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Alegria contagiante de participantes e equipe. 151 participantes junto com a Equipe Haggai formada por docentes e 
coordenadores de logística vibram na foto oficial. Foi realmente fantástico. 

Chegamos a Juazeiro do Norte,  Ceará e fomos recebidos 
calorosamente pelo Pr. Rubens Coutinho  e sua filha 
Jaqueline.  A esposa do Rubens, nossa graduada Beth, 
estava na igreja coordenando os voluntários. Tiramos a foto 
“oficial” de chegada com todas as malas à porta do aeroporto 
e corremos para o almoço no restaurante “Coisas do Sertão”. 
Ato contínuo, zarpamos para o local do evento graciosamente 
cedido pela Primeira Igreja Batista da Convenção, onde 
voluntários já estavam recebendo os participantes.

I m e d i a t a m e n t e 
colocamos mãos à 
obra, desempaco-
tando os materiais 
e apostilas, mon-
tando as pastas, 
organizando deta-
lhes da sala e verifi-
cando aspec tos 
técnicos de sono-
plastia e projeção.

Satisfação Secreta
Eu observava a eficiência harmoniosa da equipe com uma 
alegria escondida no coração. Eu era o único que conhecia a 
todos. Alguns membros da equipe haviam se encontrado pela 
primeira vez no aeroporto.  

No entanto, a comunhão em Cristo, a sinergia no trabalho e a 
iniciativa de todos era admirável. Pensei silenciosamente que 
“quando se trabalha com líderes eficazes e consagrados a 

Jesus,  a alegria é enorme e o resultado é exponencial”. E eu 
estava tendo o privilégio de ver isso ao vivo, sentindo aquela 
doce tranqüilidade e regozijo da honra que Deus me 
concedia. 

Início
Depois  de uma rápida passada no hotel para o merecido 
banho depois de oito horas de viagem e duas de trabalho sob 
o calor de 34 graus, voltamos para a abertura da Jornada de 
Estudos. 

Os participantes já estavam quase todos presentes. Alguns 
viajaram mais de 800 quilômetros para estarem aqui, mas 
todos estavam com grande expectativa. 

Nosso graduado Inar Brandão, que atuou como docente e 
também diretor do evento, apresentou a nossa equipe, todos 
os participantes,  deu as orientações iniciais para o bom 
andamento do programa e dirigiu o louvor. 

Interatividade

Logo depois eu ministrei a primeira matéria sobre “Princípios 
de Liderança Eficaz”. Percebi que o pessoal não estava 
acostumado ao modelo de aula interativa,  mas foi só criar a 
oportunidade que todos começaram a participar com 
entusiasmo. 

Houve momentos ao longo do evento que docentes tiveram 
alguma dificuldade em “segurar” o pessoal, pois estavam 
prontos para discutir os assuntos com afinco. Foi realmente 
ótimo. 

Da esquerda: Rubens, Jaqueline, Clayton, 
Inar, Masaki, EB, Marcelo, Reginaldo e 
João Luiz (Júlio está tirando a foto). 
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Quem foram os participantes?

Os 151 participantes vieram de 42 cidades do Ceará, Pernambuco, Piauí 
e Bahia, sendo o grupo formado por 63% de pastores, missionários, 
obreiros e evangelistas e 37% de profissionais cristãos. 62% homens e 
38% mulheres. Eles representaram 17 denominações e 15 áreas de 
atuação ministerial nas igrejas. Veja quadro ao lado.

O caráter social-missionário

A Jornada de Estudos Haggai consiste no ensino dos quatro módulos do 
Seminário Local (LOC) ensinados ininterruptamente durante quatro dias. 
Geralmente cada um destes módulos é ministrados nas igrejas durante 
um sábado. Aos longo destes últimos 11 anos alcançamos mais de 37.000 
líderes das igrejas em todo o Brasil. 

No entanto, uma vez por ano, o Conselho de Administração nos incentiva 
a fazermos um projeto de caráter social e missionário, procurando levar 
uma parte do treinamento do Haggai para pessoas que teriam muita 
dificuldade de acesso. 

