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COLUNA DE JETTs e ADOLESCENTES

ÁFRICA

Compilado por Phoebe, presidenta regional de JTA

Como as coisas funcionam na nossa região
As distâncias aqui são largas e nossos JETTs

e adolescentes moram, na sua maioria, em Lares
distantes uns dos outros. Não podemos depender
de e-mail e outros meios de comunicação, e vis-
tos e transporte são caros. Mas o Senhor tem nos
ajudado a cada passo, e graças a Deus, cada obs-
táculo foi superado. Seguem-se os destaques dos
nossos comitês nacionais:

Comitê de JETTs e Adolescentes do sul da
África

Organizamos um mini acampamento para
OCs, JETTs, e adolescentes em Joanesburgo —
todos os 15 participaram. Tivemos uma noite de
jogos, um vídeo em conjunto, uma grande inspi-
ração com uma banda ao vivo, esquetes, aula
bíblica, churrasco, natação e uma partida de
futebol. Vamos ter outro convívio em breve em
que iremos acampar numa reserva de caça.
Em Cape Town os membros do comitê nacio-
nal se reuniram com os JETTs e adolescentes
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para jogarem futebol, nadarem,
lancharem e passarem um tem-
pinho se conhecendo.

O comitê de PFE organi-
zou um mini acampamento para
os OCs, JETTs e adolescentes
juniores na área de Cape Town.
Nossos Lares e membros de
comitê vivem longe uns dos
outros e viajar nem sempre é
fácil. Combinamos com o co-
mitê de PFE para, sempre que
possível, incluir os JETTs e
juniores em mini acampamen-
tos com os OCs, e nós incluí-
mos os OCs nos nossos conví-
vios. Isto tem funcionado bem e fez com que
esses eventos “acontecessem” com mais fre-
qüência.

Outros acontecimentos e atividades incluí-
ram:
§ Boletim sobre a Palavra enviado a todos os

Lares com idéias para devoções para JETTs
e adolescentes.

§ Quatro cartas de notícias do comitê de JA
para os JETTs e adolescentes entitulada
JungleChat.com (Papo da Floresta.com) É
uma compilação de testemunhos dos JETTs
e adolescentes na nossa área e testemunhos
de convívios de JETTS e adolescentes que
tivemos.

§ Pacote de informação sobre JETTs e ado-
lescentes para pais, com informações rele-
vantes sobre orientações da Carta Magna e
da Palavra sobre eles.

§ Enviamos duas listas de oração para os pais,
enfocando as necessidades dos JETTs e
adolescentes.

§ Compilamos um pacote de informações so-
bre educação, especialmente GCSE e GED
para a educação de nossos JETTs e adoles-
centes.

Comitê nacional do oeste da África
A África ocidental é um campo com uma

mistura de infinitas possibilidades e grandes
desafios! Os Lares estão espalhados por vários
países, com grandes distâncias entre si. Come-
çamos um boletim/revista para a África ociden-

tal para unir mais nossos JETTs
e adolescentes como área. Este
boletim ainda está em seus está-
gios iniciais, mas já enviamos
dois, cheios de testemunhos,
histórias e fotos dos nossos jo-
vens.

Estabelecer fortes laços de
comunicação será o fator chave
para nosso futuro progresso
como comitê e área, de modo
que estamos nos empenhando
em ser correspondentes fiéis,
nunca distantes, a um e-mail de
distância!

Estamos lutando para usar-
mos ao máximo o poder das chaves, fazendo das
vigílias de oração diárias uma força muito séria
no combate aos ataques do Inimigo.

Destaques do comitê nacional de JETTS e
adolescentes do leste da África

Dadas as restrições de vistos e custos de
viagem de um campo para o outro, ainda não
tivemos condições de organizarmos convívios.
Nosso enfoque tem sido conhecer os jovens da
área. Brian e Robin visitaram os Lares, passa-
ram tempo conhecendo nossos jovens, ouvindo
o que tinham a dizer e formando um elo com
eles.

O Senhor nos mostrou para nos comunicar-
mos com os pais em nossa área, e pedir-lhes
informações e pedidos de oração pelos JETTs e
adolescentes, e nos comprometemos a orar por
eles.

Começamos uma carta de notícias dos jo-
vens e para os jovens na nossa área. Temos rece-
bido muitas contribuições de desenhos, fotos,
testemunhos, etc.  Esta carta de notícias está
ajudando os JETTs e adolescentes a conhece-
rem outros de sua idade — algo que é um verda-
deiro trunfo nas situações em que nos encontra-
mos, em sua maioria isoladas.

Nosso maior pedido de oração é para o Se-
nhor suprir milagrosamente os fundos que preci-
samos para reunir a nossa equipe. Temos vários
lugares potenciais aos quais poderíamos levar
um grupo de JETTs e adolescentes. É bastante
inspirado testificar aqui e há bastante desafios,

Alguns dos JETTs que participaram
do acampamento na Cidade do Cabo.

Esq. a dir.: Dan, Caleb, Steven,
Jessica, Angel Praise, Seth, Meg,

David, Calvin e Phoebe
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mas o que menos temos aqui é convívio. Se
Deus quiser, o comitê será essencial nisto.

BRASIL

Compilado por Jonathan, presidente regional de JTA

Os membros do nosso comitê se dividiram
em três grupos, cada um concentrando em uma
faixa etária — JETTs, adolescentes juniores e
seniores, possibilitando assim a cada pessoa
concentrar seus talentos numa faixa etária. Cada
grupo tem de três a cinco pessoas.

Comitê de São Paulo/sul, por Alfredo,
Celeste, Charity e Michael

Vimos que, de modo a realizarmos qualquer
coisa com nossos jovens, e ter a sua cooperação,
precisávamos de carneiros-guia que pudessem
ajudar a criar uma pressão social positiva. Te-
mos uma das maiores concentrações de JETTs e
adolescentes no sul, portanto a necessidade de
carneiros-guia em fogo e dedicados era impera-
tiva.
§ Organizamos vários convívios para todos

de 12 a 17 anos de idade na área. Incluímos
atividades como equitação, dança, filmes,
concurso de memorização (o vencedor le-
vou um prêmio para casa), e outras coisas
divertidas.

§ Tentamos ter duas atividades mensais para
nossos adolescentes juniores. Nosso enfo-
que tem sido suprir-lhes convívio, ativida-
des divertidas e tempos na Palavra inspira-
dos e divertidos, como também conhecê-los
melhor, abrirmos canais de comunicação, e
um fluxo de idéias.

§ Começamos a ter um dia de atividades por
semana para adolescentes seniores no qual
eles têm get-out, aulas da Palavra e outras
atividades relacionadas à Palavra, projetos
de memorização e jogos.

§ Começou-se um curso de treinamento de
discípulos para adolescentes da Família e
jovens ovelhas, depois que dois Lares co-
meçaram um grupo de estudo bíblico para
jovens que literalmente explodiu com no-
vos discípulos e membros ativos.

§ Organizamos um seminário sobre o CVC
para promover o curso entre os adolescen-

tes e JETTs.

