
 



 

Olá, gente boa

Quando fiz minha primeira viagem ao 
Norte de Minas em janeiro de 2012, o 
que mais me comoveu foi observar que 
aqui perto da gente, na região 
Sudeste, existe tanta pobreza, 
necessidades, e também um clamor 
por treinamento adequado dos líderes 
das igrejas. Nos vilarejos que visitei, 
fiquei impactado e emocionado com o 
seguinte: 

➡ Visitei igrejas com apenas 10, 45 
ou 55 membros. 

➡ Vi líderes fiéis, cuidando das 
ovelhas de Jesus, enfrentando 
escassez e reagindo com ações 
empreendedoras para sobreviverem. 

➡ Fiquei chocado com o problema da 
água. A população recebe água 
barrenta através de açudes ou 
carros-pipas. Para beber e cozinhar, 
eles constroem cisternas para reter 
água da chuva, as quais não dão 
conta durante a longa estiagem. 
Poços artesianos secam quando o 
lençol freático é insuficiente. A água 
de toda a região é salobra. Isto afeta 
a rotina diária, pois exige a busca de 
água em lugares distantes. 

➡ As casas são de uma simplicidade 
absoluta, mas banheiro no lar é um 
luxo que muitos já conquistaram. 

➡ Caçarema tem um filtro gigante que 
dessaliniza a água salobra, o que 
permite aos habitantes terem acesso 
a galões de água doce. 

Dois meses depois (março/2012) estive 
em Ji-Paraná, Rondônia e nossa secre- 
tária executiva, Eneide Indalécio, me 
convenceu da necessidade de treina- 
mento para pastores de igrejas peque- 
nas, que moram no interior do estado, 
ou de pastores pobres que não tem 
condições de fazer os cursos de 
Liderança Avançada do Haggai. 

Diante dessas necessidades, meu 
amigo, contei com a sua generosida-
de e pedi as suas orações para rea-
lizarmos Jornadas de Estudo Haggai 
para 240 líderes nessas regiões. 

Pois aqui está o relatório sobre o que 
Deus fez. Leia com o coração aberto e 
deixe o Senhor encher a sua alma de 
alegria e gratidão. 

Um abraço apertado 

Ebenézer Bittencourt
Diretor Executivo 

Estrutura
A região do Norte de Minas tem 
89 municípios agrupados em sete 
micro-regiões.  

População
2.500.000 habitantes, ou seja, 
somente 12 habitantes por km2 
(só para comparar, tanto Belo 
Horizonte como São Paulo tem 
7.300 habitantes por km2). 

Desenvolvimento
A região tem crescido muito nos 
últimos 20 anos nas áreas de 
serviços, agropecuária, pecuária e 
indústria, com o envolvimento de 
multinacionais. 

Necessidade
Apesar do crescimento, existem 
ainda muitos povoados que 
enfrentam enormes dificuldades 
com a falta de água, o que impede 
o desenvolvimento em quase 
todas as áreas. 
 
Presença Evangélica
Por um lado, temos a alegria de 
ver que o evangelho já alcançou 
lugares muito distantes. Por 
outro, como me disse um 
missionário, existem quase 400 
vilarejos sem evangélicos e, em 
alguns casos, até mesmo sem a 
presença da igreja católica. 

Nossa missão
O Instituto Haggai existe para 
servir as igrejas locais investindo 
no desenvolvimento de seus 

líderes. Queremos ajudar os que 
orientam e coordenam igrejas 
pequenas, que precisam de 
materiais e treinamento. 

Montes Claros, MG
Em Montes Claros, oferecemos o 
curso nos dias 11 a 14 de Outubro 
de 2012, para 90 líderes.

Ji-Paraná, RO
Em Ji-Paraná, oferecemos o curso 
nos dias 1 a 4 de Novembro de 
2012, para 98 líderes.

Não atingimos a meta?
Tanto o José Reis (Norte de 
Minas) quanto a Eneide Indalécio 
(Rondônia) conseguiram inscre- 
ver os 120 líderes de cada região 
(240 no total). No entanto, 22% 
dos inscritos não compareceu 
para o evento. Ficamos tristes, 
mas alcançamos um total de 188, 
graças a Deus e aos esforços 
destes dois colaboradores. 

