


Olá, gente boa 

Observando o mercado de peixes às 
margens do rio Amazonas na orla de 
Macapá, viajei mentalmente no tempo 
para lembrar-me da honra que Deus 
já me deu de conhecer tantos lugares 
neste Brasil nos últimos 13 anos.  

Mais uma vez, eu estava diante de 
uma experiência inusitada. Bermuda, 
tênis e câmera a tiracolo (como 
convém a um turista), eu era o óbvio 
estrangeiro acompanhando os seis 
pastores locais na viagem.  

Subimos no catraio (barco para 14 
pessoas) para viajar 2 horas pelo rio e 
visitar a Comunidade Cristo Rei. A 
maré indicava o momento apropriado 
para levantar âncoras. Todos a bordo. 
Motor ligado. Partimos.  

Com o barulho constante e 
ensurdecedor do motor pópópó (como 
eles o chamam) o barco enfrentou 
resolutamente a travessia de um 
braço do delta do Amazonas até a 
primeira ilha. Dali ao Cristo Rei.   

Mais tarde, quando olhei no mapa, 
descobri que não andamos quase 
nada diante das medidas gigantescas 
da natureza. O barco balançava o 
suficiente para mexer com um 
estômago mais fraco, mas me 
disseram que o vento estava calmo e 
as ondas não deviam me assustar. 
Mesmo assim, para não encorajar a 
rebeldia do meu café da manhã, eu 
mantive os olhos no horizonte.  !
Paraíso? 

A viagem nos deixa embevecidos 
diante da natureza criada pelo Deus 
Eterno. A vegetação transpira vida e 
me lembra o salmista que comparou o 
que medita na Palavra com uma 
árvore plantada junto a correntes de 
águas, que no devido tempo dá o seu 
fruto e cuja folhagem não murcha.  

A primeira impressão que tenho é que 
chegamos a um tipo de portão do 
paraíso: a tranquilidade é 
pacificadora, as pequenas 
comunidades ribeirinhas parecem 
flutuar sobre as águas, o rio parece 

não oferecer perigo e há muita alegria 
nas conversas dentro do barco.  

Grande engano. A miséria é extensa, 
o acesso a tratamentos de saúde está 
distante, as casas sobre palafitas são 
uma necessidade diante das marés e 
enchentes, a escuridão espiritual é 
profunda e o rio pode ser traiçoeiro. A 
única coisa verdadeira é que com 
Cristo no barco tudo vai muito bem.  !
Como surgiu o Cristo Rei? 

A comunidade ribeirinha Cristo Rei 
nasceu em 1975 quando o Sr. Biló 
comprou as terras e corajosamente se 
mudou para lá com a esposa Doca e 
10 filhos.  

A exploração inicial da madeira deu 
lugar ao comércio do açaí. A rotina 
diária é entrar no mato, subir no 
açaizeiro, colher, debulhar, carregar 
nas costas de volta para casa e 
vender para o barco do atravessador.  

Na época, Sr. Biló tomou a decisão 
inevitável dos quem não têm opção 
de entretenimento: ele abriu o Bar Sol 
Nascente na varanda de sua própria 
casa. Mas o sol não nasceu. Pelo 
contrário, a noite maligna do 
alcoolismo atacou a família. Alguns 
dos filhos passaram a conhecer de 
perto a dependência e suas funestas 
consequências. 35 anos se passaram 
sem qualquer testemunho do 
evangelho verdadeiro, mas Deus… 

Quero Ajudar

Quatro locais 
Recebemos o desafio de mobilizar 
13 docentes para oferecer a Jornada 
de Estudos Haggai em 3 locais 
diferentes: Macapá, Cristo Rei e 
Moju no Pará. Além disso, um 
retorno a Corrente no Piauí. !
Cristo Rei 
O Cristo Rei é uma comunidade de 
ribeirinhos do Rio Amazonas. Ali  o 
desafio foi mais difícil por causa da 
logística. !
Macapá e Moju 
Macapá é a capital do Amapá e Moju 
é uma cidade pequena a duas horas 
de viagem ao sul de Belém, PA.  !
Corrente 
Também retornei a Corrente-PI para 
participar de um Congresso de 
Pastores e Líderes do Sertão.  !!!

