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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.
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Não importaria Jesus nascer 1000
vezes em Belém, se Ele não nascer
no teu coração. Qual o presente
que você dará para Ele?
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O mês de dezembro é para celebrar as vitórias
alcançadas em 2017 e traçar as metas para 2018.
Dezembro não apenas fecha um ciclo, mas é o tempo
de recomeçar, partir para uma nova etapa.
O Natal é, possivelmente, a data mais esperada e
querida de dezembro. Data de recomeçar, com Deus.
Nas Gotas Históricas, a história de um recomeço
com Deus, fruto da influência do IACS.
A cada dois meses estaremos duplicando aqui o
InForma do DEFI. Sucesso a equipe do DEFI.
E por falar em sucesso, ele depende de FOCO.
Falaremos sobre isso também.
O Desafio Nerd irá te ajudar a encontrar a
informação desejada num único site. Responda o
desafio!





Natal é uma data muito significativa . Os cristãos
comemoram o nascimento de Jesus. A figura de um
Papai Noel meio que foge do simbolismo cristão do
Natal.
A data do nascimento de Jesus não é encontrada na
Bíblia. Na biblioteca do IACS têm um livro que diz,
textualmente: “A antiga devoção do Imperador pelo Sol
sobreviveu apenas na sua escolha do domingo ( dia do
Sol ) e do 25 de dezembro ( nascimento do Sol ) como
festas cristãs.” História da civilização, vol. 1, p. 233,234.
Porém, pode-se aproveitar o momento festivo
tradicional para se dar uma ênfase espiritual positiva e
significativa.
Primeiramente é importante destacar que foi Jesus que
recebeu presentes no Seu nascimento. Com certeza o
melhor e mais importante presente que Ele deseja
receber é o coração dos Seus adoradores, todos os dias e
principalmente no Natal.
Ellen G. White declara que “O coração inteiro tem de
render-se a Deus, ou do contrário não se poderá jamais
operar a transformação pela qual é restaurada em nós a
Sua semelhança.” Caminho a Cristo, 43

NATAL – O presente é o seu coração
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A entrega do coração tem que ser total, completa. O
presente tem que ser de coração e o próprio coração.
Muitos relutam nessa entrega como se fosse uma perda,
uma perda de felicidade ou de liberdade.
Deus jamais privaria a humanidade de algo
verdadeiramente bom. Tudo que Ele pede é justamente
para poder restaurar e elevar a plena felicidade e
liberdade. O inimigo é que sempre se esforça para
denegrir o caráter maravilho de Deus, apresentando
como um pesado fardo a entrega a Deus.
Quando o coração é entregue a Deus como um presente
sem reservas, o doador é que será verdadeiramente
beneficiado.
Experimente hoje!
Experimente neste Natal!







Já dizia Steve Jobs que FOCO é dizer NÃO.
Se o seu foco é fazer medicina, tens que dizer NÃO para
muitas coisas, inclusive para muitas coisas boas que
estejam fora do seu FOCO.
Pessoas que não dizem NÃO, costumam decepcionar
muito e a muitos. Quando se tem FOCO, se faz
necessário dizer NÃO a muitas outras possibilidades.
Para poder trilhar um caminho é necessário dizer NÃO
para todos os demais caminhos.
2017 está no fim, se perdemos o FOCO, não adianta
chorar agora.

Esqueça o que passou e ajuste o seu FOCO para 2018.
Diga NÃO quantas vezes forem necessárias, desde que
você consiga, por fim, alcançar o alvo proposto.
Tudo em sua vida deve ser norteado por um alvo e com
FOCO, dizendo NÃO sempre que necessário, será
possível alcançar os objetivos.
“Não vos deveis contentar com realizações mesquinhas.
Aspirai à altura, e não vos poupeis trabalhos para
alcançá-la.” Fundamentos da Educação Cristã, pág. 82.
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por Aparecida Macedo

