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Lançamento do livro “Uma Pedrinha
Branca”, do bibliotecário do IACS,
Vanderlei Ricken. Conheça detalhes
sobre a obra.
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Neste mês a palavra fica com o nosso
bibliotecário Vanderlei Ricken, ao falar sobre
seu novo livro.
Em O Fundador do Brasil, descubra mais sobre um
grande personagem relacionado a independência do
Brasil.
Nas Gotas Históricas, o início do sonho de
construção do internato.
As leituras imperdíveis destacam os livros
gaudérios.
Dicas de leituras imperdíveis, aproveite!
Chimarrão faz bem ou faz mal?
O Desafio Nerd está com uma questão gaudéria. Mas
é fácil, responda lá.
A CIPA está dando dicas de segurança, não perca a
cabeça.
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Lançamento de livro
O bibliotecário do IACS, Vanderlei Ricken, esposo da
professora Vandi de artes, está lançando um novo
livro em setembro. O título é “Uma Pedrinha Branca:
uma história para o tempo do fim”.

Ele concedeu essa entrevista à Revista bibliotecas
IACS.
Revista biblioteca IACS (RbI): Professor Vanderlei, o
que te motivou a escrever esse livro?

Vanderlei Ricken (VR): Com a morte de meu pai no
ano passado, eu passei a sentir o desejo de deixar
uma espécie de manual de sobrevivência para o
tempo do fim aos meus filhos e pensei em escrever
uma apostila sobre o que tenho estudado sobre o
assunto. Lendo o livro “Em seus passos o que faria
Jesus”, imaginei como seria interessante um livro com
uma história semelhante, numa versão adventista, no
contexto dos eventos finais.

RbI: Quer dizer que se trata de um livro sobre os
eventos finais?

VR: Sim. O objetivo maior do livro é apresentar os
eventos finais numa sequência lógica. Por vezes tenho
notado um desconhecimento dos eventos finais por
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parte de muitos adventistas e isso me animou a
escrever para ajudar a esclarecer certos pontos.
RbI: Tipo, o quê, professor?

VR: Alguns irmãos vivem preocupados, querendo se
manter antenados em relação aos eventos finais e
acabam por acreditar em boatos de WhatsApp,
imaginando que, certas coisas, como o decreto
dominical, poderão acontecer assim numa reunião no
meio da noite. Supõem que poderiam acordar e
serem surpreendidos com o decreto dominical já
assinado. Existe uma sequência profética revelada por
Deus que deve ser respeitada.

RbI: Por que do título, Uma Pedrinha Branca,
professor?

VR: O título e todo o enredo foram resultado de muita
oração. O mérito pela obra é de Deus. Sinto que foi
Ele que me “inspirou” a escrever esse livro. Os salvos
receberão uma pedrinha branca, de acordo com
Apocalipse 2:17. Quero que o foco das pessoas seja o
Céu, seja estarem preparados para receberem uma
pedrinha branca das mãos do Salvador Jesus Cristo.
Mas, no caso específico do livro, a pedrinha branca
soluciona o mistério de quem está contando a história
dos três irmãos.

RbI: Três irmãos? Quem são eles?
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VR: Um dos remidos, conta a história de uma família
de funcionários do IACS com três filhos. Cada um
deles vai para uma região no Brasil e se envolve com
um determinado núcleo de pessoas. Um deles fica
envolvido com os adventistas, o outro com
evangélicos e o terceiro, com ateus, espíritas e
católicos. Cada um vai passando a sua visão dos
eventos finais em diferentes contextos.

RbI: Quer dizer que aparecerão diálogos com pessoas
de outras religiões?

VR: Com certeza. Inclusive um dos objetivos do livro é
ajudar os jovens adventistas a entenderem o porquê
de eles serem adventistas. No livro são apresentadas
as nossas doutrinas principais e a visão de
remanescente profético de Deus. As conversas são,
muitas delas, baseadas em conversas reais.

RbI: Qual será o preço do livro?

VR: Ficará em R$ 25,00, a unidade. Esse é um livro
para se comprar para as pessoas que desejamos ver
no Céu. Assim, estarei fazendo uma promoção, acima
de 3 livros, o preço será R$ 20,00 a unidade.