Meta numérica 
Na minha segunda visita de planeja-
mento, aumentei a meta de 130 para 
355 líderes que queríamos alcançar. 
Já que os docentes estariam lá, a 
questão era só ter recursos para 
aumentar o número de participantes. 
Lancei o desafio e os doadores 
responderam generosamente.  
No final, conseguimos treinar  
330 líderes.  !
Não deixe de ver os vídeos 
Produzimos quatro vídeos desses 
eventos. Eles mostram a realidade 
“ao vivo e a cores”. Eu fico 
emocionado TODAS as vezes que 
assisto. Por favor, não deixe de vê-
los em nosso website, ok? 

O que queríamos fazer e vimos acontecer



Mas Deus... 

Efésios 2:5 diz… mas Deus, 
riquíssimo em misericórdia, nos dá 
vida e pela graça somos salvos. Três 
anos atrás, missionários da 
Assembléia de Deus começaram a 
ganhar esta família para Jesus Cristo. 

Hoje o bar está fechado, quase toda 
família se converteu, Dona Doca 
pediu ao marido que doasse um 
terreno para a igreja e o Sr. Biló foi 
batizado há poucos meses atrás.  !
Recepção calorosa 

Quando eu vi aquela casinha branca 
com portas e janelas roxas (cor do 
açaí), na paisagem da floresta, bonita 
e reluzente, em franco contraste com 
as construções da região – eu sabia 
que o evangelho com seu poder de 
excelência havia chegado a esse 
lugar.  !
Engraçado mesmo 

As irmãs nos chamaram para o café 
de boas-vindas na casa do Benedito, 
pastor da igreja.  

Uma pinguela de 80 metros ligava a 
igreja à casa. Feita com duas 
tabuinhas de 15 cm cada uma, 
colocadas lado a lado, em cima de 
estacas, bamba em vários lugares, a 
pinguela não inspira confiança. 
Embaixo só existe barro visitado por 
porcos, patos, cobras e animais 
silvestres. Cair da “ponte” seria um 
desastre.  

Equilibrei meus 120 quilos o melhor 
possível, preocupado em pisar nas 
duas tabuinhas ao mesmo tempo 
para não rompê-las. Os irmãos 
disfarçaram os risos. Levei na 
brincadeira, mas o medo real de 
cair no barro ou nas fezes dos 
porcos foi uma enorme motivação 
para o equilíbrio. Deve existir 
alguma lição de liderança neste 
fato, mas eu estava mesmo é só 
tentando não cair (haha).  !
As Equipes do Haggai 

A visita à Comunidade Cristo Rei foi 
o estopim motivacional para 
fazermos esta Jornada que foi 
ampliada e realizada para três 
lugares em Outubro de 2013. 

Nossa primeira equipe de docentes 
ensinou no Cristo Rei.    

• Rafael Fernandes - médico de  
Porto Ferreira, SP. 

• Luiz Américo Nogueira - médico 
de Campinas, SP. 

• Wyndson Oliveira - empresário 
de Goiânia, GO. 

• David Milhomem - pastor em 
Brasília, DF. !

Na mesma data, a segunda equipe 
ensinava o curso em Macapá:  

• Lívio Oliveira - pastor no Rio 
de Janeiro, RJ. 

• Roberto Chenk - gestor de projetos 
sociais em Florianópolis, SC.  

• Marcos Sedecias - médico no  
Rio de Janeiro, RJ. 

• Marcelo Santos - pastor em São 
Paulo, SP. 

• Genesis Fidelis - da equipe Haggai 
de Campinas.  !

A terceira equipe também ministrava 
em Moju, PA.  

• Aguinaldo Castanheira - empresário 
e pastor de Belo Horizonte.  

• Henrique Dutra - pastor em  
Sete Lagoas, MG.   

• Arlênio Machado - pastor  
em Itaperuna, RJ. 

• Valmir Moreira - pastor  
em Belém, PA. 

• Airton Ferreira Jr - professor  
em São Paulo. !

Lei de Murphy 

Antes e durante o evento, 
enfrentamos vários desafios.  

• Eu não pude participar porque meu 
filho David foi submetido a uma 
cirurgia.  

• O Inar Brandão de BH não pôde ir 
para Moju porque sua avó faleceu 
no dia da viagem. 

• O local do encontro em Moju foi 
mudado, o que exigiu várias 
adaptações. 

• Os materiais que deveriam estar em 
Macapá tinham sido levados para 
Cristo Rei, o que demandou uma 
viagem extra e complicada de barco 
para buscá-los. Os materiais 
chegaram no último minuto antes do 
início do evento.  