Comitê nacional do Rio/Norte, por Phil
O Senhor nos mostrou para estabelecermos

bases fortes no Rio e em Salvador — os dois
centros de maior concentração de jovens no
norte do Brasil — e de lá servirmos as outras
cidades menores vizinhas. Visto que as distânci-
as no Brasil são imensas, uma meta para 2003 é
criar um site para que Lares distantes com ape-
nas uns poucos adolescentes possam pegar as
aulas e programas e virtualmente fazerem a
mesma coisa. Nós, no Rio, estamos em comuni-
cação estreita com Salvador; passamos-lhes por
e-mail todos os programas que fazemos aqui, e
fazemos nossos programações simultaneamen-
te.
§ Temos atividades com os JETTs a cada

duas semanas, em que eles passam o dia
conosco. Eles têm uma aula da Palavra,
esportes, atividades, jogos, dever de casa,
etc. Durante esses programas passamos um
tempo especial conversando com a maioria
dos jovens, para nos aproximarmos mais
deles e conhecê-los melhor.

§ Enfocamos o dia de Palavra e Descanso dos
adolescentes juniores, oferecendo-lhes con-
vívio e diversão, e não apenas uma aula
bíblica semanal. Passamos um dia juntos
cada semana, com atividades, recreação e
esportes, Palavra e muito convívio. (Essas
atividades também estão abertas a adoles-
centes seniores que queiram participar.) O
Senhor nos mostrou para enfocarmos nas
Cartas básicas com eles.

§ O curso dos adolescentes seniores (abertos
a JAs também) ocorre numa reunião sema-
nal. O objetivo do programa era criar um
grupo de discipulado em fogo e unido de
adolescentes seniores e JAs, composto ape-
nas daqueles que realmente já se compro-
meteram a fazer progresso e viver o padrão
de discipulado da Palavra. Outra meta deste
programa é que, depois de cursos de dois ou
três meses, esses jovens possam suprir a
necessidade que temos de carneiros-guia.

§ Testificamos na praia várias vezes à noite,
tanto com adolescentes juniores como com
seniores. Demos algumas vezes uma aula
sobre testificação pessoal antes de sairmos
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(“4 Passos/7 Provas” [CdM 527]; “Palavras
que Operam Maravilhas”, etc), e aí saíamos
e os deixávamos queimar livres.

EUROÁSIA ORIENTAL

Compilado por Stephen, presidente regional de JTA

Comitê nacional de JETTs e adolescentes
AMBER

Organizamos em agosto um acampamento
de verão no Mar Negro romeno chamado
“CUP2002” [Camp for Upcoming Professio-
nals] (Acampamento para Futuros Profissio-
nais) Com base na BN “Os Profissionais”, que-
ríamos enfatizar que o que significa estar na
Família: testemunhar! Tivemos uma semana de
aulas, perguntas e respostas, natação e testifica-
ção com os adolescentes juniores/seniores, e
uma segunda semana para JETTs e adolescentes
juniores.

Depois de desfrutar de um passeio num
parque de diversão e num boliche, todos esta-
vam prontos para irem testemunhar na praia de
noite. Depois alguns dos comentários mais notá-
veis foram: “Faz cinco anos que não testifico
assim!” “Nunca tinha feito isto antes!” “Espero
também poder fazer isto em casa!” “Vamos tes-
temunhar de novo amanhã?” Agora que estamos
todos inspirados com testificação pessoal, espe-
ramos ter mais aventuras de testificação em con-
junto.

Destaques do comitê nacional de JETTs e
adolescentes B2B

Durante as duas últimas semanas de agosto,
tivemos um acampamento sobre testificação
para JETTs e adolescentes para a área B2B no
Lar Rijeka, na linda costa da Croácia. Dividimo-
nos em duas sessões com um total de 28 partici-
pantes. A maioria dos membros do Lar foi para a
estrada por duas semanas para que pudéssemos
ter o acampamento no próprio Lar. A idéia era
ter um acampamento menor, para nos conhecer-
mos uns aos outros mais pessoalmente, ao passo
que encorajávamos os participantes dizendo-
lhes que podiam fazer o mesmo em seus Lares.

Tivemos aulas diárias cobrindo o Tempo do
Fim, como ensinar as 12 Pedras do Alicerce e

mais, get-out, testificação pessoal, e claro, muita
diversão! Fomos numa viagem de um dia para
perto da fronteira da Bósnia e pudemos ver a
antiga zona de guerra em primeira mão, visitar o
campo de refugiados, e fazer contato com duas
famílias. Enquanto isso, lá no Lar, a vida conti-
nuava normalmente — as ovelhas apareceram
(algumas muito de surpresa), e além disso al-
guns jovens do acampamento também participa-
ram de uma das aulas 12 Pedras do Alicerce
para dois membros ativos.

ÍNDIA

Compilado por Mark, presidente regional de JTA

Entrevista com o comitê
Oi! Meu nome é Maurício Constante Je-

Em cima: JETTs e adolescentes juniores da região

AMBER que foram foram jogar boliche
(Esq. a dir.): Steven, Anna, Amy, Mari, Eva, Natalia, Tatina,

Elizabeth, Anna, Becky e Sherri
Em baixo: Acampamento para JETTs e adolescentes na

região B2B
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sus te Ama (sigla para membro do comitê de
JTA). Olha, sendo nosso primeiro ano neste
trabalho, esperamos ter aprendido muito. Cada
comitê nacional tomou um tempo para conhecer
a sua equipe e os adolescentes, receber orienta-
ção do Senhor e conselhos no tocante às metas
de nosso comitê, enfocando principalmente nos
JETTs e adolescentes, mas também nos pais.
Para dar-lhes verdadeiramente um quadro claro
e honesto do que o nosso comitê realmente fez
no ano que passou, sentimos que teríamos que
perguntar aos próprios adolescentes.

MCJA: Aqui está um adolescente. Oi, Nick
(abreviação de ninguém)! Como tem sido as
coisas para você desde que o comitê de JETTs e
adolescentes começou? Mudou alguma coisa?

Nick: Ah, sim! Meu irmão JETT participou de
um acampamento de 3 dias e 43 de nós, adoles-
centes juniores, também fomos a um acampa-
mento de três dias este ano. Tivemos umas aulas
maneiras sobre o Tempo do Fim e atualidades,
perseguição e testificação. Tivemos jogos de
perguntas sobre a Palavra, e nosso destino foi
redefinido! Ouvi dizer que os JETTs no sul tive-
ram aulas num acampamento, com uma piscina
e tudo o mais. Outros adolescentes tiveram um
convívio na praia em Goa!

Amós Adolescente (abreviação de anônimo):
Tenho andado muito animado com todas as
oportunidades que tenho tido
com os cursos de CVC que
estou fazendo. Cerca de 10 de
nós adolescentes obtivemos
certificados de Conhecimento
Bíblico faz pouco, e agora
estou trabalhando em dois
outros: fotografia e Segurança
Doméstica/Primeiros Socor-
ros.

MCJA: É, tem seis cursos em
andamento no momento. Eles
envolvem cerca de 26 adoles-
centes juniores e seniores, que
trabalham com os superviso-
res do curso na cidade. É um

projeto que, junto com o comitê DEF, espera-
mos expandir ano que vem.

Nick: Os jovens em toda a Índia têm aulas se-
manais regularmente. Assistimos aos vídeos
“Codebreakers”, tivemos aulas de testificação e
sobre falar em público, as 12 Pedras do Alicer-
ce, atualidades e muito mais.

Amós: Sempre quis testemunhar mais, e isso foi
uma das coisas com que os comitês realmente
me ajudaram. O comitê organizou uma viagem
de fé em que fui com vários adolescentes junio-
res a uma cidade chamada Mangalore, e eles
têm organizado testificação em conjunto em
algumas cidades maiores.