No caso da Jornada Cariri,  este foi um projeto de caráter social e de 
alcance missionário, porque: 

• Servimos uma área geográfica necessitada de nosso país, o sertão 
nordestino, onde, em algumas cidades, a presença evangélica é 
menos de 3%.

• Servimos líderes que dificilmente teriam acesso aos treinamentos 
nacionais e internacionais. 

• Investimos em líderes que estão ativamente servindo a igreja de 
Jesus Cristo no sertão. 

• Levantamos os recursos para que os participantes contribuíssem com 
apenas R$ 50,00. O total do investimento financeiro dos participantes 
somou apenas 12% de todas as contribuições feitas para a Jornada. 

• Levantamos doações para que cada um dos participantes recebesse 
as quatro apostilas do curso, bolsa, caneta, alimentação e, ao final, 
além do certificado, um pacote de seis livros no valor de R$ 196,00. 

Tivemos 151 participantes oriundos das seguintes 
cidades e povoados: 

• Cidades do Ceará  30
• Cidades de Pernambuco 06 
• Cidades da Bahia  05
• Cidades do Piauí  01

17 denominações evangélicas que se fizeram 
representar no evento: 

• Batista   67
• Frente Missionária               14
• Internacional Peniel               12
• Cristã Evangélica               10
• Congregacional  09
• Confissão Luterana               08
• Ministério Jesuel               08
• Pentecostal Betel               06
• Assembléia de Deus               05
• Presbiteriana  03
• Cristã Gileade  02
• Quadrangular  02
• Batista Independente               01
• Batista Nacional               01
• Batista Renovada               01
• Comunidade Cristã               01
• Jocum   01

Os líderes (63% clero e 37% profissionais) 
exercem a favor do evangelho os seguintes 
ministérios:  

• Missionário   55
• Pastor   28
• Líder da igreja  20
• Diaconia   09
• Evangelismo  09
• Música e Louvor  06
• Secretária da igreja  05
• Ministério Feminino  04
• Líder de Pequeno Grupo 03
• Professor de EBD  03
• Finanças da igreja  02
• Juventude   02
• Seminarista   02
• Crianças e Adolescentes 02
• Promotor de Missões  01

Nossa missão é aprimorar as qualidades destes 
líderes para eles evangelizem melhor o seu 
próprio povo e treinem outros para fazer o 
mesmo. 

998 
livros foram doados aos 
151 participantes e aos 
voluntários que serviram 
na Jornada
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“Um país se faz com homens e livros”

Quase mil livros foram distribuídos gratuitamente
A generosidade de tantos irmãos, além das contribuições em dinheiro, se fez ainda mais evidente quando, ao final do curso, quase 
1.000 livros foram distribuídos para os participantes e voluntários. O valor de capa destes livros seria de R$ 32.483,00. 

• Um grupo de graduados do Instituto Haggai de Petrolina, PE presenteou os participantes com o livro “Integridade do Líder” 
de Ronaldo Lidório. 

• Com os doações em dinheiro, o Instituto Haggai comprou dois livros: “Seja um Líder de Verdade” do Dr. John Edmund 
Haggai e “Vida e Carreira” de David Wong. 

• Nosso graduado, William Douglas também doou “Como passar em Provas e Concursos”, bestseller de sua autoria,  e 
também duas cópias de “O Poder Espiritual para a Vitória” (este último também foi dado aos 30 voluntários do evento). 

Como está escrito no título desta página, Monteiro Lobato disse que um país se faz com homens e livros. Bill Gates afirmou com 
convicção: É claro que meus filhos terão computadores, mas antes terão livros. 

Nossa oração é que não só os ensinamentos recebidos durante a Jornada causem o impacto inicial em todos os participantes, mas 
que as apostilas e livros doados sejam ferramentas permanentes em seu desenvolvimento continuado para a glória de Deus e 
evangelização do sertão nordestino.

Monteiro Lobato

Ceia do Senhor, servida 
pelos docentes

Ceia do Senhor, servida 
pelos docentes

Celebrando nossa unidade
em Cristo Jesus

Distribuição dos 
certificados

Vídeo enviado por
William Douglas

Equipe Haggai entrega
os livros

Cada participante recebeu 
cinco livros

A alegria da participante
com os presentes
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Impressões Eternas
Membros da Equipe Haggai no Cariri falam a respeito da experiência de ensinar, aprender, conviver 
e crescer juntos dentro do projeto, o que deixou impressões eternas em suas vidas. 