• Um incêndio em Macapá impediu  
a participação de alguns líderes 
envolvidos no socorro de parentes  
e amigos. 

• Mudanças de última hora 
demandaram vários novos gastos 
de viagem’  

• Os participantes não chegaram  
“na hora certa” no Cristo Rei, e os 
docentes tiveram que adaptar os 
horários, etc. 

• O hotel dos docentes em Moju ficou 
um dia completamente sem água.  !!!

Números   
Docentes 13                                  
Equipe e Voluntários 27                
Horas Investidas 1.920                 
Líderes treinados 330                   
Cidades representadas 15            
Denominações 24                         
Materiais doados                 1.690                             
Doações recebidas 167 mil          

398 INVESTIDORES	


É isso mesmo! 398 pessoas 
participaram no sustento 
deste projeto com suas 
doações. Que coisa 
maravilhosa!	


A você, meu amigo, muito 
obrigado pelo seu 
investimento visionário.  

Não deixe de ler o relatório 
fotográfico nas próximas 
páginas e de assistir aos 
vídeos… 

...para você ter uma idéia  
do retorno do seu 
investimento.



Muito obrigado 

• Louvamos a Deus pelos 398  
doadores que tornaram este projeto 
possível.  

• Agradecemos aos fotógrafos 
voluntários Charbel Chaves, Pedro 
Nogueira e Airton Ferreira que 
serviram a Deus com seu trabalho 
de captação de som e imagem.  

• Louvamos ao Senhor pelos 
docentes que deram o seu tempo, 
prepararam as aulas e pagaram por 
suas despesas. Também pela sua 
flexibilidade e poder de adaptação 
de nossos docentes ao ensinarem 
em situações desafiadoras. 

• Agradeço muito ao Lívio Oliveira 
(diretor do evento) e Roberto 
Chenk, Aguinaldo Castanheira e 
David Milhomem (líderes das 
equipes).  

• Nosso agradecimento especial aos 
nossos graduados Edelzita 
Figueiredo e William Douglas que 
fizeram generosas doações de 
livros para todos os participantes.  

• Louvamos a Deus pelo apoio do  
Pr. Obed Oliveira e do nosso 
graduado Custódio Almeida em 
Macapá, e também do Valmir 
Moreira, nosso Executivo no Pará, 
que nos auxiliou no evento de Moju.  

CONPLIS - Congresso de Pastores 
e Líderes do Sertão. 

Além das três Jornadas, eu tinha o 
desejo de voltar a Corrente - Piauí, 
onde havíamos realizado a primeira 
Jornada em 2010. Falei com nosso 
graduado Roberto Naves Amorim, 
diretor da Missão Evangelho e Ação, 
que tem uma atuação muito forte no 
sul do Piauí.  

Tivemos uma reunião em Goiânia e 
combinamos tudo. No dias 14-16 de 
novembro ele promoveu o Congresso 
de Pastores e Líderes do Sertão no 
mesmo local onde tivemos nossa 
Jornada em 2010.  

Minha participação foi ensinar durante 
doze horas o curso “Melhorando sua 
Igreja a Cada Dia”.  A experiência foi 
maravilhosa em dois sentidos: 
primeiro, ao observar o impacto do 

que fizemos há 3 anos atrás através 
da Jornada; e segundo, perceber 
novamente o desejo enorme que estes 
irmãos tem de aprender e receber 
ajuda para o bem do evangelho em 
sua região. 

Obrigado por ter colaborado neste 
projeto.  

Seu amigo 

Ebenézer Bittencourt 
Diretor Executivo

“Um país se faz com homens e livros” 
Monteiro Lobato

1.690 livros e DVDs foram distribuídos gratuitamente 

A generosidade dos irmãos de todo o Brasil ficou ainda mais evidente quando entregamos os 1.690 livros e DVDs aos 
participantes, com o valor de capa total de R$ 64.698,00. Nossa oração é que não só os ensinamentos da Jornada, mas 
também as apostilas e livros doados sejam ferramentas permanentes em seu desenvolvimento continuado para a glória de 
Deus e evangelização da sociedade.



Local de saída em Macapá para traslado 
da equipe até Cristo Rei.

Chegada no Cristo Rei. Descarregar. 
Recepção com grande alegria.

Antes de começar as atividades uma 
rápida reunião de alinhamento…	


…e entrega do empreendimento 
ao Senhor Jesus Cristo

Equipe local preparou todas as refeições 
para os docentes e participantes.