MCJA: Obrigado, pessoal! Vocês sem dúvida
parecem estar bem ocupados, não sobra muito
tempo para coisas como sentir-se enfadado, ver
filmes...

Amós: Por falar em filmes, aquele livreto de
filmes foi uma ótima idéia! Costumávamos pas-
sar horas na vídeo-locadora para encontrar um
filme que ainda não tínhamos visto e que os
nossos pais sabiam que estava na lista para nós.
Muito obrigado pela lista atualizada de filmes
recomendados!

Aparecida (abreviação para desconhecida):
Ei, pessoal! Vocês vão vir para o jogo de futebol

JETTs e adolescentes no sul da Índia
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semanal? Estamos todos esperando no carro!

Amós e Nicky: Vamos, tamos indo! Desculpe,
temos que ir! Tchau!

MCJA: Tchau! Muito obrigado. OK, vamos dar
uma olhada em alguns testemunhos dos comitês
nacionais.

No sul, montaram um curso de oratória. É
voltado a ajudar os jovens que não se sentem à
vontade para falar em público e articular suas
palavras, expressar sua opinião ou pontos de
vista, a basicamente ajudá-los a serem melhores
testemunhas. Foi bem documentado e agora é
um curso a disposição de outras áreas.

No norte, começaram uma carta de notícias
para adolescentes a cada dois meses, com teste-
munhos, fotos, etc.

Uma equipe do comitê de JETTs e adoles-
centes trabalhou para montar um curso de Edu-
cação Sexual chamado “X” foundation (funda-
mento X). Compreende cinco livretos para ado-
lescentes abrangendo aspectos da educação
sexual (Bíblicos, Físicos, a Família, Saúde e
Higiene, e Sentimentos e Fatos). Temos também
um livreto para pais.

Organizamos algumas reuniões sobre criar
filhos/pastoreamento. Foi frutífero e bom po-
der ajudar os pais a conhecerem a nós, mem-
bros do comitê, e também falarmos sobre as
atividades do comitê e as avaliarmos. Eles tam-
bém foram um fórum maravilhoso para orar-

mos juntos, e dividirmos a
carga de criar e disciplinar
nossos maravilhosos JETTs e
adolescentes.
Em algumas cidades, os

comitês puderam organizar
de modo a assistirem juntos
aos vídeos de Mamãe e Peter
com os JETTs e adolescentes
juniores, o que ajudou pois
nos deu espaço para reações
e discussão.
E é só! OK, tenho que ir

agora, porque alguns adoles-
centes precisam que eu os
leve de carro para a reunião
do grupo jovem de membros

ativos.

Maurício canta ao sair dirigindo: “Vai, contar
pelas montanhas...!

JAPÃO

Compilado por Crystal, presidenta regional de JTA

Os nove meses desde que os comitês come-
çaram a funcionar tem sido excitantes! Todos os
comitês no Japão têm estado muito ativos.

O Senhor ajudou o comitê de JETTs e ado-
lescentes a organizar cinco reuniões/acampa-
mentos nos últimos nove meses. Também orga-
nizamos outras iniciativas em áreas com um
número menor de jovens. Entre os comitês do
oeste e do leste organizamos duas reuniões para
adolescentes seniores, duas reuniões para ado-
lescentes juniores, e um acampamento para
JETTs.

Os comitês têm se encontrado e se comuni-
cado regularmente, têm se aconselhado sobre
maneiras de ajudar a inspirar e desafiar nossos
jovens a testificarem no Japão.

O Senhor levantou alguns ASGs, APGs e
adolescentes seniores excelentes que atenderam
ao chamado de nos ajudar a organizar acampa-
mentos e prosseguir o contato com os adoles-
centes. Eles são uma grande bênção para nos
ajudar a pastorear.

JETTs e adolescentes no sul da Índia
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MÉXICO

Compilado por Miguel, presidente regional de JTA

Comitê nacional do norte do México
Um dos destaques deste ano que passou foi

o fato dos adultos, ASGs e JAs de seis Lares em
Monterrey terem trabalhado juntos num Curso
de Treinamento Missionário (CTM) de três me-
ses para todos os 30 OCs, JETTs e adolescentes
juniores da área. Um dia por semana nos reunía-
mos em um Lar na área para aulas da Palavra,
atividades e get-out. Os Lares na área enviavam
uns dois voluntários adultos/ASGs que ensina-
vam aulas ou davam um treinamento vocacio-
nal. Cada dia de CTM consistia das seguintes
atividades:
§ Inspiração em conjunto
§ Memorização e jogos de revisão em con-

junto
§ Aulas de estudo da Palavra (dividida por

faixas etárias)
§ Três horas de cursos vocacionais, inclusive

canto e teatro, aulas de violão, de mecânica,
sobrevivência, arte e artesanato, aulas de
dança e carpintaria

§ Testificação pessoal (num dia muito especi-
al de CTM ganhamos juntos mais de 200
almas para o Senhor!)

§ Jogos em conjunto e atividades de noite
§ Provas da Palavra e de memorização (todos

os participantes tinham um dever de casa,
por exemplo, estudos da Palavra e memori-
zação pessoal)
No final do curso de três meses, fizemos

uma formatura para todos os participantes. O
Senhor supriu uma sala de conferência grande
num hotel para este evento e um serviço de bu-
ffet doou toda a comida. Ele também supriu
smokings para os meninos e vestidos de gala
para as meninas. Todos os participantes se apre-
sentaram em grupo para receberem seus certifi-
cados e um símbolo da Família de prata. Elas
também fizeram uma apresentação do que
aprenderam nos três meses.

Foi maravilhoso ver os frutos de trabalhar-
mos juntos como área. APGs com ASGs e es-
trangeiros e nacionais neste projeto conjunto.

Comitê nacional do sul do México
Sair para testemunhar pessoalmente e fazer

exemplos do Espírito Santo a cada duas sema-
nas num popular ponto de encontro da cidade é
uma das atividades de maior destaque na nossa
área. Tornou-se um dos maiores destaques para
todos os jovens na área, que deslanchou o fogo
da testificação de volta ao básico em todos nós!

A cada segunda feira temos aulas bíblicas
não só para os adolescentes juniores da área,
mas para qualquer um que queira. Essas aulas
são chamadas de “Um chamado à Conquista!”
Incluem uma variedade de inspiração, aulas da
Palavra, esquetes, concurso de versículos bí-
blicos — tudo com o objetivo de nos tornar
ganhadores de almas e discípulos profissio-
nais.

Em outubro foi realizado um convívio de
dois dias para todos os JETTs e adolescentes
juniores da área da Cidade do México. Este
convívio incluiu uma inspiração de manhã da
pesada, aula de três horas sobre o Tempo do Fim
(usando o filme Matrix), campeonatos diverti-
dos de vôlei, salsicha na brasa, histórias verídi-
cas, dança cigana em volta de uma fogueira e
acampar por uma noite em barracas.

Comitê nacional da América Central
A primeira incumbência que o nosso pre-

cioso Amor nos deu foi organizar um acampa-
mento para JETTs e adolescentes. O Senhor
nos deu o tema e as aulas que deveriam ser
dadas, e todos se empenharam de coração nos
preparativos. Acabou sendo um acampamento
de uma semana, realizado em julho, onde

Testificando na rua na cidade do México
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mais de 35 JETTs e adolescentes participa-
ram. Quando chegou as últimas noites as ins-
pirações já estavam tão poderosas que parecia
que podíamos ligar a coisa na tomada e ilumi-
narmos a cidade inteira! Coisa que nós, pais e
pastores desses jovens esperávamos e oráva-
mos que acontecesse. Todos partiram do
acampamento em fogo e rededicados ao Se-
nhor.