RbI: Quando estará disponível para compra? E em
qual local?

VR: Estará chegando da editora em setembro. Quem
desejar adquirir, é só falar comigo.

RbI: Quais os próximos projetos literários?

VR: Os próximos projetos são dois livros. Um,
contando a história da conversão do pioneiro da
família Ricken ao adventismo e o outro, um livro de
textos bíblicos explicados, na versão MBA dos vídeos
que faço. O MBA - Momento Bíblia Anotada, tem
atraído seguidores no Facebook, no Youtube e
Whatsapp, resolvi disponibilizar um livro com os
textos comentados.

RbI: Obrigado pela entrevista, esperamos que os
nossos leitores sejam abençoados com esses
materiais produzidos pelo nosso bibliotecário.



O fundador do Brasil
Quando se fala em 7 de setembro o que vem a sua

mente? Quase que a todos ocorre a imagem de D. Pedro I

montado em um cavalo às margens do Ipiranga, porém

esquecemo-nos de citar um nome que foi de suma e até

maior importância do que D. Pedro I para este processo.

José Bonifácio foi o Patriarca da Independência.

Lutou como soldado contra as tropas de Napoleão.

Foi secretário da Academia de Ciências de Lisboa,

foi vice-presidente da província de São Paulo e Ministro

do Príncipe Regente D. Pedro.

José Bonifácio de Andrada e Silva (1763-1838) nasceu

em Santos, São Paulo, no dia 13 de junho de 1763. Filho

de Bonifácio José Ribeiro de Andrada com sua prima

Maria Barbara da Silva. Terminou seus estudos

preliminares com 14 anos de idade, sendo levado para

São Paulo, onde estudou
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Por Ronald Mibieli (121)



Em apenas nove meses de Ministério, José Bonifácio

conseguiu aplainar o caminho da independência. A

proclamação ocorreu como planejara. Em decorrência de

alguns desentendimentos Bonifácio pede demissão. Em

30 de outubro (cerca de 48 horas depois) D. Pedro

chama-o de volta e no dia 1 de dezembro de 1822, D.

Pedro é coroado.

Bonifácio sempre esteve à frente das decisões do

império auxiliando Dom Pedro em todos os âmbitos

políticos. Ele próprio teve participação gigantesca na

decisão do “Dia do Fico” após enviar uma carta

intimando Dom Pedro a ficar se ‘’realmente fosse um

homem’’. Dias depois ele o nomeou como ministro em

seu governo.

A Assembleia Constituinte iniciou seus trabalhos, mas

Bonifácio não confiava nela, por outro lado seu plano

pela abolição da escravatura desagradava os

fazendeiros. A Marquesa de Santos intrigava-o com o

imperador. Os conflitos políticos o levaram ao exílio no

sul da França.

Em 1824, D. Pedro declarou-o inocente. Em julho de

1829, de volta ao País é nomeado tutor do filho do

imperador, depois que ele foi obrigado a abdicar. Em

1833 foi acusado de conspiração e por decreto regencial

ficou em seu domicilio na ilha de Paquetá (RJ).

Ele tinha um pensamento a frente de seu tempo em

vários pontos tais como escravidão, dividas externas,

corrupção, unidade nacional entre as províncias,

miscigenação etc.

francês, lógica, retórica e metafísica, com o Bispo Manuel da

Ressurreição. Concluído os estudos, foi para o Rio de

Janeiro, de onde seguiu para Portugal. No dia 30 de outubro

de 1783 matricula-se na Faculdade de Direito de Coimbra.

Estuda também filosofia, história, química e matemática.

Em 1789, José Bonifácio já formado, foi convidado pelo

Duque de Lafões, primo da rainha D. Maria I, para fazer parte

da Academia de Ciências. Seu primeiro trabalho foi

"Memórias sobre a Pesca das Baleias e Extração de seu

Azeite". No fim do século XVIII, com a queda da produção

das minas de ouro no Brasil, por determinação da coroa,

José Bonifácio é escolhido para percorrer a Europa com o

objetivo de adquirir conhecimentos de mineralogia, filosofia e

história natural.