Wyndson preparando as boas  
vindas aos participantes

Comunidade 
Cristo Rei	

Data: Outubro 2013 

Participantes: 20 - oriundos de  
Cristo Rei, Ilha do Morcego, Afuá  
e Macapá. 

Docentes: 4 (Luiz Américo, David, 
Wyndson e Rafael) oriundos de 
Campinas-SP, Brasília-DF,  
Goiânia-GO e Porto Ferreira-SP. 

Voluntários: 5, que colaboraram  
na alimentação e limpeza. Nosso 
graduado Charbel foi responsável 
pela fotografia e filmagem. 

Local: Comunidade Cristo Rei, PA.

Participante chegando 
da Ilha do Morcego.



Pôr do sol em Cristo Rei, cena maravilhosa da criação de Deus.

As aulas foram ministradas à noite também.

Luiz Américo ensinando uma de suas 
aulas de evangelismo.

Wyndson ensinando Criatividade no  
Evangelismo com grande entusiasmo.

David ensinando Direção de  
Deus para a Vida do Líder.

Rafael auxiliando nas  
atividades em grupo.

Participante faz exercício na apostila para 
aumentar aprendizado

Participante responde  
às questões da apostila.

Através de dinâmicas o ensino  
se tornou mais prático.



No café, pão delicioso preparado no local 
pela equipe da cozinha.

Música com uma banda mista entre 
participantes e docentes.

Do início ao fim, buscando diariamente  
a presença de Deus.

Aulas até de noite para vencer 
todo o currículo da Jornada

Baixa da maré em Cristo Rei. Uma praia 
surge em frente à comunidade.

Charbel foi o fotógrafo que registrou  
cada detalhe dessa jornada.

Dentro da embarcação, músicas,  
contos e bate-papo.

Participantes e docentes  
em uma foto "aérea"

Docentes e participantes carregam o 
barco para não perder a maré cheia.



Arlenio, Valmir, Airton, Aguinaldo e 
Henrique em direção a Moju.

Praça próximo ao local do evento.

Arlenio preparando o material dos 
participantes ...

... que começam a chegar ...

Pedalando para chegar  
ao evento.

A jornada inicia buscando a direção de 
Deus para o evento…

... e crescimento espiritual de todos,  
participantes e docentes.

Moju-PA	

Data: Outubro 2013 

Participantes: 92 - oriundos de 
Moju, Cametá, Tucuruí, Abaetetuba 
e Belém, de 7 denominações. 

Docentes: 4 (Arlenio, Valmir, 
Aguinaldo e Henrique) oriundos de 
Itaperuna-RJ, Belém-PA, Belo 
Horizonte-MG e Sete Lagoas-MG. 

Voluntários: 5 - que atuaram na 
alimentação e limpeza. Nosso 
graduado Airton ficou responsável 
pela fotografia e filmagem, e acabou 
ajudando no ensino também. 

Local: Moju, PA



Sempre é bom aprender com bom humor.

Airton, que também foi o fotógrafo, 
ensinando “Tomada de Decisão”

Aguinaldo ensinando “Princípios  
de Liderança Eficaz”

Arlenio ensinando sobre  
“O Líder e a Espiritualidade”

Henrique ensinando “Criatividade  
no Evangelismo”

Participantes atentos ao ensino que está 
sendo ministrado

A apostila é uma ferramenta 
útil de exercícios e aprendizagem

Participante se concentra no 
exercício da apostila

Valmir tentando usar o “quadro branco” 
para dar sua aula.



Eu me divirto e aprendo.

Olha o sorriso!

Docentes preparam os certificados  
para o encerramento.

Entrega dos certificados  
para todos os participantes

Os participantes receberam livros e DVDs para continuarem 
seus estudos após o evento.

Grande alegria ao receber  
os presentes.

Matéria “Gestão de Projetos em Neemias” 
sempre causa interesse.

Atenção garantida pelo interesse do participantes  
nas matérias que estão sendo ensinadas.

Sempre há espaço para  
ilustrações divertidas.



Tudo pronto. Agora é só  
esperar os participantes.

Lívio e Chenk recebem participantes e 
entregam os materiais.

Líderes cristãos da aldeia Tirió 
Índio Toré, irmão do cacique

Roberto Chenk, líder do evento,  
busca a dependência de Deus.