Estamos montando uma revista mensal
para JETTs e adolescentes chamada
“Alive”(vivo).

Como membros do comitê, uma das maio-
res mudanças nas nossas vidas é o fato do Se-
nhor parecer estar abrindo mais os nossos
olhos para as necessidades dos nossos JETTs e
adolescentes. Sentimos uma compulsão muito
grande para orarmos por eles. Nosso maior
desafio e encorajamento foi a BN “Criar Nos-
sos Adolescentes Juniores para Serem Discípu-
los”.

ORIENTE MÉDIO

Compilado por Emmy e Serena, co-presidentes
regionais do comitê de JETTs e adolescentes

§ Serena visitou os Lares no Pakistão em ju-
nho e pôde passar tempo com a maioria dos
JETTs e adolescentes e conhecê-los pesso-
almente.

§ O primeiro boletim mensal de duas pági-
nas foi montado por pais e pastores dos
JETTs e adolescentes na nossa área, com
dicas e idéias a respeito do pastoreamento
e cuidado dos nossos JETTs e adolescen-
tes. Entre os assuntos estavam tempo na
Palavra, disciplina, idéias e incentivos
para a memorização, idioma local e testifi-
cação, uso de computadores e Internet,
idéias para atividades, lembretes sobre os
requisitos da Carta magna, dicas, informa-
ções sobre o que o DEF tem à disposição,
vídeos baseados na Palavra, CDs educati-
vos, etc.

§ Uma revista mensal para JETTs e adoles-
centes foi iniciada no nível nacional mas
tem sido adotada em nível regional. Os JET-
Ts e adolescentes contribuem com dese-
nhos, histórias, testemunhos, poemas, pia-
das, etc.

§ Uma lista de oração com pedidos especiais
com respeito às necessidades dos JETTs e
adolescentes é circulada entre os membros
do comitê

§ Nosso comitê regional teve muitas idéias de
como ajudar a incrementar nossas devoções
e tempo na Palavra e está circulando essas
idéias para os Lares.

§ Delegamos aos comitês nacionais a meta de
motivar os Lares a envolver os JETTs e
adolescentes na testificação para jovens e
distribuição de materiais, e lhes conferir
mais responsabilidades e treinamento voca-
cional.

§ Possibilidades de provisionamento de
cursos fora, tais como aulas de música,
dança, esportes, etc., em que os jovens
são encorajados a eles mesmos provisio-
narem.

§ Acrescentamos coisas novas para incre-

América central: Nenhum acampento seria completo sem
uma dança cigana.
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mentar os shows de palhaços dos adoles-
centes e ajudá-los a não se aborrecerem
nem caírem na monotonia. Aula de show de
palhaços com Marco via vídeo.

Comitê nacional do México, por Marco
§ Fizemos um acampamento de três dias para

os JETTs e adolescentes juniores na nossa
área. Tivemos aulas muito inspiradas da
Palavra sobre “Convicção versus Conces-
são” e “Tornar-se Um”, misturadas a ativi-
dades divertidas tais como equitação e nata-
ção.

§ Nossa revista para JETTs e adolescentes
está começando, mas já enviamos o primei-
ro número da revista para JETTs e adoles-
centes de nossa região.

§ Fizemos uma iniciativa para conseguirmos
um colega de e-mail para cada JETT e ado-
lescente da área. Alguém com quem pudes-
sem se comunicar e que fosse uma influên-
cia positiva para eles, com a intenção de
podermos lhes oferecer conselhos e sim-
plesmente estarmos ao seu dispor.

Comitê nacional do Paquistão,
por Martin e Asaph

Visto que os Lares são muito distantes uns
dos outros, a grande maioria dos JETTs e ado-
lescentes não se vêem por literalmente anos.
Depois das reuniões de comitê, fizemos um
acampamento para JETTs e adolescentes numa
linda região ao norte do Paquistão, que contou
com a participação de 21 JETTs e
adolescentes.

Comitê nacional da Turquia, por
Dolly

Uma semana depois das reuni-
ões para estruturação de nosso co-
mitê em fevereiro, os Lares em
Istambul se fundiram e colocaram
metade da população de JETTs e
adolescentes em um só Lar. Pode
parecer um grupo grande, mas na
verdade representa apenas três
rapazes adolescentes juniores. Ti-
vemos um convívio divertido e
aulas da Palavra juntos, passando

pelos VCDs “Codebreakers”, de Tiago, como
também seções da lista de leitura para principi-
antes que consta na Carta Magna.

Outras realizações foram:
§ Começamos programas de treinamento

vocacional para adolescentes juniores, tais
como bateria, violão, shows de animação,
etc.

§ Temos lido Cartas da “Lista de Leitura Prio-
ritária para Principiantes” da Carta Magna
várias vezes por semana.

§ Na nossa investida de memorização, já
memorizamos até agora Apocalipse 13 e
Tiago 3. Os jovens ganham um prêmio em
dinheiro por cada capítulo que acabam de
memorizar, o que lhes dá um incentivo
extra.

AMÉRICA DO NORTE

Compilado por Ado, presidente regional de JTA

Este foi um ano de organização, estabele-
cendo tudo e as comunicações, e em que estuda-
mos as responsabilidades do nosso comitê de
JETTs e adolescentes e como cumpri-las. Os
quatro comitês nacionais da América do Norte
procuraram maneiras de servir os JETTs, ado-
lescentes e seus pais. A prioridade de cada comi-
tê nacional foi conhecer os JETTs e adolescen-
tes nas áreas em que se encontram e ver como
podem ajudá-los.

O maior enfoque dos comitês nacionais no

Adolescentes posam para uma foto no Paquistão antes de fazer
trekking
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momento é ver como podemos desenvolver
maneiras de prover treinamento de liderança
para os JETTS e adolescentes da nossa área.
Nossos jovens estão avançados de muitas ma-
neiras e muitos já têm muitas habilidades, ta-
lentos e capacidade de ir além do que qualquer
um de nós já fez. Agora cabe a cada um de nós
fazer nossa parte para ajudá-los a se tornarem
discípulos e cumprirem esse chamado em suas
vidas.

Vitórias e progressos do comitê nacional
O comitê nacional oeste começou com vári-

as reuniões e atividades locais para apresentar
seus membros aos adolescentes e discutirem
possíveis atividades e programas. A região é
dividida em duas áreas, O noroeste do Pacífico e
o sul da Califórnia, e conta com membros do
comitê em cada uma.

Além de essas áreas terem convívios regu-
lares dos JETTs e adolescentes, foi realizado um
grande acampamento de verão na área, com a
participação de 30 adolescentes. Esta área está
lutando para formar um núcleo de JETTs e ado-
lescentes dispostos a fazer algo pelo Senhor.

No final do ano tivemos um jantar para ado-
lescentes e pais num restaurante local no sul da
Califórnia, organizado, planejado e provisiona-
do pelos membros do comitê.

Depois do verão, o comitê nacional da
área central, que inclui principalmente o imen-
so estado do Texas, começou uma campanha
para encorajar os JETTs e
adolescentes de toda a área a
se inscreverem no programa
CVC. Isto fez com que mui-
tos jovens e seus pais enfo-
cassem os objetivos de sua
educação e futuro ano letivo.