Ele era um adolescente cheio de
problemas. Os pais, no intuito de
tentar modificar-lhe o comportamento,
saíram à procura de uma escola que
tivesse visíveis princípios de
disciplina e moralidade. Indicaram-
lhes os colégios adventistas. Como a
família pretendesse colocar a maior
distância possível entre o filho e os
amigos, resolveram mandá-lo para o
internato que estivesse mais distante
de sua cidade. Moravam no interior do
estado de São Paulo. Assim, o rapaz
foi enviado para o IACS, no Rio
Grande do Sul. Uma enorme distância
entre ele e os seus amigos.
O rapaz era educado e gentil. Logo
conquistou novos amigos. Gostou da
vida de internato. Estranhou bastante
a obrigatoriedade de assistir às
reuniões religiosas. Um dia,
confidenciou a um colega:
"Se não fossem esses cultos a que
tenho de assistir, eu seria mais
feliz aqui. Outra coisa de que não
gosto é estarem a vida toda ‘pegando
no meu pé’. Parece que querem que a
gente seja santo...“
E era realmente assim. Os
preceptores, tendo sido alertados
pelos pais a respeito de alguns pro-

blemas do rapaz, não o perdiam de vista. Vez
por outra, sempre que a oportunidade surgia,
alguém se punha a aconselhá-lo sobre a
importância de se ter uma vida reta e
equilibrada.
O rapaz gostava muito de música. Chegou a fazer
teste para participar de um dos corais da
Escola. Não o conseguiu, porém. Nas aulas,
comportava-se bem, mas todos sabiam que ele
tinha um sério problema. Estivera envolvido com
a mais terrível praga que assola a juventude
moderna: os tóxicos.
Certo dia, ele e mais alguns, apesar de toda
vigilância foram apanhados desobedecendo às
regras da Escola. Não houve mais o que fazer.
Ele e os outros tiveram de ser excluídos da
lista de alunos.
Foi com muita tristeza que o diretor interno
ligou aos pais para que viessem buscá-lo.
Enquanto arrumava suas coisas, o moço disse aos
colegas de quarto:
"Vou sentir falta de vocês e de algumas coisas
que aprecio aqui. Felizmente, porém, vou me
livrar desses cultos a toda hora. Não aguento
mais: religião de manhã, religião de noite,
religião na sala de aula... Na sexta e no
sábado então... Olhem, acho que nunca mais vou
querer falar em igreja... Coitados de vocês que
ficam por aqui... Eu estou livre....“
Partiu o rapaz. Mais de um ano se passou.
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comemorou-se o aniversário da Escola,
entre muitos e muitos ex-alunos que
vieram para as comemorações, nosso
moço também veio. No sábado à noite,
houve um encontro festivo de ex-
alunos no refeitório do Colégio. Foi
um momento muito alegre, cheio de
recordações, cheio de amizades. A
certa altura da programação, foi dada
a oportunidade para quem quisesse
contar alguma coisa interessante a
respeito de sua vida de estudante.
O moço de nossa história foi dos
primeiros a pedir a palavra. Quando
ele se levantou, alguns se
preocuparam com o que ele diria
dizer. Afinal, ele fora mandado
embora do IACS.
Então ele começou a narrar a sua
história. "Desde o momento em que
tomei o ônibus de Taquara para Porto
Alegre..." Estas foram suas primeiras
palavras. O silêncio foi - se
tornando mais completo à medida em
que ele ia contando a sua experiência
de vida.
Depois que saiu do Colégio, o rapaz
voltou para a sua cidade. Por mais
que os pais se empenhassem em colocá-
lo em outro internato, não
conseguiram convencê-lo.
Ele ficou estudando na sua cidade e
retomou as antigas amizades e os
antigos costumes.