Reginaldo Martins

Fui para esta jornada disposto e 

comprometido a ensinar e disponi-

bilizar informação, mas confesso 

que, ao ver aqueles líderes e ouvir 

suas histórias ministeriais, fui 

impactado pela demonstração de 

paixão de cada um para com a obra 

do Senhor Jesus. Nós levamos informação e 

trouxemos na bagagem de volta lembranças de 

líderes movidos pela paixão. 

Reginaldo é graduado nacional, docente local, 

administrador, palestrante e pastor da Igreja Batista 

Nacional Jardim Botânico em Sinop, MT

Inar BrandãoO que mais me marcou foi a atitude 

dos participantes. A atenção a cada 

palavra, mesmo nos horários difíceis 

da tarde e a vontade de crescer - isto 

era algo muito palpável em cada um 

deles. Essa experiência, de capacitar 

pessoas que acreditam de verdade 

poder fazer mais e melhor para alcançar seu próprio 

povo para Cristo, ficará em minha mente por muito 

tempo. 
Inar é graduado internacional, docente nacional, 

advogado, supervisor de células e administrador 

da Igreja Batista Central BH, MG

Clayton Antonio da Silva

Eu era o único nordestino servindo 

na Equipe Haggai durante a Jorna-

da. Trabalhar neste projeto foi muito 

especial porque (a) o Nordeste 

sempre é uma região onde tudo 

chega por último e (b) a idolatria 

desafia a todos os cristãos. Durante a 

cerimônia de encerramento estávamos todos muito 

emocionados e com uma grande sensação de dever 

cumprido. Muito obrigado pela oportunidade. 

Clayton é graduado nacional, docente local, 

empresário e pastor da Primeira Igreja Cristã 

Evangélica de Juazeiro, BA

Julio Del Valle 
Fiquei admirado em conhecer líderes 
“sem nome” trabalhando em lugares 
inóspitos. Patrícia é missionária 
sozinha em Orocó, PE, onde a 
principal "atividade econômica" é 
(acreditem ou não) a plantação de 
maconha. Ela contou um pouco dos 

desafios do trabalho e as conquistas que Deus lhe 
tem proporcionado. Todos com quem falei tinham 
sérias dificuldades de trabalhar no sertão, mas 
também uma grande paixão pelo evangelho. 
Julio é graduado nacional do Haggai, biólogo, empre-
sário e produtor de na área de multimídia 

João Luiz de Sá Melo
Louvo a Deus por ter tido a 
oportunidade de servir ao lado de 

uma Equipe Haggai. Lá no Cariri, vi 

miséria espiritual, vi idolatria, vi 

marcas de sangue dos romeiros pelo 

chão, vi mendicância e um alto índice 

de suicídio na cidade. Mas também vi 

homens e mulheres de Deus comprometidos com o 

evangelismo e interessados em crescer na liderança 

de forma eficaz, íntegra e criativa. É um novo tempo 

para o sertão! João Luiz é graduado nacional, docente local, pastor 

da Primeira Igreja Batista de Cachoeiro do 

Itapemirim, ES

Marcelo dos Santos Oliveira
Fiquei emocionado ao ver pessoas 
simples tendo acesso a um pouco da 
grande riqueza de conhecimento que 
o Haggai pode compartilhar. Elas 
estavam felizes, prestando atenção, 
discutindo ardorosamente. Os livros 
distribuídos no final, foi a cereja do 

bolo. Eles terão ferramentas poderosas em suas 
mãos durante muitos anos. Quero participar da 
próxima Jornada, se me derem este privilégio.

Marcelo é graduado nacional, docente local, historia-
dor, pastor da Igreja Batista da Graça 
em São Paulo, SP

Masaki Yokoyama

A cidade apresenta contrastes: 

riqueza e falta de saneamento básico 

e água; religião livre assegurada pela 

constituição e perseguição religiosa 

feita pela igreja católica que tem 

grande poder comercial; clima quente 

e casas pequenas fechadas com 

portas de aço. Um local realmente 

necessitado do evangelho e também cheio de 

líderes ansiosos para receber treinamento.

