience,’ he answered. ‘It may seem there is 
no result, but you are learning. Wait a little longer.’ 
He was right. In a few months (which seemed to 
me years), by the grace of God, I was able to start 
communicating in English.”
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resultado, mas você está aprendendo. Tenha um 
pouco mais de paciência”. Assim, em alguns meses 
(que me pareceram anos), pela graça de Deus 
comecei a me comunicar em inglês.

Em 2001, nasceu o segundo filho, o Victor, que 
trouxe muita alegria ao lar. Logo em seguida, a família 
passou por outra forte emoção.

— Eu estava no primeiro ano do Ensino 
Fundamental quando ocorreu o atentado às Torres 
Gêmeas — conta Larissa. — O país inteiro mudou 
depois disso. Assim que meu pai soube, disse que 
precisava me buscar com urgência na escola. 

Pouco tempo após o atentado, a família se mudou 
para uma pequena cidade chamada Terrell, no Texas, 
onde o irmão Eli comprou um sítio e construiu uma 
casa. 

— A área era de quatro hectares, onde havia 
capim alto. Eu morria de medo porque tinha 
toneladas de gafanhotos e insetos. Meu pai aparou 
o mato com um trator, e havia muito serviço a ser 
feito para manter tudo em ordem. Foram três anos 
maravilhosos. Fui retirada da escola tradicional para 
o homeschooling [aulas no lar]. Nessa cidade, havia 
algumas meninas da igreja que também estudavam 
assim, e tínhamos nosso “grupo escolar” de quatro 
colegas. Ah, no final eu já punha os gafanhotos na 
palma da mão sem medo nenhum (risos). — Conta 
Larissa.

NOVOS DESAFIOS
O ano de 2005 também foi um marco para a 

família. Após cinco anos nos Estados Unidos, tudo 
estava pronto para o retorno ao Brasil quando a 
Conferência Geral interveio, pedindo que o pastor 
Eli aceitasse um novo chamado para trabalhar como 
presidente do Campo Canadense.

— Não, meus irmãos — ele respondeu. — Eu já fiz 
planos para retornar ao Brasil com minha família, que 
aguarda ansiosa pela oportunidade. 

Contudo, as ligações por parte da sede mundial 
foram insistentes. Após alguns dias, o jovem pastor 
consultou a esposa:

— Amor, os irmãos estão insistindo muito, e temo 
estar lutando contra Deus. O que você tem a dizer?

— Ah, meu amor, isso aí é um assunto entre 
você e Deus. — Respondeu a esposa. — Vocês é que 
devem resolver.

O irmão Eli atendeu ao novo chamado, e em 
2005 se mudou com a família para Toronto, Canadá, 
onde morou até 2010. A vida no novo país também 
trouxe seus desafios. Ficando no cargo de professora 
da escola no lar, a irmã Lázara teve de alfabetizar 
o Victor na língua inglesa e dar continuidade aos 
estudos da Larissa, que estava num grau mais 
avançado.

Em 2007, o irmão Eli foi eleito Diretor de Jovens 
da Conferência Geral e ocupou o cargo até 2011. 
Nessa época, o irmão Eli viajava muito, o que causava 
muita angústia para a família, que passava muitos 

In 2001, their second child, Victor, was born, who 
brought a lot of joy to the home. Soon thereafter, the 
family underwent another move. “I was in first grade 
when the attack on the Twin Towers occurred,” says 
Larissa. “The whole country changed after that. As 
soon as my father heard about the attack, he and my 
mother went to pick me up immediately at school.”

Shortly after September 11, the family moved to 
a small town called Terrell in Texas, where Brother Eli 
bought a property and built a house.

“It was ten acres covered in tall prairie grass. I 
used to be so scared to go outside because there 
were so many large grasshoppers and insects. My 
father cut the tall grass, and there was a lot of work 
to be done to keep everything in order. It was a 
wonderful three years. I was taken out of public 
school and began homeschooling. Other girls 
from church were also homeschooled and became 
my friends. By the end of our time in Texas, I was 
comfortable enough to catch the grasshoppers with 
my hands,” laughs Larissa.

NEW CHALLENGES
The year 2005 was another milestone for 

the family. After five years in the United States, 
everything was ready for their return to Brazil when 
the General Conference intervened, asking Brother 
Eli to accept a new calling to work as president of the 
Canadian Field.

“No, my brethren,” he answered. “I have already 
made plans to return to Brazil with my family, who 
looks forward to the opportunity.”

However, calls from the headquarters were 
insistent. After a few days, the young pastor 
consulted his wife: “The brethren are insisting, 
and I fear to be fighting against God. What do you 
say?” “This is a matter between you and God,” she 
answered. 