O comitê sudeste entrou
de cara no programa organi-
zando vários convívios de
JETTs e adolescentes, e in-
cluiu vários pais nessas ocasi-
ões. Isto não só possibilitou
aos membros do comitê co-
nhecer os jovens, mas também
permitiu que os pais tivessem
um tempo para conversar en-

tre si e com os membros do comitê.
A região nordeste é bastante espalhada, de

modo que nosso comitê nacional colocou como
uma das suas primeiras metas conhecer os JET-
Ts e adolescentes da área. A principal concentra-
ção de jovens fica no Leste do Canadá.

PACÍFICO (ACTON)

Compilado por Sweetie, presidente regional de JTA

Temos pessoas dotadas e capazes ajudando
os comitês e estamos constatando muitos pro-
gressos — tudo que nós, COs e VSs, nunca con-
seguimos fazer — então estamos muito gratos
pela visão dos comitês!

Alguns destaques da nossa região são:

Acampamentos
O comitê de Taiwan fez um acampamento

em maio de 2002, contando com a participação
de 31 jovens (de 12 a 15 anos). Todos os mem-
bros do comitê, vários JAs e ASGs carneiro-
guia, como também pelo menos um adulto de
praticamente cada Lar em Taiwan participaram.
(Ver testemunho completo, com fotos, no GV
136.)

O comitê da China fez um acampamento da
Família em outubro de 2002. JETTs, e adoles-
centes juniores e seniores de vários Lares parti-
ciparam. Este foi o primeiro acampamento de
muitos jovens, dadas as condições do campo

Testemunhando em Taipei: Esq. à dir., Christina e Joyce com
Ken, Rejoice, Erin e Wendy, que são membros do clube jovem
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que fazem com que eles raramente tenham con-
vívio uns com os outros e desfrutem de uma
atmosfera aberta da “Família” que prevaleceu
durante o nosso tempo juntos.

Na Austrália os adolescentes seniores traba-
lharam juntos com o comitê de PeF para ajudar
a realizar e organizar um acampamento para
OCs.

Atividades
Realizamos em Taipei, Taiwan, uma noite

por semana uma aula da Palavra ou sobre testifi-
cação e uma atividade ou esporte de campo. Nas
aulas sobre testificação as crianças memoriza-
ram frases para testemunharem em chinês. Isto
as ajudou a serem testificadoras mais eficazes.
Nas outras duas cidades em Taiwan, também
tivemos atividades regulares para nossos jovens.

Cada cidade formou seu próprio time de
futebol, e até agora tivemos um campeonato
para os JETTs e adolescentes de todo o país!
Eles, juntamente com suas famílias, se reuniram
por uma tarde para terem jogos e convívio. Às
vezes os times de futebol também jogam com
times locais. As atividades e eventos esportivos
têm sido uma bênção que possibilita darmos aos
JETTs e adolescentes o que eles estão buscando
sob a forma de atividades divertidas e o conví-
vio que tanto anseiam ter, como também lhes
ensina aulas valiosas.

Os jovens na China participam de um proje-
to de memorização organizado em nível nacio-
nal pelo comitê de JETTs e adolescentes! São
dados prêmios aos que passam
na prova. Vários JETTs e ado-
lescentes receberam um certi-
ficado de brilhante em memo-
rização no acampamento re-
cente, e os outros o receberão
pelo correio.

Cartas de notícias
Claire e suas filhas, Hea-

ther e Olívia, pioneiraram a
carta de notícias dos JETTs e
adolescentes de Taiwan, cha-
mada Hotmail@you.com Já
publicaram quatro (contando
com contribuições dos JETTs

e adolescentes do campo.)
O comitê da China produziu sua primeira

carta de notícias chamada “Action”(ação) —
uma carta divertida e inspirada. Estamos plane-
jando expandir esta carta e levá-la a toda a re-
gião.

Cartas, boletins e reuniões de pais
Uma das primeiras coisas que o comitê de

Taiwan fez foi reunir os pais para conversarem
sobre os jovens. Além de reuniões de pais, o
comitê também enviou mensagens para o campo
sobre assuntos pertinentes aos JETTs e adoles-
centes.

Reuniões do comitê regional
Embora haja muitas diferenças em cada

país na nossa região, também há muitas similari-
dades. Estamos tentando ajudar nossos comitês
a fazerem o melhor possível para ajudar os JET-
Ts e adolescentes a crescerem e serem felizes no
seu serviço para o Senhor.

Agradecimentos especiais
Gostaríamos de elogiar e agradecer especi-

almente aos jovens nos nossos comitês de JET-
Ts e adolescentes que aceitaram o desafio na
nossa área de ajudar com a visão do “Chamado
ao Resgate”. Sua juventude, compreensão das
coisas, entusiasmo e fé são uma tremenda ajuda
e precisamos de mais jovens como vocês!

Time de futebol de Taipei. Esq. à dir., fileira de trás: Dawei (técnico), Sammy,
Bobby, Victor, Dulce, Tina, Bobby, Joyce, Johnny (técnico).

Fileira da frente: Patrick, Tim, Sean, Jesse, Timmy, Brian, Ricky
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SUDESTE ASIÁTICO

Compilado por Ariane, presidenta regional de JTA

Na vasta região do Sudeste Asiático, há no
momento mais de 103 JETTs CM e 42 FM, ado-
lescentes juniores e seniores, divididos em três
áreas nacionais: Tailândia e países circunvizi-
nhos, as Filipinas e a Indonésia. JETTs e adoles-
centes perfazem 20,7% da população na nossa
área!

Visto que o nosso comitê abrange uma
grande área, distância, cultura e necessidades, o
Senhor nos mostrou para passarmos questioná-
rios simples para os pais de alguns dos JETTs e
adolescentes. Isto ajudou nós, membros do co-
mitê, a conhecermos os JETTs e adolescentes da
nossa área melhor. Foi bom para nós vermos a
grande necessidade e desejos dos pais e Lares,
como também dos próprios jovens.

Nosso comitê se comprometeu a ser um
“comitê de oração”. Cada área nacional compi-
lou uma lista de pedidos dos JETTs, adolescen-
tes e Lares, e cada membro do comitê tem uma
cópia desses pedidos de oração para nossas vigí-
lias de oração pessoais.

Comitê nacional da Tailândia, por Aaron e
Joanne

Começamos a enviar uma carta de notícias
a cada dois meses para os JETTs e adolescentes,
com contribuições dos nossos próprios jovens.
É chamada “Look Whoz Talking” (Olha quem
está falando). Está cheia de testemunhos, arti-
gos, poemas, questionários da Palavra, e fotos.

Sabendo como cada Lar é ocupado, compi-
lamos uma lista de leitura da Carta Magna para
fácil acesso dos pais e pastores para todos que
estão se tornando adolescentes seniores.

Nosso comitê tem compilado novas aulas
da Palavra/Bíblia divertidas para enviar para os
pais e pastores a cada poucos meses para que
tenham um material já pronto para aulas da Pa-
lavra inspiradas e alimentícias.

Comitê nacional das Filipinas, por Simon
Em março fizemos duas séries de reuniões

em Manila. A primeira, com duração de três
dias, contou com a participação dos adolescen-

tes senio-
res e JAs
de todas a
Filipinas, e
a segunda
foi para os
JETTs e
adolescen-
tes junio-
res. Tiago
deu aulas
inspiradas
sobre fazer
uma dife-
rença e ser
diferente,
em vez de
sempre
tentar se
conformar
com a mul-
tidão, e
sobre o
Tempo do
Fim.

