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Acompanhe-nos pelas redes sociais:

INSTITUTO ADVENTISTA CRUZEIRO DO SUL
Av. Sebastião Amoretti, 2130A

Bairro: Empresa
Taquara – RS
95603-302

Fone: (51) 3541-6800

Será que a leitura nos ajuda a
olhar o mundo com outros
olhos, a perceber coisas que
outros não percebem?

Para nos conhecer de verdade, visite-nos.

Novembro 
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O feriado de Finados deve ser mais
do que apenas um feriado.
Podemos ser sábios e pensarmos
sobre a nossa vida e sobre a morte.
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Neste mês o aniversário do IACS fará a diferença
no nosso calendário. Data memorável e imperdível.
Nas Gotas Históricas, a mensagem de amor de um
pioneiro a esta instituição que tem sido um marco
na vida de muitas famílias.
O dia de Finados é um feriado que aproveitamos
para rever a família, mas também devemos pensar
sobre outras realidades que podem nos ajudar a
viver de forma mais sábia.
Novembro Azul é um lembrete de cuidado aos
homens. Aproveite e incentive a seu pai, tio, avô
e demais familiares.
O Desafio Nerd irá te ajudar a aprender a
encontrar trabalhos prontos, agora em PDF.
Responda lá! Tá fácil demais.
19 de novembro é o dia da bandeira. Data especial
para relembrar a importância do patriotismo,
independente de outras questões que não nos
agrada como brasileiros.



Por Edinéa Tadiotto

Então é novembro. Um mês que se apresenta sempre
cheio de atividades e de preparativos para o tão
esperado final de ano. Mês em que todos saem em
busca de interesses bem particulares e singulares até.

Aqui no IACS não é diferente! É novembro.

Novembro. Mês de contar, de lembrar, e,
principalmente, de relembrar histórias aqui do IACS.
São 89 anos de história. Uma história que é construída,
dia a dia, sem deixar passar nenhum detalhe
despercebido por aqueles que são o maior motivo de sua
existência: as pessoas.

Novembro aqui é tempo de se preparar para a data mais
importante para a escola: a comemoração de seu
aniversário! É tempo de pensar e dar uma passadinha
nesta escola que fez parte da vida de milhares de
pessoas. É tempo de refletir!

Quem nunca sentiu o desejo de, após ter saído da
escola, voltar, nem que fosse uma única vez, para ter
mais uma aula, uminha mesmo, com aquele professor
que tanto inspirava e fazia pensar?

IACS: 89 anos de muita saúde
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Quem nunca sentiu o desejo de cruzar a cancela da
entrada mais uma vez e sentir-se novamente parte de
uma família que não abre mão do bem estar de seus
filhos?

Quem nunca sentiu o desejo de passar novamente pelos
monitores na porta de entrada do prédio central e
adentrar em salas de aula cheias de saber, inquietações e
de muita amizade e companheirismo?

Quem nunca sentiu o desejo de voltar e dar mais uma
passadinha pela cantina, se não para comer o lanche
que tem o gosto dos recreios mais especiais do mundo,
ou para, simplesmente, bater um papo descontraído
com a galera que nunca deixará de ser a "nossa turma"?

É. Novembro também tem esta marca para quem um
dia passou por aqui... De quem um dia se aventurou em
sair de sua casa e escolher uma escola diferente, um
novo lar, uma escola que pudesse ser chamada,
literalmente, de sua!

E assim é o mês de novembro no IACS. E, para todos
aqueles que já passaram por aqui, enquanto estiverem
neste mundo, sempre será. O mês de relembrar, mas
também de olhar para o futuro. Agora, a saudade até
pode estar em nosso peito. Mas não será pra sempre.



Novembro traz saudade do que passou e vem trazendo
junto a certeza da eternidade. Traz a certeza de que
dezembro com suas despedidas nunca mais chegará.

Selecionamos dois textos que refletem o que se passa no
Coração da grande maioria dos nossos alunos.

Jhosileen Francini Linden
Aluna da turma 81
Gênero: Texto de Opinião

IACS, mais que um colégio um lar. Verdade, tá?!

Eu e minha família escolhemos o IACS porque minha
irmã estudou aqui e porque meus pais querem e o
melhor colégio do mundo. Sem exageros! E eu adoro
estudar aqui.
O IACS foi e é mais que um colégio. Aqui todo mundo é
irmão, todos se respeitam e ninguém é mais que
ninguém. Todos são tratados com igualdade e de todos
são cobradas as mesmas responsabilidades.
As pessoas que aqui trabalham são como pais para nós.