Vida desregrada, noitadas barulhentas e tudo
mais que jovens sem Deus costumam fazer. Mas
havia algo que ele não sabia explicar. Ele não
era mais o mesmo rapaz que há algum tempo saíra
dali. De vez em quando, em meio à algazarra de
seu grupo, parecia-lhe ouvir as palavras do
preceptor repreendendo-o por aquilo que estava
fazendo. Algumas vezes, as palavras de um hino
lhe vinham à mente nos momentos mais
impróprios. Não foram raras as vezes em que se
separava do grupo em momentos de brincadeiras
menos recomendáveis. Ele mesmo se sentia um
estranho entre os outros. Aquele não era mais o
seu grupo. Ou melhor, sentia que ele é que não
pertencia mais àquele bando barulhento.
Os momentos mais difíceis para ele eram nas
sextas-feiras à noite. Sentia-se mal no meio
das bagunças que seus amigos promoviam nesse
dia. Assim, por causa desse comportamento, cuja
causa ele próprio não conseguia explicar, o
grupo foi-se afastando dele e ele foi-se
afastando do grupo. Os pais estranharam quando
perceberam que o filho já não saía tanto de
casa. Desde que voltara do internato, poucas
vezes usara drogas e agora dissera aos pais que
não mais as usava. Não soube, porém explicar-
lhes como conseguira fazê-lo.
Começou a se sentir solitário. Então,
aventurou-se, certo dia a orar. Tal como ouvira
tanto na Escola. Começou a sentir falta dos
cultos que tanto abominara. Sozinho, tentava
cantar algum hino do qual se lembrava.
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vezes fechava-se em seu quarto
lembrando-se dos cultos na igreja do
Colégio. Fechava os olhos e "via" os
colegas participando, o maestro
regendo os hinos, as belas mensagens
apresentadas... Estes eram seus
momentos de maior saudade. Certa
noite, não se conteve e foi procurar
a igreja adventista de sua cidade.
Queria assistir a um culto. Ele não
sabia que só as igrejas de colégio é
que têm culto nas sextas à noite.
Ao se aproximar da igreja, percebeu
que as luzes estavam acesas. Havia
alguns carros à frente da mesma, mas
não percebeu movimento que indicasse
estar havendo ali um culto. Chegou à
porta central, mas esta estava
fechada. Virou o trinco e a porta se
abriu. Ele entrou. Um conjunto
musical estava ensaiando. O moço
sentou-se no último banco. Ficou
ouvindo o conjunto cantar e chorou...
O quanto não daria para estar de novo
no seu Colégio... assistindo àqueles
mesmos cultos que achara tão
enfadonhos... cantando os mesmos
hinos que, por vezes, o faziam
rir...ouvindo até mesmo as "broncas"
que o preceptor lhe dava. Sentia-se o
mais desventurado dos jovens. Num
momento em que levantou a cabeça, um
dos rapazes do grupo que cantava fez
sinal para que ele se aproximasse.

Ele assim o fez. Quando se aproximou do grupo, o
rapaz que o chamara, mesmo sem parar de cantar,
se aproximou dele e colocou a mão no seu ombro.
Isto fez com que o nosso rapaz se emocionasse
ainda mais. Pareceu-lhe estar de novo na igreja
da sua Escola, num momento de culto especial
quando todos se cumprimentavam ou se davam as
mãos para cantar ou para orar.
Terminado o ensaio, o moço contou aos
componentes do conjunto toda a sua história.
Foi-lhe dito então, que ele não estava mais
sozinho. Que agora tinha novos amigos
adventistas que orariam por ele e estariam ao
seu lado. Convidaram-no para vir à igreja no dia
seguinte. Ele veio e nunca mais deixou de vir um
sábado sequer.
Esta foi a história que o rapaz contou naquele
encontro de ex-alunos. Embora ainda não fosse
batizado, já se considerava um membro da igreja.
Nem era preciso falar de sua gratidão para com a
Escola que um dia o acolhera e plantara nele a
semente da verdade que depois viria a germinar e
a dar os seus frutos.
Quando ele terminou de contar a sua história, os
olhos de todos estavam úmidos. Houve palmas
emocionadas e sentimentos de agradecimento a
Deus por mais uma vida a Ele consagrada. Mais um
fruto da semente plantada, há tantos anos, por
um homem resoluto cheio de santos ideais para a
juventude.
Posteriormente, o rapaz se batizou. Tornou-se
líder de jovens de sua igreja. Periodicamente
vem visitar sua amada Escola. A Escola do Sul
que lhe apontou o Norte da vida. 19



Desafio Nerd de dezembro

Valendo 10 cupons: 
Como escrever no Google para pesquisar algo em 

num único site?

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

Responda este DESAFIO NERD 

preenchendo o formulário na 

página abaixo: 

www.bibliacs.com/desafio

Resposta do Desafio Nerd de novembro:

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

escrito no Google, assim:

Ligações iônicas filetype:doc
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Dica: Página 67, 68 



de histórias

Desafio Nerd

Próximo sorteio será 

dia 04 de dezembro.

Quanto mais ler, mais 

chances de ganhar.

22 23