Estudou e estagiou em diversos países, mas foi na Suécia

que sua carreira de mineralogista brilhou, ao descobrir e

descrever doze novos minerais. Tornou-se membro de

academias científicas em diversos países. A viagem durou 10

anos. Em 1800, volta para Portugal, casa-se com Emília

O'Leary, de ascendência Irlandesa. Foi nomeado Intendente

Geral das Minas, e condecorado em 1802 pela Universidade

de Coimbra, com o título de “Doutor em Filosofia Natural”.

Com a invasão de Portugal pelas tropas de Napoleão e com

a ida da família Real para o Brasil, teve início um movimento

clandestino de libertação. José Bonifácio lutou contra os

invasores, chegando ao posto de tenente-coronel. Em 1819,

após 36 anos, volta ao Brasil e é designado para presidir a

eleição constituinte na província de São Paulo. Quando D.

Pedro assumiu a regência, o nomeou para Ministro de Reino

e de Estrangeiros.
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Por isso ele dispunha de vários inimigos que eram contra

sua maneira de pensar. Veio de um dos maiores deles a

melhor definição sobre ele, pois Aureliano de Souza e

Oliveira Coutinho, político de enorme influência e poder à

época escreveu em carta a D. Mariana Veras logo após

a destituição de Bonifácio do cargo de tutor imperial:

“Parabéns, minha senhora, custou mas demos com o

Colosso (Bonifácio) em terra”,

E verdadeiramente José Bonifácio o maior estadista

brasileiro de todos os tempos disponha de uma

envergadura mental colossal, digna de tal ‘’apelido’’.

José Bonifácio permaneceu em sua casa na ilha de

Paquetá de onde saia somente para reuniões da

maçonaria e da sociedade de medicina. Morreu no dia 6

de abril de 1838 em Niterói.

Seu papel na independência e unificação do Brasil foi

deveras fundamental e além disto também teve grande

importância na fundação da Marinha brasileira sendo um

grande estrategista político (e porque não bélico?). Por

estas e outras razões ele pode ser considerado como o

‘’fundador do Brasil’’.

Referências

NOGUEIRA, Octaciano: O colosso que forjou uma nação

https://www.ebiografia.com/jose_bonifacio/

https://www.youtube.com/watch?v=kkzYLL-Sm3M
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por Aparecida H. T. Macedo

Abraham Classen Harder iniciou o
trabalho assim que chegou. Havia
muito a ser feito e ele não era homem
de ficar à espera de qualquer coisa.
"Mãos à obra" era o seu lema.
A Denominação Adventista, naqueles
idos, não era ainda estruturada como
hoje. As distâncias eram enormes,
poucos os obreiros e muito, muito a
ser feito em favor dos membros da
igreja, espalhados num vasto
território e também em favor de
outros que sequer conheciam o caminho
da salvação.
Então, a velha rotina começou outra
vez. Viagens longas, dias muito
quentes a princípio... Depois o
inverno rigoroso... As igrejas tinham
de ser visitadas...Perto, longe,
muito longe! A pé, de ônibus, em
lombo de cavalo, de carroça, de
charrete, de trem... Lá se ia o
pastor em busca das ovelhas e por que
não? Também de seu pequeno grupo de
obreiros que também carecia de ajuda,
de conforto e de apoio espiritual.
Assim, lá se ia ele, intrépido
cuidando dos interesses da igreja que
lhe fora confiada.
Já na sua primeira andada pelo
estado, a fim de conhecer seu campo
de trabalho,