IACS: 89 anos de muita saúde
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Nos cuidam e nos dão atenção. Quando nem
imaginamos que precisamos de alguma coisa, eles já
estão providenciando para nós.
O ensino é muito bom, e, como eles trabalham duro
para contribuir para formar o nosso caráter, é melhor
ainda! Afinal, do que vale ser inteligente e ser uma
pessoa com uma má índole? Uma pessoa que não
cumpre com suas responsabilidades e não ama o
próximo?
O ambiente é fantástico. Aqui tudo é feito para nos
sentirmos maravilhosamente bem. É como se
estivéssemos em nossa própria casa. Na verdade, sinto-
me como se estivesse em casa, pois o tamanho do amor
que eles nos oferecem é incomparável.
Melhor que tudo, ainda pensam em nós e em nossos
futuros e se importam conosco. Estão sempre nos
incentivando a fazermos nossas tarefas com zelo e nos
ensinando o que de melhor sabem; passam o
conhecimento com amor.
Aqui as atividades são muitas, muita coisa mesmo! Tem
até passeio pedagógico, que é ótimo e aprendemos
brincando. Ah, e o que falar do passeio de recreação que
é uma maravilha?!



Aqui tem festas, trilife, semana da arte, na qual
aprendemos a história de maneiras muito divertidas,
tem o conservatório de música, que, sejamos sinceros, é
uma maravilha. O coral, que quando canta, chegamos a
nos arrepiar.
O IACS oferece tudo que alguém pode querer. E isso é
só uma amostrinha de uma imensidão de coisas que o
IACS tem para oferecer.
Sim, o IACS pensa na gente, sim, ele se importa com a
gente, e, sim, o IACS é mais que um colégio, ele é um
lar! Meu lar! Minha casa! E ninguém me convencerá do
contrário. Afinal, o que vivo aqui nem parece realidade.
Parece que vivo um sonho no IACS!

Nicole SouzaMarinho - Turma 81
A aluna Nicole foi alfabetizada na Bolívia e está de
volta ao Brasil desdemarço.

Artigo de Opinião

Minha família escolhe o IACS

Pelo pouco de tempo que estudo no IACS, já percebo
que aqui o colégio é maravilhoso. Sempre sonhei em
estudar aqui...

IACS: 89 anos de muita saúde
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Meu sonho era ser aluna de internato e, quando em
2015, o meu irmão mais velho veio para o IACS, eu só
ficava perguntando como era. Eu queria saber tudo. E
ele me contava de todas as coisas que aconteciam no
colégio, como o fato de ele gostar muito de ter vindo
para cá. Ele me contava sobre as festas, jogos dos
professores, festa da primavera, da comunhão ativa, das
Santas Ceias, das semanas de orações (inclusive eu
assistia pela internet), dos Cultos Divinos, do Desfile
Cívico (e estou muito feliz porque participei do desfile
cívico representando a ADRA!), dos jogos Interséries,
dos recitais do CAMTA, das apresentações da Semana
da Arte, da Liga do Saber, das Capelas e muito mais.

Quando eu escutava do meu irmão todas essas coisas,
gostava muito. Ficava só ouvindo e sonhando com o dia
que viria para cá. Convidava meus amigos da Bolívia
para estudar aqui.

Um dia, quando meus pais terminaram suas aulas lá na
Bolívia e, finalmente, viemos para o Brasil, meu pedido
foi: eu quero estudar no IACS. Meus pais escolheram
primeiro São Paulo, depois de uns meses, finalmente
realizaram meus sonho. Viemos morar bem pertinho do
IACS. Já estou aqui desde agosto e amo o IACS mais que
tudo... amo o IACS como meu lar.



Continuo convidando meus colegas para virem para cá.
E um dos meus amigos, o Pedro, vai vir estudar aqui no
IACS. Estou muito feliz, pois ele é como se fosse um
irmão para mim. Talvez venha também um outro amigo
de infância.

Ah, outra coisa que eu amei foram as aulas de Educação
Física; são muitos esportes legais, alguns que eu nunca
havia jogado antes. Por aqui tudo é maravilhoso. Nem
tudo é perfeito. às vezes acontecem falhas, pois somos
humanos, mas tudo é resolvido de maneira espetacular,
e a gente nem percebe a falha.

Meu irmão já se formou ano passado, antes de eu vir
para cá, ele é missionário, e hoje eu é que fico contando
para ele o que eu vivo aqui no IACS.

E, confesso que eu gostaria de ser interna, mas nem
tudo se pode, né?