Não deixe de ver os vídeos
Com ajuda de vários irmãos, 
conseguimos produzir dois 
vídeos desses eventos. Eles 
mostram a realidade “ao vivo 
e a cores”. Eu fico emocionado 
TODAS as vezes que eu assisto. 
Por favor, não deixe de vê-los em 
nosso website, ok?

O que queríamos fazer… 
e vimos acontecer

O que eu vi 



 

Como vocês já sabem, desde que o 
Conselho de Administração do Instituto 
Haggai aprovou a "Jornada de Estudos 
Haggai", nós temos promovido estes 
projetos sociais de treinamento em 
diferentes regiões do país: Piauí em 
2010 e Ceará em 2011.

Em 2012 tivemos o privilégio de servir 
em mais duas regiões: Norte de Minas 
e Rondônia. Foram experiências 
fantásticas.

OBJETIVO

O objetivo da Jornada é oferecer 
treinamento para pastores e líderes de 
igrejas pequenas ou de cidades afasta-
das, que dificilmente teriam acesso aos 
cursos de Liderança Avançada. Assim, 
ensinamos os quatro módulos do 
programa Haggai na Sua Igreja.

NORTE DE MINAS - Out/2012

Enfrentamos muitas dificuldades com o 
local para realizar o evento. Começa-
mos com uma escola em Caçarema, 
depois mudamos para outra escola em 
Montes Claros, e finalmente, diante de 
um impedimento, fomos recebidos 
gentilmente pela Primeira Igreja Batista 
(Pr. Allan) que cedeu as instalações e a 
Assembléia de Deus (Pr. Paulo) que 
nos emprestou os colchões.

Nossos graduados José dos Reis e sua 
esposa Simone foram grandes colabo- 
radores, organizando as inscrições e 
toda a parte logística de alimentação e 
transporte dos participantes. Seus filhos 
também se envolveram no evento 
ajudando na cozinha e nas compras.

A Thais Martins, secretária executiva 
do Haggai em MG, foi uma ótima 
motivadora e mobilizadora de docentes 
e também serviu como monitora em 
uma das salas de aula durante o evento.

Agradeço ao Inar Brandão que atuou 
como diretor, com várias viagens 
prévias ao local e carregando todo o 
peso da coordenação durante o evento.

Além do Júlio Del Valle que gravou 
imagens e entrevistas em fevereiro, 
nosso conselheiro Airton Ferreira e sua 
esposa Fabiana fizeram um excelente 
trabalho voluntário na fotografia e 
filmagem.

Nossa maior gratidão vai para os 12 
docentes que ministraram todas as 
matérias, e aos 4 outros graduados que 
serviram como monitores das turmas. 
Estes foram os verdadeiros protagonis- 
tas da história, pois pagaram por todas 
as suas despesas e ainda levantaram 
ofertas para o evento. Sem eles, nosso 
projeto não sairia do papel. 

DOCENTES

• Aguinaldo Castanheira - BH
• Claudio Larieira - São Paulo, SP
• David Milhomem - Brasília, DF
• Esdras Silva - Belo Horizonte, MG
• Francisco Pereira - Recife, PE
• Henrique Dutra - Sete Lagoas, MG 
• Inar Brandão - Belo Horizonte, MG 
• Marcelo Santos - São Paulo, SP
• Marco Cruz - São Paulo, SP
• Maria Anice - Florianópolis, SC
• RicardoAbreu-BeloHorizonte,MG 
• Wyndson Oliveira- Goiânia,GO

MONITORES

• Hélio Annanias - Americana,SP
• Sergio Sardinha - Caçarema,MG
• Thais Martins - BeloHorizonte,MG 
• ValériaSardinha-Caçarema,MG

Os 90 participantes demonstraram uma 
atitude de enorme gratidão pelo inves- 
timento feito por todos os colaboradores 
do projeto e principalmente pelos docen-
tes que ministraram as aulas. 

RONDÔNIA - Nov/2012

Em Ji-Paraná, a Eneide, nossa 
secretária executiva em Rondônia, 
auxiliada pelo seu esposo Indalécio, 
fizeram um excelente trabalho com as 
inscrições, coordenando com líderes 
denominacionais, além de fazerem os 
contatos necessários para a logística

O graduado Sergio Silva, pastor da 
Primeira Igreja Batista de Ji-Paraná, nos 
cedeu o acampamento para esse pro- 
jeto social, e o pastor João Batista Vaz 
coordenou toda a equipe de manuten- 
ção, limpeza, compras e alimentação 
durante todo o evento. Muito obrigado.