o pastor Harder notou que, nas igrejas, havia
muitos e muitos jovens e crianças. No entanto, em
todo o estado sulino, só existiam 5 pequenas
escolas paroquiais: Rolante, Campestre, Campo dos
Quevedos,. Não-me-Toque e Faxinal de Dentro.
Fazendo um levantamento dos jovens existentes nas
igrejas gaúchas, o pioneiro encontrou um bom grupo
de jovens espalhados pelas várias congregações.
Dentre tantos, poucos teriam oportunidade de ir
estudar um pouco mais no Colégio de São Paulo.
Alguns até já tinham ido para lá, com pouco
preparo, a maioria apenas com o curso primário. O
missionário ficou sabendo que muitos, ao chegarem
ao Colégio, não conseguiam se ambientar ou não
tinham condições intelectuais de acompanhar os
outros alunos. Além do mais, alguns que até
pensavam em receber melhor preparo, preocupavam-se
com a distância entre o Rio Grande do Sul e São
Paulo: quatro dias e quatro noites em trens
desconfortáveis ou seis dias em navios velhos e
sacolejantes. Realmente desanimador!
Grande parte dos jovens, com disposição até de
enfrentar todas essas dificuldades, não tinha
condições financeiras para tal empreitada. A
situação era mesmo bastante difícil. Assim é que
apenas uns poucos jovens tinham conseguido receber
melhor preparo para trabalhar para Deus, fosse
como obreiros, fosse como membros leigos em suas
igrejas.
Ao verificar esta difícil situação, o pastor
Harder começou a sonhar com a possibilidade de se
ter um educandário, aqui mesmo nas terras gaúchas,
onde os jovens pudessem, com mais facilidade,
estudar e se preparar para os trabalhos do Senhor.
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ele bem o sabia. Que maravilha,
porém, se pudesse ser realizado! A
terra gaúcha era rica de jovens, mas
pobre de finanças. No passado, até
tinha havido uma tentativa de se
estabelecer um educandário na cidade
de Taquari, onde nasceu a Casa
Publicadora Brasileira. Quando,
porém, esta se mudou para São Paulo,
o pequeno colégio deixou de existir.
Foi de efêmera passagem. Por isso, o
pioneiro sabia quantas dificuldades
teria de enfrentar, caso quisesse
levar avante o seu arrojado sonho.
Ao chegar a alguma igreja, o pastor
olhava para aquele punhado de rostos
jovens, ávidos de conhecimento e
imaginava-os numa Escola onde
recebessem educação e instrução, além
da elementar, para que depois
pudessem ir ao colégio de São Paulo,
mais capacitados para enfrentar
cursos mais avançados para se
tornarem pastores e professores. Em
sua imaginação, via ainda outros que
nem precisariam ir além dos limites
gaúchos.
Poderiam receber, aqui mesmo, o
preparo necessário para terem sucesso
na vida e se tornarem cidadãos úteis.
Não raro, em suas viagens, olhando
fascinado a paisagem sulina, pensava
o pastor Harder:

19

" Que belo lugar para se construir uma escola de
internato!"
O tempo passava... O sonho, longe de desaparecer,
cada vez mais falava ao seu coração. Seria
realizado algum dia? Só o Pai do céu poderia
saber. Humanamente falando, o projeto parecia
irrealizável.
Um dia, encorajado, levou seu plano aos
administradores da União Sul-Brasileira da Igreja
Adventista do Sétimo Dia. A União Sul deliberava
sobre os destinos da Associação Sul-rio-grandense.
Seu entusiasmo era grande enquanto apresentava
seus planos aos superiores. Decepcionado, ouviu
deles um retumbante: não! Como iriam fundar uma
escola se não havia dinheiro para isto? É claro
que os jovens gaúchos mereciam receber educação e
instrução, mas ainda não era o momento certo para
se empreender uma atividade tão arrojada! Ante a
insistência do missionário, disseram-lhe que era
um visionário, acalentando idéias impossíveis.
Voltasse para o sul e não se preocupasse mais com
o assunto.
O pioneiro calou-se. Mas não se esqueceu do seu
sonho. Certamente, chegaria o dia em que os
administradores veriam com outros olhos a
necessidade de se ter, em terras do sul, um lugar
de refúgio para a valente mocidade destas plagas.
Os trabalhos à frente da Associação Sul-rio-
grandense ( denominada, na época, Associação dos
Adventistas do Sétimo Dia do Rio Grande do Sul),
tomava-lhe muito tempo e exigia dele bastante
esforço.
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pastor Harder, só ou acompanhado de
outro pastor, viajava quilômetros e
quilômetros em lombo de cavalo ou em
rústicas carroças, já que havia
membros da igreja em recônditos tão
distantes aos quais ainda não chegara
estrada que permitisse um meio de
transporte mais cômodo. Por vezes, o
cansaço era tanto que quase lhe
minava as forças. Mas nem mesmo
nestes momentos difíceis, ele se
esquecia do seu sonho. E como poderia
esquecer?
Por todos os lugares por onde andava,
lá estavam os jovens para aumentar a
sua ansiedade. Cada vez que
conversava com um deles, mais o
missionário se convencia da urgência
de se criar uma Escola em terras
gaúchas. Toma coragem e mais uma vez
vai insistir com os seus superiores.
Apresenta-lhes argumentos quase
irrefutáveis. Havia tantos jovens,
moços e moças necessitando de se
desenvolver intelectualmente... A
Obra precisando de gente preparada
para o trabalho... Por que não levar
avante o plano?
De novo, um sonoro: não! Havia já o
Colégio de São Paulo. A própria
Associação sulina tinha que dispor,
periodicamente, de verba para ajudá-
lo. Como se poderia pensar no encargo
de uma outra escola? 21