Brother Eli answered the call and in 2005 moved 
with his family to Toronto, Canada, where he lived 
until 2010. Life in the new country also brought 
its challenges. Continuing in her position as a 
homeschool teacher, Sister Lázara had to literate 
Victor in English and continue teaching Larissa, who 
was advancing in her studies.

In 2007, Brother Eli was elected Youth 
Department Director for the GC and held the post 
until 2011. At that time, Brother Eli traveled a lot, 
which caused much distress to his family, who spent 
many days without his presence. Victor especially 
suffered with his father’s absences.

“We missed him a lot,” Larissa recalls. “He traveled 
a lot to many different regions. My brother was very 
young, so he suffered even more than my mom and 
me. Once, a sister was at home when my father was 
getting ready to leave, and Victor began to cry softly. 
Seeing this, the sister said, ‘I think I better leave 



61

OBSERVADOR DA VERDADE . 23ª ASSEMBLEIA DA CONFERÊNCIA GERAL (2019) | 23rd GENERAL CONFERENCE SESSION (2019)

dias sem a presença dele. Especialmente o Victor 
sofria muito com a saída do pai.

— A gente sentia muita falta — relembra a 
Larissa. — Ele viajava bastante e passava por lugares 
de todo tipo. Mas meu irmãozinho era muito novo; 
por isso, sofria mais que todos nós. Certa vez, uma 
irmã nos visitava quando meu pai precisou partir, e 
o Victor começou a chorar baixinho; em seguida, eu 
e minha mãe também nos emocionamos. Aí a irmã 
disse: “Puxa vida, vou sair porque senão vou acabar 
chorando com vocês!” Nossa infância foi de muito 
apego aos pais. Por isso somos assim, bem unidos.

Em 2011, o pr. Eli foi eleito Secretário mundial 
para o período 2012-2015, e se mudou para 
Abbotsford, do outro lado do país, numa região onde 
não havia igreja, e onde mora até hoje. Em 2015, na 
22ª Sessão de Delegados, nosso irmão foi reeleito 
para a função de secretário, cargo que exerceu 
oficialmente até esta Assembleia.

A ELEIÇÃO PARA PRESIDENTE
Nesta Sessão, a 23ª, a comissão de nomeações 

contou com 25 componentes. No processo de 
escolha, foram apresentados cinco nomes. O irmão 
Eli foi chamado discretamente para averiguações, 
sobretudo para liberar ou não o uso de seu nome 
como candidato. Ele estava tão tranquilo quanto 
aos resultados que pensou se tratar apenas de uma 
simples formalidade, e, por isso, nem informou a 
esposa da decisão. Questionado quanto ao motivo do 
“esquecimento”, respondeu:

— A ideia de ser eleito era tão remota que não 
valia a pena perturbar minha esposa com essa 
possibilidade. Por conhecer meu próprio perfil 
e experiência, considerei nula a possibilidade de 
ser eleito. Quando meu nome permaneceu até a 
última votação, aquilo tudo parecia muito estranho. 
Contudo, quando vi meu nome como presidente, 
foi algo surreal. Parecia que eu não estava ali. 
Imediatamente senti o grande peso da tremenda 
responsabilidade. “Como foi acontecer isso?”, pensei. 

— Eu estava vindo de Mogi das Cruzes, onde 
mora minha família — conta a irmã Lázara. — 
Cheguei, desarrumei as malas e até tirei um pequeno 
cochilo quando o Victor me ligou. “Que brincadeira 
de mau gosto é essa?”, perguntei. Ele respondeu, 
transtornado: “Não, mãe. É verdade. A senhora 
precisa vir imediatamente”. Nesse momento, fiquei 
toda trêmula e não tive coragem de ir. Alguns 
minutos depois, meus filhos apareceram para me 
“arrastar”. Chegando ao plenário, fiquei fora de mim. 
“Vamos, mãe, a senhora tem que estar lá na frente”, 
disse a Larissa. Isso me tirou da abstração. Ao lado 
do pai, o Victor e a Larissa estavam banhados em 
lágrimas, e quando vi meu esposo emocionado, 
também não me contive. É um “coral de chorões”. 
Quando um se emociona, os outros seguem atrás 
(risos).

before I start crying too.’ We grew up very close to 
our parents.

In 2011, Brother Eli was elected GC Secretary for 
the 2012-2015 term and moved to Abbotsford, across 
the country, to a region where there was no church, 
and where he lives to this day. In 2015, at the 22nd 
Delegation Session, our brother was re-elected as GC 
Secretary, as which he officially served until the 23rd 
Delegation Session this year.