Macapá-AP	

Data: Outubro 2013 

Participantes: 118 - oriundos de 6 
cidades e aldeias, de 20 denomina-
ções. Veja a lista completa no final 
deste relatório.  

Docentes: 4 - Lívio, Marcos, Chenk 
e Marcelo (oriundos do Rio de 
Janeiro, Florianópolis e São Paulo). 

Voluntários: 2 - Genesis colaborou 
na logística, Pedro na fotografia e 
filmagem (ambos do escritório em 
Campinas). Uma equipe da 
Assembléia de Deus cuidou da 
alimentação e limpeza. 

Local: Macapá, AP



Participante interage com colegas e 
professor durante a aula

Lívio ensina Gestão de Projetos  
baseado em Neemias

Marcos ensina Criatividade  
no Evangelismo.

Exercícios e anotações, aproveitando o máximo da apostila.  	


Exercícios em duplas estimulam o 
aprofundamento dos assuntos.

Marcelo ensinando 
Integridade do Líder

Lívio promove uma atividade em grupo 
que estimula a aprendizagem

Bate-papo do pessoal durante  
o coffee-break.

O curso atingiu pessoas  
de todas as idades.

Buscando a Deus durante o curso:  
Senhor, fala conosco!

A equipe local preparou refeições 
deliciosas e abundantes.

Muito carinho em cada detalhe  
na ornamentação da mesa.



Gênesis, Marcelo, Lívio, Job (pastor local) 
e Roberto Chenk.

Roberto Chenk ensinando 
Discipulado que Permanece

Foi difícil colocar todos os participantes  
em uma foto apenas.	


Gênesis prepara os certificados 
para serem entregues aos participantes

Participantes se empolgam ao  
saber que vão ganhar livros e DVDs.

Sentimento de missão cumprida ao 
receber os certificados.	


Livros que os participantes receberam, 
além dos DVDs.

Participante se emociona ao entrar na fila 
para receber os materiais.	


A gratidão ficou clara no carinho 
que nossa equipe recebeu.

Muitas doações chegaram de diversas 
cidades do Amapá.

Aproximadamente 2 mil pessoas 
perderam suas residências.

No dia da chegada da equipe aconteceu 
um grande incêndio em um bairro.



Corrente-PI	

Data: Novembro 2013 

Participantes: 100 - oriundos de 14 
cidades e vilarejos do sul do Piauí, 
de 17 denominações. Muitos deles 
participaram da Jornada de Estudos 
Haggai em 2010.  

Evento: Roberto Naves Amorim 
organizou este Congresso de 
Pastores e Líderes do Sertão e  
convidou o Ebenézer Bittencourt 
como palestrante (12 horas de 
ensino sobre “Melhorando Sua 
Igreja a Cada Dia”) e o Instituto 
Haggai colaborou doando materiais 
e livros para os participantes.  

Voluntários: 9 atuaram na logística, 
alimentação e limpeza. Nosso 
graduado Airton ficou responsável 
pela fotografia e filmagem. 

Local: Corrente, PI

Grandes amigos: EB e Roberto Amorim  
servindo juntos no Conplis

Claudia Amorim (ao centro) coordenando 
a recepção dos participantes

Participantes fazendo os gestos  
de memorização

EB na abertura do Congresso de  
Pastores de Líderes do Sertão

Um dos dormitórios dos participantes  
com redes e colchões no chão

Participantes aguardando 
o início do Congresso



Testemunhos em Vídeo 
Equipe e participantes falam a respeito da experiência de aprender, conviver  

e crescer juntos durante a Jornada, o que deixou impressões eternas em suas vidas.

DAVID (docente). Uma experiência extraor-
dinária, pois viemos não só para ensinar, mas 
também para aprender muita coisa aqui.

LUIZ AMÉRICO (docente): Eles são gente 
comprometida. Abrem mão do conforto e se 
dedicam ao trabalho de evangelismo e 
assistência às pessoas mais carentes.

RAFAEL (docente): Gente que larga a 
rotina, pega um  barco e vai visitar as 
comunidades ribeirinhas. Essa é uma lição 
que levarei para minha vida. 

WYNDSON (docente): A gente percebia nos 
olhos deles o desejo de aprender e acrescen-
tar algo às suas vidas.

BENEDITO (participante): Se realizarmos os 
projetos juntos com nossos irmãos e 
trabalharmos em equipe, teremos um 
crescimento muito grande. 