Não foram poucas as vezes em que o missionário foi
taxado de sonhador e visionário. Outras línguas
mais ferinas usavam termos mais acintosos quando
se referiam a ele. Finalmente foi-lhe dado um
"basta"! Que não falasse mais naquele assunto.
Escola de internato no Rio Grande do Sul era uma
idéia totalmente descabida e assunto encerrado!
Assunto encerrado? Não para o nosso pioneiro. Ele
não era homem de desanimar quando sentia que Deus
o estava guiando. Algum tempo antes, ele havia
lido um livro chamado " O apóstolo moderno da fé".
Este livro fora escrito por George Mueller. No
livro, o autor contava como havia fundado um
orfanato em Bristol, Inglaterra, e como o havia
mantido apenas com fé e orações.
Esta lembrança trouxe novo ânimo ao pastor Harder.
Se Deus havia atendido a George Mueller,
providenciando-lhe meios para manter o seu
orfanato, por certo, poderia também fazer o mesmo
em favor de um internato para o Rio Grande do Sul.
Ele e sua esposa não vinham orando
perseverantemente para que um caminho fosse
aberto?
Com emoção, ele pensou em sua amorável esposa Mary
e nos filhos. Todos partilhavam de seu sonho. Às
vezes, quando o desânimo o ameaçava, ela, a fiel
companheira, o incentivava. Se o plano vinha da
parte de Deus, por certo Ele daria um jeito para
que o sonho se tornasse realidade. Agora era
orar... orar... e orar...
Estes pensamentos lhe serviram de novo vigor.
George Mueller conseguira. Com a ajuda do Senhor,
Abraham Classen Harder também conseguiria!
" Se Deus é por nós, quem será contra nós?"
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Setembro é o mês do gaúcho. Tem
semana Farroupilha e, de modo
especial, o dia 20.
Esta é uma data que serve de
homenagem a um dos episódios mais
importantes para a comunidade dos
gaúchos, que é a Revolução
Farroupilha que ocorreu em 20 de
setembro de 1835.
A Biblioteca possui vários livros
sobre a cultura do Rio Grande do Sul.

Não se deve perder os
costumes que sempre foram
tão considerados pelos
antigos gaúchos.

Dizem que os gaúchos,
quanto mais longe se
encontram do Rio Grande,
mais gaúchos se sentem.
Mas, os que estão aqui
também devem aproveitar
para conhecer melhor as
suas tradições.

Se você ainda não leu
nenhum livro regionalista,
tá esperando o quê?

Comece pelo livro:

A bela história do Rio
Grande do Sul, de Robert
Fonseca ou pelo

Venha logo garantir o seu.
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Este texto circula na internet sendo atribuído a
Arnaldo Jabor, porém, com certeza, não é dele.

Ele já declarou que não é o autor do texto.

O texto, de autoria desconhecida, retrata o povo
gaúcho de uma forma muito especial. Confira
abaixo!

“O Rio Grande do Sul é como aquele filho que sai
muito diferente do resto da família. A gente gosta,
mas estranha. O Rio Grande do Sul entrou tarde no
mapa do Brasil . Até o começo do século XIX,
espanhóis e portugueses ainda se esfolavam para
saber quem era o dono da terra gaúcha. Talvez por
ter chegado depois, o Estado ficou com um jeito
diferente de ser.