 
ELECTED PRESIDENT

During this session, the nominating committee 
was composed of 25 members. In the selection 
process, five names were presented. Brother Eli was 
discreetly called in for consultation, specifically on 
whether he would allow his name to be considered as 
a candidate. Believing the inclusion of his name was 
just a formality, he didn’t even think to inform his 
wife of the decision. Questioned on the omission, he 
answered: 

“The idea of   being elected was so remote that it 
wasn’t worth bothering my wife with it.” Knowing my 
profile and experience, I considered the possibility 
of being elected null. When my name remained until 
the last vote, it all seemed very strange. When I saw 
my name as president, it was surreal. It felt like I 
wasn’t there. Immediately I felt the great weight of 
tremendous responsibility. ‘How did this happen?’ I 
thought.”

“I was arriving from Mogi das Cruzes, where 
my family lives,” recalls Sister Lázara. “I arrived, 
unpacked, and even took a little nap when Victor 
called me. ‘What kind of bad joke is this?’ I asked. He 
replied, distraught: ‘No, Mom. It’s true. You need 
to come here right now.’ At that moment, I began 
shaking and had no courage to go. A few minutes 
later my children came to take me. Arriving at the 
auditorium, I still felt as if I were outside myself. 
‘Come, Mom. You need to go up to the front,’ said 
Larissa. That awakened me. Beside their father, Victor 
and Larissa had tears in their eyes. When I saw my 
husband in tears, I couldn’t help myself either. It is a 
‘choir of criers’. When one gets emotional, the others 
follow behind.”

Assumir encargos com tão pouca 
idade parece ser uma marca que 

Deus pôs na vida de nosso irmão.

Taking on so much at such a young 
age seems to be a mark God has 

placed on our brother’s life.
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Bom, finalmente chegamos à breve entrevista. 
O “jovem de Pirapozinho” se tornou o “Meu 
escolhido” (Salmos 89:3). Ele tem opiniões a 

compartilhar com todos os leitores desta edição 
especial. Fique atento!

Revista Observador: Diante desta nova fase, 
quais são as maiores necessidades da obra, do ponto 
de vista de um presidente recém-eleito?

Eli Tenório: A maior preocupação sempre é 
a parte espiritual. É claro que há necessidades 
administrativas, mas Deus provê isso. Agora, a 
piedade é questão pessoal. Tudo vai depender de 
nossa fidelidade ao Senhor. O grande desafio é 
restaurar a antiga fé. Um grande passo rumo a esse 
objetivo seria restaurar primeiro as famílias da igreja. 
Quando a família está bem, tudo tende a ficar bem. É 
uma barreira a menos rumo ao reavivamento.

Revista Observador: Nossa igreja possui muitas 
diferenças culturais, hábitos e estilos de vida 
localizados. No entanto, o que existe de comum 
em nível global? E como isso pode ser usado para 
estreitar mais os laços fraternos entre nós, como 
povo?

Eli Tenório: Nosso amor por Cristo e os princípios 
bíblicos são as coisas que nos unem, tornando-nos 
uma grande família. Todos têm um padrão alimentar, 
apesar da diferença de pratos e temperos. Todos 
guardam o mesmo dia de descanso e têm os mesmos 
princípios bíblicos de modéstia no vestuário. A dieta 
é vegetariana, a roupa é modesta, e onde chegamos 
nos sentimos em casa. Certa vez, quando visitei um 
país recém-saído do comunismo, senti as sequelas 
do regime. Nas ruas, vi um povo triste, taciturno. 
Cheguei ao local do evento às 4h00, dormi um 
pouco, e minha palestra era às 8h00. Levantei-me, 
comi algo e me orientaram a entrar por trás do 
púlpito. Ao chegar à tribuna e contemplar o rosto dos 
adoradores, vi paz e tranquilidade. “É nosso povo; 
estou em casa, finalmente”, pensei. Somos assim — 
uma grande família.

Revista Observador: Quanto ao Brasil, seu país 
natal, quais são os principais desafios para uma 
igreja tão numerosa, em comparação com outras 
regiões?

Eli Tenório: Nosso principal desafio é manter 
nossa unidade. Que nossos obreiros e pastores 
trabalhem unidos e em sinergia, amando o trabalho 
que fazem, cumprindo seus deveres por amor a 
Cristo. O inimigo tem trabalhado muito para nos 
desunir. Temos enfrentado uma ameaça recente 
de ruptura no tocante ao cálice da comunhão, mas 
vemos que os dois lados do debate têm pessoas 

We have finally arrived at our brief interview. 
The “boy of Pirapozinho” became “My 
chosen one” (Psalm 89:3). He has words 

to share with all readers of this special edition. Stay 
tuned!

Observador Magazine: From the point of view 
of a newly elected president, what are the biggest 
needs of the church in this new phase?