Em abril tivemos um convívio para os ado-
lescentes da área de Manila, ocasião em que
revisamos alguns pontos de destaques da BN
“Os Profissionais”. Incluímos também uma ex-
cursão a um pequeno balneário onde nadamos,
fizemos jogos e também tivemos aulas inspira-
das da Palavra e passamos a noite.

Em agosto tivemos um seminário de três
dias no qual participaram 26 jovens. Tivemos
inspirações e esquetes eletrizantes, e aulas que
abordaram assuntos tais como renunciar a tudo,
tédio, os ardis do Inimigo, nosso trabalho, e a
importância de se aplicar ao CVC, aos estudos
escolares e à educação.

Em junho e outubro tivemos um convívio
para todos os JETTs e adolescentes na área de
Luzon, com aulas da Palavra, um churrasco,
esportes e jogos da Palavra e um filme.

Começamos uma campanha para ganhar-
mos almas com troféus e medalhas de verdade
como prêmios mensais para o Lar e indivíduos
que ganharem mais almas.

Acampamento para JETTs e adolescentes
na Indonésia. De cima para baixo: Dan JA,
Daniel (15), Michelle (senior), Francesco

(12), Abi(13), Benny(12), Abi (13), Virginia
(ASG), Joe(13), John (ASG)
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Comitê nacional da Indonésia, por Rejoice
Em julho convidamos todos os JETTs e

adolescentes da região de Jakarta para um fim
de semana divertido. As atividades incluíram
aulas da Palavra baseadas no nosso futuro, as
glórias e as maravilhas do Céu, e testemunhar;
esquetes e questionários, e excursões de testifi-
cação em que estabelecemos metas de distribui-
ção de folhetos e pôsteres, e de almas ganhas. O
Senhor supriu refeições provisionadas, acampa-
mento, equitação, natação e uma excursão a
algumas fontes de água quente.

Os membros dos nossos comitês de JETTs e
adolescentes e PFE juntaram esforços para or-
ganizar um dia de convívio, Palavra e jogos para
os OCs e JETTs dos Lares de Jakarta. O enfoque
era a Palavra e o tema baseado nas BNs do mês
de estudo. Tivemos uma inspiração da pesada,
aulas da Palavra e jogos da Palavra.

AMÉRICA DO SUL ESPANHOLA

Compilado por Sam, presidente regional de JTA

Comitê nacional VEC
§ Um seminário de um dia sobre as chaves do

Reino foi realizado em junho para os jovens
de Bogotá.

§ Em julho organizou-se um acampamento de
três dias para todos os jovens da Venezuela.
O tema era a importância de ser um discípu-
lo e seguidor.

§ Tivemos dois dias de reuniões em setembro
com todos os jovens de Equador para lhes
passar a visão de doarem-se totalmente,
100% para o Senhor como Seus discípulos.

§ Em julho montamos uma banda na Vene-
zuela, “Radical Teens”. Em outubro monta-
mos uma banda no Equador, “Selah”.

§ Em outubro demos início ao  nosso boletim.
§ Em outubro estabelecemos um “sub-comitê

de ação” para o nosso comitê. Este comitê é
formado por jovens em fogo que trabalham
ou estão em comunicação estreita com o
comitê. Está funcionando maravilhosamen-
te bem.

§ Depois de mostrarmos os vídeos de Mamãe
e Peter, fizemos reuniões de um dia com os
jovens na Colômbia, Venezuela e Equador.

§ O comitê ajudou com uma campanha de
testificação pessoal nos meses de julho e
agosto tanto na Venezuela como na Colôm-
bia. Incluiu alguns exemplos do Espírito
Santo em que nossos jovens testemunharam
como grupo.

§ Em agosto tivemos várias reuniões de cura
organizadas pelos jovens em Bogotá.

Destaques do comitê nacional ABCP
§ Organizamos atividades a cada duas sema-

nas tanto para os JETTs como para os ado-
lescentes juniores/seniores em Santiago.
Entre essas atividades constaram vários
convívios de um dia em um dos nossos La-
res grandes, passeios de testificação, várias
festas, uma excursão de equitação, uma
visita a um museu de ciência interativo e
uma ida ao cinema, tudo provisionado!

§ Fizemos vários seminários para os jovens
na área. Entre os assuntos: follow-up, provi-
sionamento e RP, e para os jovens mais
velhos, duas aulas sobre liderança abriram
caminho para um curso que estamos prepa-
rando no momento sobre assuntos legais/
mídia. Uma aula de testificação está sendo
preparada para a testificação de Natal, com
instruções e técnicas numa variedade de
atividades de testificação.

§ Algumas das adolescentes de Santiago es-
tão preparando uma peça de teatro de rua
sobre o Tempo do Fim. Tem sido muito
divertido e oramos que seja um motivador
tremendo para a testificação.

§ Um grupo de adolescentes visita regular-
mente uma universidade local e convida os
jovens que conhecem para um estudo bíbli-
co semanal em um dos nossos Lares.

§ Vários rapazes estão começando uma ban-
da para testemunharem.

§ Um grupo de jovens organizou um convívio
para os Lares, membros externos, amigos e
ovelhas numa grande discoteca de um ami-
go da Família.

§ Um destaque foi o acampamento de adoles-
centes seniores da nossa área nacional em
novembro. Foram cinco dias de aulas, con-
vívio e diversão. As aulas incluíram atender
ao chamado de Deus para a sua vida, um
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estudo profundo sobre o que os homens e
mulheres do passado tiveram que renunciar,
e o que renunciar significa para nós. Um
seminário sobre o CVC foi dado por um
membro do comitê do FED e uma aula mo-
tivadora de um membro do comitê norte
sobre levar a tocha da Revolução. No últi-
mo dia participamos de um seminário mara-
vilhoso sobre cura e as chaves do Reino.

§ A comunicação com os Lares tem sido for-
talecida neste ano que passou, em grande
parte graças a todos vocês que enviaram
idéias, encorajamento e pedidos de oração.
Continuem enviando-os!

EUROPA OCIDENTAL

Compilado por Petra, co-presidenta regional de JTA

Este foi um ano de pioneiramento para o
nosso comitê. Temos sido desafiados a desco-
brir e conhecer todos os JETTs e adolescentes
da nossa área, e formar linhas de comunicação e
amizade com eles, como também ouvi-los em
discussões abertas. O Senhor tem feito coisas
maravilhosas com os nossos comitês.

Testificação
A coisa principal que o Senhor tem mostra-

do aos nossos comitês nacionais é a necessidade
de oportunidades de testificação excitantes para
desafiar nossos jovens. A primeira atividade que
organizamos foi uma aventura de testificação
num festival de música pop na Suíça no fim de
julho de 2002. Os comitês do norte e do sul jun-
taram esforços para tornar isto possível. Foi
totalmente por fé, e o Senhor fez coisas podero-
sas para fortalecer a nossa fé, suprindo cada
uma de nossas necessidades e nos dando um
clima incrível, e oportunidades de testificação
que antes não passavam de sonho para muitos
dos JETTs e adolescentes!

Acampamentos
Em agosto um acampamento oficial de JET-

Ts e adolescentes foi organizado em Manches-
ter, Inglaterra. Este acampamento teve um im-
pacto tremendo em muitos deles, com quem
tivemos condições de continuar o contato e a

quem temos aconselhado. De 7 a 11 de outubro
o comitê de VP organizou um convívio na Ingla-
terra, e o comitê de JETTs e adolescentes pôde
fazer um pouco de follow-up com os JETTs e
adolescentes que tinham participado do acam-
pamento anterior.