Começa que diverge no clima: um Brasil onde faz
frio e venta, com pinheiros em vez de coqueiros, é
tão fora do padrão quanto um Canadá que fosse à
praia. Depois, tem a mania de tocar sanfona, que lá
no RS chamam de gaita, e de tomar mate em vez de
café. Mas o mais original de tudo é a personalidade
forte do gaúcho.

Gaúchos
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A gente rigorosa do sul não sabe nada do riso fácil e
da fala mansa dos brasileiros do litoral, como
cariocas e baianos. Em lugar do calorzinho da
praia, o gaúcho tem o vazio e o silêncio do pampa,
que precisou ser conquistado à unha dos
espanhóis.

Há quem interprete que foi o desamparo diante
desses abismos horizontais de espaço que gerou,
como reação, o famoso temperamento belicoso dos
sulinos.

É uma teoria - mas conta com o precioso aval de
um certo Analista de Bagé, personagem de Luis
Fernando Veríssimo que recebia seus pacientes de
bombacha e esporas, berrando: "Mas que frescura é
essa de neurose, tchê?“

Todo gaúcho ama sua terra acima de tudo e está
sempre a postos para defendê-la. Mesmo que tenha
de pagar o preço em sangue e luta.

Gaúcho que se preze já nasce montado no bagual
(cavalo bravo). E, antes de trocar os dentes de leite,
já é especialista em dar tiros de laço.



Ou seja, saber laçar novilhos à moda gaúcha, que é
diferente da jeito americano, porque laço é de
couro trançado em vez de corda, e o tamanho da
laçada, ou armada, é bem maior, com oito metros
de diâmetro, em vez de dois ou três.

Mas por baixo do poncho bate um coração capaz de
se emocionar até as lágrimas em uma reunião de
um Centro de Tradições Gaúchas, o CTG, criados
para preservar os usos e costumes locais. Neles, os
durões se derretem: cantam, dançam e até
declamam versinhos em honra da garrucha, da
erva-mate e outros gauchismos. Um dos poemas
prediletos é "Chimarrão", do tradicionalista Glauco
Saraiva, que tem estrofes como: "E a cuia, seio
moreno/que passa de mão em mão/traduz no meu
chimarrão/a velha hospitalidade da gente do meu
rincão." (bem, tirando o machismo do seio
moreno, passando de mão em mão, até que é
bonito).

Esse regionalismo exacerbado costuma criar
problemas de imagem para os gaúchos, sempre
acusados de se sentir superiores ao resto do País.

Gaúchos
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Não é verdade - mas poderia ser, a julgar por alguns
dados e estatísticas.

O Rio Grande do Sul é possuidor do melhor índice
de desenvolvimento humano do Brasil, de acordo
com a ONU, do menor índice de analfabetismo do
País, segundo o IBGE e o da população mais
longeva da América Latina, (tendo Veranópolis a
terceira cidade do mundo em longevidade),
segundo a Organização Mundial da Saúde. E ainda
tem as mulheres mais bonitas do País, segundo a
Agência Ford Models. (eu já sabia!!! rss) Além do
gaúcho, chamado de machista", qual outro povo
que valoriza a mulher a ponto de chamá-la de
prenda (que quer dizer algo de muito valor)?

Macanudo, tchê. Ou, como se diz em outra praças:
"legal às pampas", uma expressão que, por sinal,
veio de lá.

Aos meus amigos gaúchos e não gaúchos, um forte
abraço!

Lembre-se, NÃO foi Arnaldo Jabor que
escreveu este texto.



Chimarrão, 
porque não?

Por Ronald Mibieli (121)

A tradição do chimarrão

existe antes da

chegada dos europeus

à América. As tribos

indígenas já utilizavam

as folhas da erva-mate

para preparar a bebida.

Que era consumida

através de um canudo

de taquara, caniço ou

osso, filtrado com fibras

vegetais.
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Inicialmente, os jesuítas espanhóis proibiram o consumo

da erva-mate nas Missões, denominando a planta como

“erva do diabo”, por seus supostos efeitos afrodisíacos.

Mas, após experimentar a bebida, passaram a utilizá-la e

organizaram o cultivo e a produção da erva-mate para o

comércio. O consumo do chimarrão foi estimulado pelos

jesuítas como forma de combater o alcoolismo dos

índios.