Nosso conselheiro Masaki Yokoyama 
fez parte integrante da equipe, resol- 
vendo vários problemas que aparece- 
ram e ainda colaborando na fotografia e 
filmagem. Um grande companheiro.

Tivemos 4 docentes que aceitaram o 
convite de ensinar as 12 matérias. Foi 
cansativo enfrentar o desafio mental e o 
calor constante, mas eles se superaram. 
Que o Senhor lhes retribua.

• Genesis Fidelis - Ponta Grossa, PR
• Thomás Dias - Palmas, TO
• Rogério Machado - Cuiabá, MT
• Walmir Andrade - Palmas, TO

Os 98 participantes deram ótimos 
testemunhos de gratidão no final do 
curso, agradecendo muito pela iniciativa 
do Instituto Haggai em prover este curso 
a um custo tão acessível. 

Números Falam
Docentes 16
Equipe e Voluntários 25
Horas Investidas 1.968
Líderes treinados 188
Cidades representadas 48
Denominações 32
Livros doados 564                            
Doações recebidas 153 mil

306 INVESTIDORES

É isso mesmo! 306 pessoas 
generosamente 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.



 

Equipe, monitores e voluntários arrumam 
todos os materiais no dia anterior

Pr. Alan Taques e voluntários da igreja 
transformam as salas em dormitórios

Diretor do evento, Inar Brandão, dá as 
boas-vindas e instruções

Momento de oração mútua: que Deus nos 
ensine muito nestes dias

Inar dirige a reunião diária
com monitores e membros da equipe

Cafezinho mineiro que 
não pode faltar

Participantes investindo no bate-papo e 
comunhão nos intervalos

Pão de queijo. É claro, uai ! 
Maravilha.

Thais, secretária executiva de MG faz 
pose diante do pão de queijo

Norte de 
Minas
Data: Outubro 2012

Participantes: 90 - oriundos 
de 19 cidades e vilarejos do 
Norte de Minas, de 21 
denominações.

Docentes e Monitores: 16 - 
oriundos de Belo Horizonte, 
São Paulo, Brasília, Recife, 
Sete Lagoas, Florianópolis, 
Goiânia, Caçarema e 
Americana. 

Voluntários: 15 - que 
ajudaram com logística, 
alimentação, organização, 
fotografia e filmagem.

Local: Montes Claros, MG.



 

Nossos docentes, David e Wyndson, 
amigos de longa data

Aguinaldo Castanheira em uma de suas 
aulas na área de liderança.

Marco Cruz, com seu sorriso cativante, 
na aula de Gestão em Neemias

Inar Brandão, ensinado sobre 
metas SMART

Hélio Annanias, que colaborou como 
monitor de uma das salas

Claudio Larieira em uma 
das aulas sobre Projetos

Docente Francisco Pereira fazendo 
amizade com participantes

Exercícios dentro da sala de 
aula usando as apostilas

Voluntárias(os) da cozinha - esse é o 
pessoal mais amado por todos

Quarto improvisado em uma 
das salas da escola

Ninguém reclamou. Todos estavam muito 
felizes com o treinamento

Thais (monitora) apresenta a docente 
Maria Anice antes do início da aula

Marcelo Santos em sua aula de 
Prioridades na Vida do Líder

Francisco apresenta a foto dos 
filhos para começar a aula.

Esdras Silva ensinando 
na área de Vida Cristã



 

Participante levanta na sala de aula 
para dar seu testemunho

Outra contribuição de 
um dos participantes

Nossa graduada Valéria Sardinha 
colaborou como monitora

Além da revista de estudos, 
a análise do texto bíblico

Obrigaram o Francisco a “pagar” 
dez flexões. Por que será?

Docente Henrique Dutra orientando 
sobre um trabalho em equipe

Docentes se confraternizando 
logo após o almoço

Henrique Dutra
e o sorriso maravilhoso

Nosso graduado Sergio Sardinha (à 
esquerda) colaborou como monitor.

Ricardo Abreu dando uma de suas aulas 
de evangelismo

Poeta, e evangelista, Olímpio 
encheu os intervalos de louvor

Conselheiro Airton filmando durante o 
evento. Parece profissional.

Todos os participantes receberam o 
certificado, foto e livros

Culto de Encerramento, com toda a 
Equipe do Haggai à frente.