No final de agosto o comitê do sul, junta-
mente com o comitê de VP, organizou um acam-
pamento para JETTs e adolescentes durante um
convívio para a Família na Espanha e em Portu-
gal. Este se deu numa atmosfera muito diferente
do acampamento da Inglaterra, que foi mais dire-
cionado, mas aprendemos enquanto trabalháva-
mos e nos adaptamos. Muitos membros da Famí-
lia lá não se reuniam há muitos anos, de modo
que foi um tempo de excitamento e convívio.

Em setembro participamos de um convívio
na Itália para a Família da Itália, Grécia, Suíça e
Alemanha. Nosso comitê teve um acampamento
para JETTs e adolescentes juntamente com to-
das as outras atividades! Cerca de 70 JETTs e
adolescentes participaram, e tivemos aulas da
Palavra, inspirações, jogos, get-out, noite de
talentos, discussões abertas, memorização e,
claro, um muito esperado baile.

Interação com os pais
Em cada convívio da Família de que partici-

pamos, além de nossas atividades com os JETTs
e adolescentes, também pudemos ter discussões
abertas com muitos pais sobre os jovens, e com-
partilhar idéias e pontos de vista. Isto provou ser
uma grande bênção, não só para o bem da nossa
comunicação e união, mas para abrirmos nossos
olhos para as preocupações dos pais. Vai reque-
rer ambos os lados, os pais e os comitês, traba-
lhando juntos para fazer uma diferença na vida
dos nossos queridos JETTs e adolescentes.

Comunicação com os jovens e planos
futuros

Tivemos oportunidade de informar a todos
do nosso e-mail nesses acampamentos para ter-
mos uma linha direta de comunicação com os
jovens. Uma e-revista para JETTs e adolescen-
tes está sendo montada, para a qual os JETTs  e
os adolescentes podem contribuir, ver fotos de
seus colegas e responderem a questionários e
desafios.
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ÁFRICA

Compilado por Oli, presidenta regional de RP

Em maio de 2002, o Senhor nos disse para
prepararmos publicações e materiais para apre-
sentarmos a Família a amigos e contatos. Mal
sabíamos na ocasião que dentro de três meses o
Senhor nos faria participar de um dos maiores
eventos internacionais de 2002, o World Sum-
mit on Sustainable Development (Cúpula Mun-
dial para o Desenvolvimento Duradouro) em
Joanesburgo, África do Sul (de 17 de agosto a 7
de setembro). A participação da Família neste
evento foi um esforço conjunto dos comitês de
RP e DIT, como também da Família em Joanes-
burgo, WS e os muitos Lares na África que envi-
aram pessoal para tornar isto possível — um
verdadeiro exemplo da visão dos comitês em
ação!

Como resultado da Cúpula Mundial, foram
criados vários materiais novos de apresentação
não só da Família e nosso trabalho na África,
mas ainda mais especificamente nossos muitos
projetos locais, dos quais temos vários projetos
muito dinâmicos e bem sucedidos que são enti-
dades legais e associados ao trabalho da Famí-
lia. Estamos trabalhando para disponibilizar
esse material (que inclui uma apresentação em
VCD e um prospecto) para todos os Lares na
África poderem usar na sua testificação e ativi-
dades de distribuição de materiais e junto a pa-
trocinadores, autoridades e ovelhas, para ajudar
a fortalecer o elo entre cada uma das nossas
associações e o nome da Família — uma das
maiores metas do nosso comitê!

Outro evento chave para o nosso comitê
este ano foi uma reunião de uma semana do co-
mitê internacional de RP realizada pelo Depar-

COLUNA DE RELAÇÕES PÚBLICAS

e a mensagem do Tempo do Fim — dançando
com nossa trupe de cantores, e em outras ocasiões
encontramos a Primeira Dama da África do Sul,
um rei Zulu, um senador australiano, autoridades
do governo, a mídia, membros do parlamento de
vários países e empresários do topo.

Recebemos a visita de mais de 10 mil pesso-
as, e ganhamos 1.107 almas. Temos uma lista de
correspondência enorme que desde então temos
feito o follow-up via correios e e-mail, e temos
obtido muitas reações positivas. Tanto nosso
estande como o show das crianças cantando e
dançando saiu no mínimo três vezes nas notícias;
num programa religioso sério durante a Cúpula;
na televisão nacional uma vez com entrevistas e
uma explicação sobre o nosso trabalho missioná-
rio; mais uma vez o show das crianças e também
aparecemos em pelo menos um programa de
rádio. A mídia internacional tirou centenas de
fotos das crianças e nossas com vários chefes de
estado para a impressa internacional. Nós literal-
mente não tínhamos idéia de como nossa mensa-
gem iria longe, e damos ao Senhor toda a glória
por todos os milagres!

Cúpula Mundial 2002
— No Nosso Quintal!
Por Gideon e Rachel Scott

A World Summit on Sustainable Develop-
ment (Reunião de Cúpula por um Desenvolvi-
mento Duradouro) (considerada o evento mun-
dial que contou com o maior número de parti-
cipantes de todos os tempos) foi realizada em
Joanesburgo, África do Sul, em agosto e se-
tembro de 2002. Foi uma oportunidade fantás-
tica para o comitê de RP realizar algumas de
suas metas. Não poderia haver uma oportuni-
dade melhor de fazermos uma apresentação
positiva da Família — nossa mensagem e cren-
ças — em nível internacional nem resultados
mais espetaculares.

A participação da Família neste evento possi-
bilitou falarmos com e entregarmos pacotes com
profecias a nove chefes de estado. Alcançamos
muitos ministros de governo e autoridades das
Nações Unidas, assim como delegados internacio-
nais. O presidente sul africano foi televisado no
nosso estande — onde as pessoas recebiam um
testemunho completo do nosso trabalho, salvação
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tamento de Informação da Família na Inglaterra
para os três comitês de RP da região do EUR-
CRO. Três membros do comitê de RP da África
puderam participar, e foi uma bênção em termos
de estreitarmos os laços com os nossos irmãos
na Europa. Este tempo juntos provou ser muito
valioso para o trabalho que realizamos juntos na
criação de materiais de apresentação do nosso
trabalho na África, como também ao tratarmos
de assuntos relacionados com a África e do inte-
resse da imprensa na Europa.

BRASIL

Compilado por Mark, presidente  regional de RP

Representantes do comitê de RP participa-
ram das reuniões do DIT para orarem e debate-
rem passos necessários para prepararmos os
Lares para perseguição. Nestas reuniões foi
formado um subcomitê (dois membros do comi-
tê de RP e três membros do comitê do DIT) fo-
ram designados para prepararem seminários, o
primeiro dos quais foi realizado no Rio. Isto
marcou o começo de maior comunicação e coo-
peração entre os dois comitês, e nos ajudou a
reconhecermos a necessidade dos dois comitês
trabalharem juntos em projetos de preparação
para a perseguição. Também oramos e conver-
samos muito com o comitê do DEF sobre as
necessidades educacionais e o ensino em casa
da Família, no nível legal e no educacional.