IACS: 89 anos de muita saúde
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pioneiro
por Pr. A. C. Harder e esposa

Abraham e Mary Harder nunca mais
voltaram ao IACS depois que daqui
partiram. Mesmo de longe, porém,
continuaram a acompanhar o
desenvolvimento da Escola. Já no
final da existência, ele gravou uma
fita cassete contando a história da
fundação do Colégio e os fatos
principais que marcaram os primeiros
tempos da escola de seus sonhos.
Esta fita ficou esquecida, em algum
lugar. No início da década de 90,
seus filhos a encontram entre velhos
pertences dos pais, então já
falecidos. A fita estava um tanto
estragada e com muito chiado. Foi
levada a um restaurador e depois foi-
nos trazida. Tem ainda algum chiado,
mas está perfeitamente compreensível.
Pode-se ouvir aquela voz, já um tanto
cansada pela idade, com forte sotaque
americano, contar, em palavras
repassadas de carinho, a história da
fundação deste recanto que eles tanto
amaram.
Ficaria repetitivo transcrevê-la
toda. Há porém, alguns trechos tão
significativos que não podemos deixar
de citar. Ei-los:

Foi na primavera do ano de 1922, que minha
esposa e eu recebemos o convite da associação
Geral, para irmos à Associação Sul-Riograndense
do Brasil. Os últimos anos havíamos trabalhado
na Associação de Alberta, no Canadá; e uma
mudança do longínquo norte para um campo do sul
do Brasil, foi motivo de bastante preocupação.
Significava aprender um novo idioma, do qual
nada sabíamos. Para nós o chamado veio de Deus,
e o aceitamos. O chamado foi urgente, e assim
deixamos para trás tudo o que nos poderia deter
e deixamos nossa pátria rumo ao Brasil (...)
Pouco após nossa chegada, visitei as diferentes
igrejas, a fim de conhecer o Campo. Encontrei
muitos jovens em todas as igrejas; porém,
apenas cinco escola paroquiais, situadas em
Rolante, Campestre, Campo dos Quevedos, Não me
Toque e Faxinal de Dentro. (...) Muitos jovens
iam ao Colégio em São Paulo, sem o devido
preparo, com apenas os primeiros anos do curso
,primário. A distância do Rio grande do Sul a
São Paulo era de quatro dias e quatro noites
pelo trem, ou seis dias pelo navio. As
possibilidades de trabalhar para enfrentar as
despesas, desta classe de jovens, eram
precárias, tornado-se quase impossível irem a
São Paulo para estudar nas classes elementares.
Assim , passei muito tempo estudando a
possibilidade de estabelecer uma instituição no
Rio Grande do Sul, onde esta classe de
estudantes poderia passar alguns ano, com pouca
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então seguir a São Paulo para o
curso mais avançado. O Campo era
rico em jovens, mas pobre em
finanças. Vária vezes apresentei
nossa necessidade à União Sul
Brasileira. Mas as necessidades
eram grandes em todos os campos, e
assim tivemos de esperar.
Então, lembrei-me dum livro que
havia lido chamado " O Apóstolo
Moderno da Fé" escrito por George
Mueller. Deus o acompanhou, pois
baseado na fé, construiu um
orfanato em Bristol, Inglaterra,
desempenhando uma das maiores
obras modernas se fé. Decidi que
deveríamos ter uma instituição
escolar para nossa querida
juventude no Rio Grande do Sul,
custasse o que custasse.
(...) Ao se desenvolver este
educandário, de ano em ano, vimos
a necessidade de maiores prédios,
cursos avançados e mais
professores. Nossos próprios
filhos, que nos ajudaram nas
responsabilidades diárias,
atingiram a idade de irem ao
colégio em São Paulo. Minha esposa
e eu, decidimos, com o
consentimento dos filhos, oferecer