EB agradece ao Reis pela sua enorme 
colaboração na logística



 

Indalécio e Eneide (à esquerda) 
recebem a equipe no aeroporto

Equipe arruma todos os materiais 
na casa da Eneide

Havia uma boiada 
no meio do caminho...

Participantes chegam e 
são recebidos pela equipe

Rogério, Masaki e Thomás no 
acampamento da PIB.

Oração mútua suplicando pelo início do 
evento na presença de Deus

Rogério Machado ministrando 
uma de suas aulas...

...e o povo está prestando atenção. 
Que coisa boa!

Devocional na manhã seguinte. 
Compartilhando em grupo.

Rondônia
Data: Novembro 2012

Participantes: 98 - oriundos 
de 32 cidades e vilarejos de 
Rondônia e Mato Grosso, de 
10 denominações.

Docentes: 04 - oriundos de 
Ponta Grossa, Palmas e 
Cuiabá.

Voluntários: 10 - que 
ajudaram com logística, 
alimentação, organização, 
fotografia e filmagem.

Local: Ji-Paraná, RO



 

Walmir Andrade ensina 
uma de suas aulas…

...e orienta o pessoal a fazer
o exercício que está na apostila.

Anotações. Afinal, a gente 
não quer esquecer.

Devocional na manhã seguinte Gênesis Fidelis ensina uma de 
suas aulas com bom humor...

... e o pessoal gosta.

Thomás Andrade ministrando 
uma de suas matérias.

Pr. Sergio (PIB) aparece com o seu 
imenso chapéu para uma visita.

Estamos orgulhosos dos nossos quatro 
docentes. Trabalharam muito.

Cozinheiras voluntárias: as mais 
amadas por todos.

Hora da bóia Os cinco participante voadores. 
Olha a vibração do pessoal.

Eneide distribui certificados e 
fotos no Culto de Encerramento

Docentes colaboram na distribuição de 
livros para educação continuada

Indalécio e Eneide despedem-se 
da equipe no aeroporto.



 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. 

ENEIDE (secretária executiva do Haggai 
em Rondônia). Estou muito feliz por duas 
razões: os líderes corresponderam ao 
chamado; e depois, ver o resultado nos 
testemunhos de cada um.

GÊNESIS (docente do Haggai): Foi um 
mover do Espírito Santo e fará diferença nas 
igrejas através dos líderes treinados.

WALMIR (docente do Haggai): O que senti 
em meu coração foi a alegria de estar no 
lugar certo, no tempo certo, fazendo a coisa 
certa com as pessoas certas.

THOMÁS (docente do Haggai): Estes são 
líderes que já estão no ministério, às vezes 
muito sofrido. Foi ótimo contribuir com um 
material rico e também com a troca de 
experiências em um ambiente gostoso dentro 
e fora da sala de aula. Eu cresci muito.

ROGÉRIO (docente do Haggai): Usamos 
nossas habilidades para contribuir com a 
expansão do Reino de Deus em uma região 
sofrida e carente como o interior de Rondônia

MASAKI (conselheiro do Haggai): Tenho 
certeza que este marco na vida deles jamais 
será esquecido. Eles poderão separar a vida 
entre o hoje e o daqui pra frente.

MARCELO (pastor): Este evento vai nos 
motivar a buscar mais... O Haggai reuniu os 
irmãos para fomentar que busquemos mais o 
que a gente precisa estudar.

RODRIGO (enfermeiro e evangelista): Deus 
me pegou com as duas mãos e me trouxe 
aqui para um lugar seguro, para me ajudar.

JOSÉ RIBAMAR (dirigente): Preciso ser um 
discípulo de Jesus, dentro dos moldes da 
excelência de um homem de Deus, para que 
a “nação” Rondônia se espelhe neste modelo 
que aprendemos aqui esses dias.

HELENO (pastor): Quero ser íntegro e 
apaixonado pelas almas que estão aí 
perecendo sem Cristo e sem Salvação.

TIAGO (estudante): Às vezes, pelo meu 
tradicionalismo, deixo de ganhar uma vida 
para Jesus. Aprendi que preciso continuar 
quebrando os paradigmas para ganhar as 
pessoas sem Cristo.

ALINE (gerente): Apesar de ser muito cheia 
de erros, pela infinita misericórdia dele, Deus 
quer me usar.

PARTICIPANTE: Deus descortinou a minha 
visão, dando-me meios e ferramentas para 
que eu possa ter um ministério de sucesso e 
mais abençoado.