Eli Tenorio: The biggest concern is always 
the spiritual element. Of course there are 
administrative needs, but God provides for those. 
Godliness is a personal matter. It will all depend on 
our faithfulness to the Lord. The big challenge is 
restoring the old faith. A big step towards this goal 
would be to restore the families of the church first. 
When the family is well, everything tends to be well. 
It is one less barrier against revival.

Observador Magazine: Our church has many 
localized cultural differences, habits, and lifestyles. 
But what is something we have in common 
internationally, and how can this be used to 
tighten fraternal ties between us as a people?

Eli Tenorio: Our love for Christ and biblical 
principles are the things that bind us together, 
making us one big family. All share a standard 
in diet, despite the difference in dishes and 
seasonings. Everyone keeps the same day of rest, 
and we hold the same biblical principles in dress. 
The diet is vegetarian, the clothing is modest, and 
wherever we arrive we feel at home. Once, when I 
visited a country just emerging from communism, 
I could feel the aftermath of the regime. In the 
streets, I saw a sad, tense people. I arrived at the 
venue at 4:00, slept a little, and my sermon was 
at 8:00. I got up, ate something, and the brethren 
directed me to the pulpit. As I stepped up to the 
podium and contemplated the worshipers’ faces, I 
saw peace and tranquility. “This is our people; I’m 
home at last, I thought. That is how we are: a big 
family.

Observador Magazine: As for Brazil, your 
home country, what are the main challenges for 
the church here?

Eli Tenorio: Our main challenge is to maintain 
our unity. May our workers and pastors work 
together and in synergy, loving the work they do, 
fulfilling their duties for Christ’s sake. The enemy 
has worked hard to divide us. We have faced a 
recent threat of rupture over the communion cup, 
but we see that both sides of the debate have 

A ENTREVISTA/ THE INTERVIEW
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sinceras, que amam a verdade. Nossa oração é no 
sentido de que esse conflito de ideias possa ser 
resolvido da melhor forma. 

Revista Observador: Que mensagem o irmão 
gostaria de deixar aos irmãos ao redor do mundo e, 
especialmente, às crianças e jovens?

Eli Tenório: Para a igreja em geral, digo que 
Deus nos chama, individualmente, para que nos 
humilhemos e oremos a fim de buscá-lO de todo o 
nosso coração. Nossa maior necessidade agora é de 
nos unirmos na fé que uma vez foi dada aos santos 
para que nunca falemos mal de nossa querida igreja. 
Se a amamos, estaremos dispostos a defendê-la 
diante do mundo, pois a verdade para os últimos dias 
foi entregue a ela. Se a verdade está aqui, por que 
temos muitas vezes falado mal, entre nós, da igreja 
e da obra? Isso nos ajudará a influenciar pessoas de 
fora? Que Deus nos ajude para que nos unamos e 
zelemos cada vez mais pela firmeza dos princípios. 
Quanto aos jovens e crianças, eles não são o futuro 
da igreja, mas seu presente. É um exército forte 
que, se for bem preparado e orientado, será decisivo 
para o processo de finalização da obra de Deus. 
Meu apelo aos jovens é no sentido de frequentar 
a escola missionária, onde aprenderão a defender 
sua fé e a alicerçar suas convicções. Não importa se 
vão ou não trabalhar na obra depois. Que Deus nos 
ajude a amarmos cada vez mais uns aos outros, e 
que continuemos firmes pela defesa dos princípios. 
Amém. 

sincere people who love the truth. Our prayer is 
that this conflict of ideas can be resolved in the best 
possible manner.

Observador Magazine: What message would 
you like to leave for your brethren around the 
world and especially for the children and youth?

Eli Tenorio: To the church at large, I say that God 
calls us individually to humble ourselves, pray, and 
to seek Him with all our hearts. Our greatest need 
now is to unite in the faith once given to the saints, 
so that we will never speak ill of our dear church. If 
we love it, we will be willing to defend her before 
the world, for the truth for the last days has been 
entrusted to her. If the truth is here, why have we 
often spoken ill about the church and its work? Will 
this help us influence outsiders? May God help us 
to unite and watch over the firmness of principles. 
As for the youth and children, they are not the 
future of the church but its present. They are a 
strong army that, if well prepared and oriented, will 
be decisive for the process of finishing God’s work. 
My appeal to young people is to attend missionary 
school, where they will learn to defend their faith 
and to anchor their convictions, regardless of 
whether they enter the ministry work later. May 
God help us to love one another more and more, 
and may we stand firm for the defense of principles. 
Amen. 

Da esquerda para a direita: Vinícius (genro), Larissa (filha), Eli Tenório, Lázara e Victor (filho)
From left to right: Vinicius (son-in-law), Larissa (daughter), Eli Tenorio, Lazara and Victor (son)
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