a propriedade, prédios e terrenos, como dádiva,
sem compromisso algum, à Associação Sul-
Riograndense, para dirigir os destinos deste
educandário; não incluindo a leiteria e o gado.
(...) Assim concluí nossa relação com o
Instituto Cruzeiro do Sul, no, fim do ano 1938.
Como gostaríamos de rever mais uma vez este
educandário, após tantos anos! Sentimos muito,
pelos erros feitos enquanto lá labutamos, mas
foi uma "Obra de Fé". Somente desta maneira foi
possível desempenhar vitoriosamente um
empreendimento que humanamente parecia
impossível. Se não estou enganado, batizamos
neste período de tempo (1929 - 1938), 84
alunos, enviamos 64 colportores ao campo de
colportagem, e se formaram 44 alunos.
Contribuímos com tudo o que possuíamos e
deixamos tudo para a Instituição. Saímos sem
recursos alguns. Foi só depois de trabalharmos
mais algum tempo na causa de Deus que começamos
a economizar para estabelecer um lar, a fim de
termos um abrigo para os nossos dias de
velhice. (...) Ao lançarmos um olhar
retrospectivo, parece que contribuímos tão
pouco; deveríamos ter feito muito mais. O
Senhor nos perdoou os nossos erros cometidos e
sabemos que temos um FAROL (sic) iluminando em
Taquara, no Rio Grande do Sul.
(...)
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um campo no Brasil, que não tenha
obreiros que alguma vez foram
alunos do Instituto de Taquara.
Isto, inclui ministros,
administradores, médicos,
enfermeiros, professores e
obreiros de escritório, além de
centenas que servem nas igrejas
locais, através do Campo.
Quão diferente quadro, comparado
ao que vimos no ano se 1922 quando
chegamos ao estado do Rio grande
do Sul. (...) Como nos regozijamos
em termos uma parte tão pequena
neste trabalho maravilhoso. Nossas
orações sempre vos acompanharão, e
esperamos que o farol, que foi
acendido lá, continuará a brilhar,
enviando sua luz aos rincões mais
afastados do Campo, oferecendo uma
educação aos milhares de jovens de
nossas igrejas.
Vossos humildes servos na causa do
Mestre,

Pastor A. C. Harder e esposa.
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No ano passado enfrentei a morte de meu pai. Foi
realmente terrível. Ele tivera um infarto durante a noite.
Consciente de que era uma emergência abriu dois
portões para tirar o fusca da garagem. Não tinha tempo
a perder! Foi dirigindo até o hospital. Ele foi atendido e
internado. Fez cirurgia, mas não adiantou, faleceu um
mês e meio depois. A atendente disse que ele havia
chegado acompanhado ao hospital. Porém ele estava só.
Realmente ele não estava só. Deus em Seu amor havia
deixado um anjo o acompanhando nos seus momentos
difíceis. Graças a esse acompanhamento meu pai pôde
ser atendido rapidamente e os filhos e netos puderam se
despedir dele.
A morte é uma intrusa. Não conseguimos aceitar sem
sofrimento. Deus nos criou para vivermos eternamente.
A eternidade está em nosso coração. Esse sentimento de
eternidade pode facilitar que aceitemos ensinos que não
são bíblicos. A Bíblia retrata o seu humano como mortal
(Ez.18:4) após a entrada do pecado (Gên.3:19). A Bíblia
ensina que os mortos não sabem de nada, não tem
participação nas coisas aqui na terra (Ecles.9:5,6). Estão
dormindo um sono profundo até a ressurreição (João
11:11-14).

O dia de Finados é um dia de reflexão

22 23 

Os que já morreram nos deixam muitos ensinamentos e
devemos aproveitar esses ensinos para vivermos melhor
os nossos dias aqui na terra. A Bíblia recomenda que
pensemos sobre a morte (Ecles. 7:4). Esse será o fim
inevitável de todos. Portanto devemos viver sabendo
que um dia passaremos pela morte e por um
julgamento. Eclesiastes diz que podemos fazer o que
bem entendermos, mas devemos saber também que um
dia seremos chamados a prestar contas de tudo (Ecles.
11:9).
Quando vamos a um cemitério podemos perceber como
a nossa vida é curta. Nos túmulos aparecem duas datas
separadas por um traço. Data de nascimento e a data de
falecimento. O que é a nossa vida senão apenas o traço
que separa essas duas datas? Nem sobre essas datas
temos controle de alongamento. Temos controle apenas
sobre o traço, sobre a nossa vida, as nossas escolhas, as
nossas decisões.
Temos a capacidade de aprender com a nossa
experiência e com os erros e acertos dos outros. O dia de
finados serve para pensarmos na vida que vivemos e na
realidade da morte futura. Serve também para
considerarmos com seriedade a nossa vida e as nossas
escolhas.

Vanderlei Ricken









Desafio Nerd de novembro

Valendo 10 cupons: 
Como escrever no Google para obter somente 

resultados no formato de documentos do Word?

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

Responda este DESAFIO NERD 

preenchendo o formulário na 

página abaixo: 

www.bibliacs.com/desafio

Resposta do Desafio Nerd de outubro:

Supondo que o assunto desejado seja ligações iônicas na química, será 

escrito no Google, assim:

Ligações iônicas filetype:ppt
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Dica: Página 68, 69 



de histórias

Desafio Nerd

Próximo sorteio será 

dia 04 de dezembro.

Quanto mais ler, mais 

chances de ganhar.
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