Símbolo da hospitalidade sulista, ainda hoje o consumo

generalizado do chimarrão é um hábito fortemente

arraigado no Brasil (principalmente no estado do Rio

Grande do Sul e também no Paraná, Santa Catarina,

Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Rondônia),

Paraguai, Uruguai, Argentina e em parte da Bolívia e do

Chile.

Assim, o chimarrão é um hábito histórico, herdado de

geração para geração e que preserva a tradição do povo

do Rio Grande do Sul. De mão em mão, na roda de

chimarrão a Fama estimula a preservação da cultura

gaúcha, que permanece viva no nosso dia-a-dia.

Mas frequentemente o chimarrão tem virado alvo de

debates sobre seus malefícios e benefícios. Afinal ele faz

bem ou mal para nossa saúde?

O chimarrão é apontado como um dos causadores do

câncer de esôfago. Estudo com essa conclusão, de

autoria do pesquisador Renato Fagundes, professor da

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), foi

publicado na revista científica norte-americana Câncer

Epidemiology, Biomarkers & Prevention, da Associação

Americana para Pesquisa do Câncer.

Se por um lado, os riscos do chimarrão ainda precisem

de novos estudos para comprovação, também não há

pesquisas que atestem os benefícios da bebida. Mesmo

assim, o presidente do Instituto Escola do Chimarrão,

Pedro Schwengber, afirma que há indicativos de que

algumas substâncias encontradas na erva ajudam no

tratamento do mal de Parkinson, no combate ao

colesterol e à cárie.

Sobre as bebidas cafeinadas, Ellen White escreveu o

seguinte:

‘’Todos devem dar claro testemunho contra as bebidas

cafeinadas não as usando nunca. São narcóticos,

igualmente nocivos ao cérebro e aos outros órgãos do

corpo. ’’ Conselhos sobre o Regime Alimentar, pág. 430.

‘’Tomar chá e café é pecado, condescendência

prejudicial, que, como outros males, causa dano à alma.

Esses diletos ídolos criam estimulação, ação mórbida do

sistema nervoso. ’’ Conselhos sobre o Regime Alimentar,
pág. 425.

Segundo ele, substâncias presentes

na bebida podem provocar o câncer

de esôfago que é a sexta causa de

morte por doença no mundo.

E o Rio Grande do Sul, estado onde muitas

pessoas mantêm o hábito de tomar chimarrão,

está entre os três lugares do mundo com a

maior incidência da doença (que é de 9% da

população).
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23 de setembro



de histórias

Desafio Nerd de agosto

Valendo 10 cupons: 
Quem foi o modelo para a 

estátua do laçador?

R:..................................

Responda este DESAFIO NERD 

preenchendo o formulário na 

página abaixo: 

www.bibliacs.com/desafio

Resposta do Desafio Nerd de agosto:

Lago Hallstatt Copertina na Áustria
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de histórias

Desafio Nerd

Próximo sorteio será 

dia 25 de setembro.

Quanto mais ler, mais 

chances de ganhar.
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FEIRA DO LIVRO

Feira do livro

A “Viagem do Saber” estará conosco de 25 a 29 de

setembro. Contação de histórias e Feira do Livro são

sempre imperdíveis com o Tiago, da “Viagem do

Saber”.

Prepare-se para levar alguns livros para casa.

A feira será na Biblioteca Infantil no prédio do

fundamental.44 45



Alguns atividades 
merecem um destaque 

extra.







30 de setembro – Dia da Bíblia



Dia 30 de setembro – Dia da Bíblia





A CIPA – Comissão Interna de prevenção de
Acidentes estará informando mensalmente aos
nossos colaboradores e alunos alguns procedimentos
de segurança que poderão salvar vidas se acatados.

Estamos diante de muitas construções e é necessário
um cuidado extra por parte de todos nós.

Alertamos a todos para o cuidado especial com as
obras no laguinho.

Não suba nas pedras. O local está se acomodando e
as grandes pedras podem se desprender de forma
inesperada provocando uma fatalidade.

Seja prudente, não suba nas pedras.
Existem muitos locais lindos e especiais para tirar
selfies no IACS. Mas neste local é proibido.
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