Masaki é graduado nacional, membro do Conselho de 

Administração do Haggai, empresário e membro da 

Igreja Presbiteriana Betânia em Niterói, RJ
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Rubens e Beth falam ao coração
Sem dúvida alguma essa Jornada do Haggai foi uma contribuição inigualável 
para os líderes do nordeste. Beth e eu já tivemos a oportunidade de fazer o 
Seminário Nacional em Fortaleza em 2010 e também tive o privilégio de 
cursar o Fortaleça seu Púlpito em 2011. Mas sabemos que estes cursos não 
estão ao alcance de todos. 

Já fizemos alguns Seminários Locais de um dia, mas a Jornada é superior 
ao LOC por causa do seu alcance (tão acessível economicamente) e 
também por causa do seu impacto (quatro dias intensos). 

(1) Um participante, líder de uma das congregações da igreja disse: “eu 
nunca havia visto algo parecido em toda minha vida”. (2) Um colega, 

pastor experiente, me falou: “Há 20 anos estava esperando por algo assim 
acontecer em nossa região”.  (3) A Beth coordenou os 30 voluntários da PIB e eles sentiram 

“uma alegria enorme em servir e por serem reconhecidos tão gentilmente”.  (4) Minha secretária 
Marleide me disse que “trabalhar com o EB e com o Haggai durante estes dez meses de preparo foi uma escola 

para ela”. 

Por estas e muitas outras razões a Jornada no Cariri foi uma bênção insubstituível na vida dos participantes e voluntários. 
Muito obrigado a todos que investiram generosamente neste projeto. Que Deus lhes retribua generosamente.

Rubens e Elizabeth Coutinho
pastor e líder da PIBC - igreja hospedeira

Prestação de Contas
Uma das coisas fascinantes que Deus fez foi suprir todas as necessidades e ainda trazer uma medida transbordante que chegou 
na última semana através da generosidade dos irmãos de várias partes do Brasil.  O resultado do evento de R$ 7.329,12 será 
repassado para outro projeto do Instituto Haggai.  

30%

26%

21%

12%
7%3%

Conselheiros    = R$ 18.731 = 30%
Graduados        = R$ 16.476 = 26%
Docentes           = R$ 13.388 = 21%
Participantes    = R$   7.550 = 12%
Empresas Locais   = R$ 4.650   =   7%
Empresas SP  = R$   2.198 =   3%

30%

21%15%

11%

10%
8%5%

Materiais  = R$ 16.670 = 30%
Viagens   = R$ 11.877 = 21%
Alimentação  = R$   8.525 = 15%
Ofertas   = R$   4.550 = 11%
Relatório e Vídeo  = R$   4.234 = 10%
Transportadoras  = R$   3.875 =   8%
Hospedagem  = R$   3.012 =   5%

     Receitas = R$ 62.993,65       Despesas = R$ 55.664,53

• Nossos conselheiros mais uma vez demonstraram sua 
generosidade com 30% de todas as ofertas.

• Indivíduos, a maioria formada por graduados do Haggai, 
deram 26%. 

• Os próprios docentes que ensinaram na Jornada 
levantaram 21% entre seus amigos e igrejas. 

• Os 151 participantes investiram 12% ao ofertarem 
R$ 50,00 cada um na inscrição. 

• Dois empresários de Juazeiro do Norte deram 7%, 
investindo nos líderes de sua própria terra.

• Duas empresas de São Paulo ofertaram 3%. 

• Todos os materiais distribuídos: maioria dos livros, 
apostilas, bolsas, canetas, certificados, etc. foram 30%. 

• As viagens de planejamento, dos docentes e da equipe, 
aérea e terrestre, somaram 21%. 

• A alimentação dos participantes, com refeições, 
cafezinhos e coffee breaks deu um total de 15%. 

• Ofertas de gratidão dadas à igreja hospedeira, docentes 
e voluntários foi 11%. 

• Prestação de contas: produção de vídeo, cópias DVD, 
cópias do relatório e correio será 10%

• Combustível e Transportadoras foi 8%
• Hospedagem dos docentes e equipe foi 5%. 