ISRAEL (obreiro): Deus trouxe para 
Rondônia uma motivação maior através 
deste curso. Cada um vai sair daqui bem 
forte para ensinar outros.

JOÃO NETO (pastor): Este projeto chegou 
em um momento bem especial para o nosso 
ministério. Nunca aconteceu aqui antes, um 
projeto tão grandioso. Que Deus abra nossa 
mente para nós entendermos e guardarmos o 
que vamos transmitir para o nosso rebanho.



 

DAVID (docente do Haggai): Quando eu 
encontro um povo como este, o meu coração 
se alegra e eu dou tudo de mim para 
abençoar este pessoal e transferir o que 
Deus me deu para que eles também cresçam 
e desenvolvam a Obra de Deus com uma 
habilidade maior e mais eficácia. Tem sido 
uma experiência extraordinária para mim.

MARCO (docente do Haggai): Encontrei 
aqui pessoas que não tem recursos, desgas- 
tadas também. E poder compartilhar um 
pouco de minha vida com eles e as ferra- 
mentas do Haggai e ver a transformação de 
vida das pessoas - foi muito especial.

PARTICIPANTE: O que eu aprendi aqui é 
que em qualquer lugar, em qualquer assunto, 
você pode desenvolver argumentos para 
testemunhar de sua fé e falar do amor de 
Deus pelas pessoas.

FRANCISCO (docente do Haggai): Percebi 
que esta jornada trouxe mais unidade entre 
as pessoas. Percebi a união nas conversas 
nas refeições, o compartilhar das 
experiências que tinham com Deus. Inclusive 
obreiros de denominações e comunidades 
diferentes trocando idéias, levando um ao 
outro a crescer, vendo como melhorar a sua 
forma de dirigir a igreja, de liderar o povo que 
Deus colocou sob sua responsabilidade.

PARTICIPANTE: Quero dizer para todos os 
professores que eu aprendi um pouco com 
cada um. E isso é muito importante para mim 
porque ao sair da daqui, junto com o meu 
líder, eu quero colocar em prática.

PARTICIPANTE: Aprendi que o nosso dever 
como cristãos é levar almas para Jesus, 
levar a salvação para essas pessoas. E se 
este é nosso objetivo e nosso dever, então 
devemos fazer isso com sabedoria, 
criatividade e com dinamismo.

MARCELO (docente do Haggai): O que 
mais impressiona é ver a necessidade das 
pessoas, a sede que elas tem de coisas que 
são de fácil acesso para nós e que às vezes 
a gente não dá valor. Para elas, os ensina-
mentos são pedras preciosas, informações 
ricas que eles vão levar para o resto da vida.

PARTICIPANTE: E deixei Deus falar ao meu 
coração, e entreguei ao meu Senhor áreas 
que eram de grande importância, para deixar 
Deus agir. Foi muito importante estar aqui. 
Em nome de Jesus eu agradeço a todos os 
docentes. Deus abençoe vocês.

PARTICIPANTE: Eu creio que estamos 
saindo daqui muito alegres, muito felizes. 
Lágrimas tem sido derramadas de nossos 
olhos porque aprendemos com estes 
professores sobre a Palavra de Deus. E pela 
graça de Deus, o Senhor nos dará as forças 
para vencermos todas as barreiras.

ANICE (docente do Haggai): Quando 
acabei a oração, mais da metade da sala 
estava chorando. Isto me deixou muito 
sensibilizada. Um dos rapazes veio falar 
comigo e disse: “Professora, veja como 
metade da turma está chorando. Isso é Deus 
agindo na nossa vida, e o que você ensinou 
é o que nós todos precisamos”.

Jornada de
Estudos 2012 
Norte de Minas

e Rondônia

Não deixe de assistir 
em DVD, ou diretamente 
pelo website do Haggai, 

aos vídeos e testemunhos 
do que Deus fez através 
deste projeto no Norte 
de Minas e Rondônia.

www.haggai.com.br



 

• Indivíduos, a maioria formada por graduados do Haggai, 
deram 39%

• Nossos conselheiros mais uma 
vez demonstraram sua 
generosidade com 23% de 
todas as ofertas.

• Ofertas voluntárias (não 
identificadas) recebidas em 
eventos somaram 17%.

• Os próprios docentes que 
ensinaram levanaram 15% entre 
amigos, igrejas ou recursos próprios.

• Os 188 participantes investiram 6% ao 
ofertarem R$ 35,00 cada um na sua inscrição.