OBED (participante): Esses ensinamentos 
solidificaram, trazendo consolo a nosso 
coração e certeza que vale a pena trabalhar 
para Jesus. 

MOACIR JUNIOR (participante): Eu muitas 
vezes confiava em mim mesmo. Preciso 
melhorar e buscar depender mais de Deus.

CUSTÓDIO (participante): Estou meio 
arrebentado aqui, mas graças a Deus, pois o 
Senhor vai nos lapidando e aprimorando.

ETELVINA (participante): Eu devo me doar 
mais para Deus, fazer o trabalho de Deus, a 
obra de Deus, abraçar os irmãos, abraçar a 
igreja e orar.  

JESUS (participante): Que esses momentos 
nos motivem a pregar um bom evangelho e 
que todo o mundo possa se render aos pés 
do Senhor.

JOSÉ (participante): Que possamos olhar 
os outros com a mesma misericórdia que 
Jesus teve por nós e pensar nesse Deus que 
nos deu vida em abundância.

NEIDE (participante):  Que adianta ter o 
título de “esposa de pastor”? O Senhor me 
despertou para fazer muitas coisas e eu sei 
que com Sua ajuda vou conseguir.

JOSÉ GAIA (participante): Hoje eu 
confirmei: o evangelho é poderoso e devo 
comunicá-lo. O Senhor é o dono da obra e 
Ele só precisa de um voluntário - eu.

TORÉ (participante): Até em minha aldeia 
precisamos deste treinamento, pois nos fará 
melhores na comunidade indígena. Obrigado 
por me convidarem. 

ANA MARIA (participante): Que Deus 
derrame Sua graça sobre as pessoas do 
Haggai, desde aquele que limpa o chão até 
os que saem para levar a palavra de Deus.



Prestação de Contas 
Deus realmente é fascinante! Através de nossos irmãos em Cristo de todo o Brasil, todas as necessidades foram supridas (até 
mesmo as várias emergências de última hora) e ainda recebemos uma medida transbordante de R$ 19.482,72 que, conforme 
diretriz estabelecida pelo Conselho de Administração, será repassada para outros projetos do Haggai.	


     Receitas = R$ 167.181,60       Despesas = R$ 147.698,88

Alcance do Projeto
EVANGÉLICOS 
representados:  !
1. Assembléia de Deus. 
2. Assembléia de Deus,  

Ministério Betel 
3. Assembléia de Deus,  

Ministério Logos 
4. Assembléia de Deus,  

Ministério Primitivo. 
5. Assembléia de Deus 

Pioneira 
6. Batista 
7. Batista Aliança 
8. Casa de Bênção. 
9. Comunidade Ágape  
10. Comunidade Cristo Rei 

11. Comunidade 
Evangélica Reviver 

12. Cristã do Brasil 
13. Igreja Belém da Judéia 
14. Igreja Diante do Trono 
15. Igreja do Evangelho 

Quadrangular 
16. Igreja Filadelfia do 

Brasil 
17. Igreja Nova Vida 
18. Igreja Universal do 

Reino de Deus 
19. Ministério Internacional 

do Espírito Santo. 
20. Ministério profético 

Emanuel 
21. Missão Maranata !!

22. Nazareno 
23. Presbiteriano 
24. Presbiteriano Peniel !!
CIDADES  
representadas: !
Jornada em Macapá 
Participantes vieram de: !
1. Macapá 
2. Matapi 
3. Ferreira Gomes 
4. Mazagão Novo 
5. Santana 
6. Aldeia Tirió  !

Jornada no Cristo Rei 
Participantes vieram de: !
1. Cristo Rei 
2. Ilha do Morcego 
3. Afuá 
4. Macapá !!
Jornada em Moju 
Participantes vieram de: !
1. Moju 
2. Cametá 
3. Tucuruí 
4. Abaetetuba 
5. Belém

1%
3%

16%

80%

Indivíduos	                R$ 133.790,11 	 80%
Docentes                            R$    26.899,49	 16%
Sem identificação	 R$       4.492,00	   3%
Oferta dos participantes	 R$       2.000,00	   1%

5%5%
10%

12%

17% 21%

30%

Materiais                          R$ 43.730,23   30%
NAC Social          R$ 31.587,29   21%
Transporte          R$ 24.823,18   17%
Prestação de Contas       R$ 18.225,00   12%
Alimentação          R$ 14.950,88   10%
Hospedagem                    R$   7.272,73     5%
Viagens Planejamento     R$   6.812,81      5%

• Indivíduos, a maioria formada por graduados do 
Haggai, e também nossos conselheiros, deram 80% 

• Os próprios docentes que ensinaram  
também levantaram 16% entre  
amigos, igrejas ou recursos  
próprios, cobrindo a maior  
parte de suas despesas  
com viagem, hotel 
e alimentação. 