• A alimentação dos 188 participantes e equipe, com 
refeições e coffee breaks deu um total de 28%. 

• Todos os materiais distribuídos: livros, 
apostilas, bolsas, canetas, 
certificados - 25%. 

• Transporte: viagens de 
planejamento, docentes, 
equipe e envio de materiais 
somaram 20%.

• Aluguel de projetores, câmeras, 
produção de vídeo, cópias DVD, 
cópias do relatório e correio será 16%

• Projeto especial de treinamento no Seminário 
Nacional foi de 8%

• Devolução de inscrições em Montes Claros e ofertas 

25 denominações evangélicas 

1. Assembléia de Deus
2. Assembléia de Deus Madureira
3. Assembléia de Deus Missão
4. Avivamento Bíblico
5. Batista Brasileira
6. Batista Independente
7. Batista Nacional
8. Batista Renovada
9. Batista Yawe Shamma
10. Chama Divina do Avivamento
11. Comunidade
12. Comunidade Rafah
13. Deus Elim
14. Evangelho Quadrangular
15. Igreja de Jesus Cristo
16. Metodista
17. Metodista Wesleyana
18. Pentecostal Adoradores do Rei
19. Ministério Shekinah
20. Missionária Unida
21. Pentecostal Santuário de Deus
22. Plenitude da Bênção
23. Presbiteriana do Brasil
24. Presbiteriana Renovada
25. Presbiteriana Independente

Cidades do Norte de Minas

1. Bocaiúva
2. Caçarema
3. Capitão Enéas
4. Cascudo
5. Catuní
6. Francisco Sá
7. Grão Mogol
8. Janaúba
9. Manga
10. Montes Claros
11. Pai Pedro
12. Porteirinha
13. Santo André
14. São Geraldo
15. São João da Ponte
16. Várzea Dourada
17. Verdelândia
18. Vila Nova dos Porções
19. Vista Alegre

Cidades de Rondônia e MT

1. Ariquemes
2. Buritis
3. Campo Novo de Rondônia
4. Candeias - Linha Triunfo

5. Costa Marques
6. Governador Jorge Teixeira
7. Guajará Mirim
8. Ji Paraná
9. Ji Paraná - JK
10. Ji Paraná - Nova Florida
11. Ji Paraná - S. Bernardo
12. Mirante da Serra
13. Monte Negro
14. Nova Colina
15. Nova Londrina
16. Nova Mamoré
17. Nova Porto Velho
18. Novo Riachuelo
19. Pimenta Bueno
20. Porto Velho
21. Porto Velho - Linha Belmont
22. Presidente Médice
23. Riozinho - Cacoal
24. Rolim de Moura
25. Rondolândia, MT
26. Santa Rosa
27. São Domingos do Guaporé
28. Seringueiras
29. Seringueiras - Linha 12
30. União Bandeirante
31. Vale do Anari
32. Vilhena

Prestação de Contas
Nosso Deus é realmente um Deus fascinante! Através de nossos irmãos em Cristo de todo o Brasil, todas as necessidades 
foram supridas (até mesmo as várias emergências de última hora - algo que não havíamos enfrentado nas Jornadas 
anteriores) e ainda recebemos uma medida transbordante de R$ 53.278,00 que, conforme diretriz estabelecida pelo Conselho 
de Administração, foi repassada para outros projetos de treinamento do Haggai em 2013.

     Receitas = R$ 154.084,32       Despesas = R$ 100.806,32

6%
15%

17%

23%

39%

Indivíduos  R$ 60.195,60  39%
Conselheiros	 R$ 35.997,05	 23%
Eventos		 R$ 26.849,80	 17%
Docentes	 R$ 22.536,87	 15%
Inscrições R$   8.505,00   6%

3%
8%

16%

20% 25%

28%

Alimentação R$ 27.777,72 28%
Materiais	 R$ 25.129,59 	 25%
Transporte	 R$ 19.720,96 	 20%
Produção Visual R$ 16.383,93  16%
Projeto Especial	 R$   8.554,32	   8%
Finanças  R$   3.239,80   3%

Amplitude do Alcance do Projeto
Graças ao trabalho incansável de nossos graduados José Reis (Norte de Minas) e da Eneide Indalécio (Rondônia), foi possível 
alcançarmos um número expressivo de líderes das mais diversas cidades, distritos, vilarejos e denominações. Muito obrigado. 