• Ofertas voluntárias (não  
identificadas) recebidas em  
eventos somaram 3%. 

• Alguns participantes colaboraram  
com 1% do total. !

• Todos os materiais distribuídos: livros, DVDs, apostilas, 
bolsas, canetas e certificados = 30% 

• Transporte dos docentes, equipe e  
envio de materiais somaram 17%.  

• Aluguel de projetores, câmeras,  
produção de vídeo, cópias DVD,  
cópias do relatório e correio  
será 12%  

• A alimentação dos participantes e  
equipe custou 10%. 

• Viagens de planejamento = 5% 

• Diante da generosidade dos doadores, decidimos 
promover um NAC social no Piauí para pastores e 
líderes em Março 2014.

Jornada de Estudos 2013 
Pará e Amapá 

Não deixe de assistir em DVD, ou diretamente no site do  
Instituto Haggai, aos vídeos e testemunhos do que Deus fez através deste projeto 

no Pará, Amapá e Piauí. 

www.haggai.com.br



  BANDO DE IRMÃOS  
Jornada Haggai 2013 

 

Meus queridos 

Estou emocionado, de verdade. 
Vejam este e-mail maravilhoso, 
um mix de poesia e prosa que 
tocou profundamente o meu 
coração: 

A Jornada Haggai foi 
uma das experiên-
cias mais marcantes 
que eu já tive em 
termos de docência. 
Tenho 46 anos de 
idade e estou ensinando na sala de aula desde os meus 18, mas não me recordo de ter 
ministrado uma aula me contendo para não chorar como me ocorreu em Macapá -  em especial 
na minha última participação. Meu desejo é extrapolar essa vivência para todas as outras áreas 
da minha vida: minha profissão, minha família, o ministério que o Senhor me confiou. 

Eu já estava sentindo falta de ministrar com lágrimas nos olhos - e quer saber? - isso me fez 
muito bem. Caro Ebenézer, obrigado por estar atento nas últimas vezes em que Deus lhe 
disse: “Deixe-me ver quem eu vou usar desta vez...” 

No amor de Cristo, Aquele que tanto seca dos olhos toda a lágrima quanto faz lacrimejar os 
olhos secos. 

Marcos Sedecias 

Este e-mail veio abrilhantar o meu dia. O Gênesis já havia dado um relatório entusiasmado aqui no 
escritório e o Pedro havia comentado: “Realmente percebi entre o pessoal uma união muito grande”. 
Quando cheguei em casa, recebi esse e-mail Sedecias e me emocionei. Percebi que vocês experimentaram 
uma grande unidade de coração e propósito que é a evidência verdadeira do soprar do Espírito Santo.  

Isto me fez lembrar um texto de Shakespeare onde ele descreve a unidade que surge quando um grupo de 
homens luta uma batalha.  

Esta história os valentes  
hão de aos filhos transmitir,  
e de agora ao fim do mundo…  
lembrados sejamos todos nós.  
Nós, poucos;  
Nós, os poucos felizardos;  
Nós, bando de irmãos.  

William Shakespeare 
Henrique V Ato 4 Cena III 

Um Bando de Irmãos é formado a partir das experiências conjuntas: a batalha, a trincheira, as confidências 
e orações mútuas, as brincadeiras, as celebrações de vitória. Tudo isso faz nascer uma unidade 
excepcional que durará para toda vida, com testemunhos que passarão para outras gerações.  

Senti-me orgulhoso de todos vocês. Muitíssimo obrigado pela sua dedicação, amor e serviço cristão a favor 
do Reino de Deus e do Instituto Haggai.  

Quisera ter estado com vocês... 

Seu amigo 

EB 
Ebenézer Bittencourt 
Diretor Executivo 



Instituto Haggai do Brasil 
Rua Buarque de Macedo, 320 

Jardim Brasil - 13.073-010 - Campinas, SP 
Telefone: 19 3213-0797 

E-mail; haggai@haggai.com.br 
www.haggai.com.br