Estamos trabalhando juntamente com o
comitê do DEF para publicarmos um boletim de
perguntas mais freqüentes sobre a educação da
Família, para ajudar os membros da Família a
entenderem seus direitos e estarem melhor pre-
parados para explicarem sua posição em relação
à educação para amigos e autoridades. Também
estamos trabalhando com o comitê de DIT para
termos um currículo padrão para alimentarmos
nossos membros ativos mais profundamente
com a Palavra.

Um dos projetos do comitê de RP do Brasil
é a formação de um “Subcomitê Judiciário” com
nossos discípulos advogados e membros do
comitê de RP, com o propósito de informar nos-
sos membros ativos e outros amigos advogados
de nossas crenças e as controvérsias que as cer-

cam.
Há um site de prestígio do Sistema que se

ofereceu a afixar descrições dos nossos ministé-
rios de atender aos pobres para pessoas de fora,
para que tenham informação dos mesmos e pos-
sam se oferecer como voluntárias, quer como
mão de obra quer materialmente.

Um grupo de apoio de RP/Mídia foi forma-
do para criar uma rede de participantes da Famí-
lia designados, que queiram se voluntariar para
trabalhar com o comitê de RP contribuindo com
conselhos, mão de obra, e sua prática nas diver-
sas áreas do trabalho de RP, tais como no campo
legal, travar conhecimento com autoridades,
ministrar para acadêmicos e personalidades da
mídia, etc. Embora nosso comitê de RP seja
pequeno, há uma série de pessoas experientes e
talentosas em todo o país que pode nos ajudar.
Também estamos trabalhando no sentido de
estabelecermos uma rede de membros ativos
mais fortes e experientes que possam nos ajudar
a defendermos a nossa fé.

EURORÁSIA ORIENTAL

Compilado por Hannah e Joseph, co-presidentes
regionais de RP

Começamos o ano com uma reunião em
fevereiro dos comitês da Europa do Leste e
Ásia, na qual Gideon (de Rachel) compareceu
como representante da África. Um total de 19 de
nós nos reunimos no Lar do Ministério de Cor-
respondência (agora o CEAD — Escritório
Contato da Europa Central) para cinco dias de
reuniões. Nossa meta principal era ver como
poderíamos ajudar os Lares a estarem melhor
preparados para eventos com a mídia e o que
poderíamos fazer em termos de trabalho pró-
ativo para chegarmos ao mundo da mídia e dos
acadêmicos. Cobrimos assuntos como por
exemplo, como termos um trabalho mais pró-
ativo nos nossos campos e suprirmos melhor os
Lares com materiais de RP atualizados, contato
com ex-membros, trabalho pró-ativo com pais
de nossos membros, envio de pesquisa de RP
aos Lares, etc. Estabelecemos cinco subcomitês
para a Europa que abrangem a mídia, assuntos
legais e de direitos humanos, assuntos legais e
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humanitários da Família, reconciliação e tradu-
ções.

Um ponto inspirador de progresso é que há
um acadêmico agora na Hungria montando um
centro de informações objetivas sobre Novos
Movimentos Religiosos. Ele foi aluno de Eileen
Barker na Inglaterra e está entrevistando e reu-
nindo informações sobre todos os NMR ativos
na Hungria. Ele fez uma boa entrevista com
John e Ruby e ambos puderam passar-lhe vários
dados sobre a Família para o arquivo que está
montando.

INDIA

Compilado por Ruth, presidenta  regional de RP
(juntamente com Cephas)

O Web site da Família na Índia entrou em
funcionamento este ano para suprir a Família
com um material de RP bem planejado que ex-
plica o nosso trabalho para seus amigos e conta-
to.

Uma declaração da Família, de como é for-
mada e de nosso trabalho e crenças, foi feito
para a Índia para ajudar os membros da Família
a apresentarem a Família de modo mais preciso
e positivo. Sentimos a necessidade da Família
na Índia “falar a uma mesma voz” ao apresentar
a nossa fé, trabalho e outros assuntos pertinentes
ao nosso movimento, tais como, puericultura,
meio de sustento, etc.

Os comitês de RP e DIT organizaram even-
tos de divulgação em Bangalore, Déli e Mumbai
para nossos amigos e contatos como também
para a imprensa para promover God on God
(entrevista com Deus) e a visita de MacGregor.
Foram publicadas quatro boas revisões de livros
em jornais de renome no país antes da chegada
de Scott na Índia e dez eventos foram organiza-
dos em três cidades, seguidos de oito artigos
positivos nos jornais, salientando o livro e seu
autor.

JAPÃO E KOREA

Compilado por Stephen, presidente regional de RP

No Japão parece que aumenta o número de

artigos positivos sobre a Família. Muitos Lares
têm sido contactados pela mídia por causa de
seus projetos de AAP, trabalho missionário e/ou
ministério musical, e os artigos e programas de
TV deram um bom testemunho.

Enviamos nossa primeira carta de notícias
do comitê de RP aos Lares no Japão e Coréia,
abordando as cinco metas que estabelecemos
para nosso trabalho este ano. Compilamos um
vídeo que apresenta o trabalho da Família no
mundo inteiro e em nível nacional para os mem-
bros ativos, a pedido do comitê de DIT. Um Lar
no Japão está dando bom fruto como organiza-
ção filantrópica, e outros Lares estão interessa-
dos nisso, de modo que compilamos as informa-
ções sobre ONGs/organizações filantrópicas
para os Lares no Japão. Também participamos
de um simpósio organizado por um grupo de
advogados que se dedicam principalmente a
ajudar vítimas de abuso da mídia.

MÉXICO/AMÉRICA CENTRAL

Compilado por Ben e Maria, membros do comitê
regional de RP

Conferências e reuniões
Participamos ano passado de uma série de

conferências, fóruns e outras reuniões com aca-
dêmicos, autoridades do governo e formulado-
res de normas. Muitas dessas conferências e
eventos foram fruto de nossa ligação com um
grupo inter-religioso, Campaña por la Toleran-
cia. Este grupo está constantemente em contato
com várias autoridades do governo do Departa-
mento de Religião, Nações Unidas, Direitos
Humanos,
congressis-
tas, e ou-
tros, encon-
trando-se
com essas
pessoas e
assistindo
na organiza-
ção de con-
ferências.
Isto tem nos
dado uma

Membros do comitê de RP do leste do Japão:

Sarah, Stephen e Hiromi
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incrível porta aberta para conhecermos os che-
fes de várias organizações e autoridades do go-
verno de um modo que nunca antes consegui-
mos. Tem nos ajudado ficar a par da linha de
pensamento dos acadêmicos e políticos em rela-
ção às religiões e à tolerância. Também tem nos
dado uma plataforma para expormos a Família,
nosso trabalho e mensagem através de nossa
música e escritos, que extraímos de nossas pu-
blicações sobre determinados assuntos como
tolerância, o papel da mulher na sociedade, etc.

Seguem-se algumas atividades do CPT:
§ Organização de fóruns para o público em

geral sobre direitos humanos, tolerância e
direitos religiosos.

§ Presta assistência na organização de fóruns
para públicos específicos, o governo e auto-
ridades de direitos humanos. Etc.

§ Organização de eventos culturais para pro-
mover a tolerância.

§ Criação de propostas para novas leis.
§ Ajuda a defender o direito de minorias.

Projetos nos quais trabalhamos este ano
Uma revista GP apresentando o trabalho da

Família no México, um CD apresentando o tra-
balho no México, uma brochura sobre as mulhe-
res na Família para passarmos numa conferência
na qual participamos, um discurso sobre tole-
rância, um boletim sobre segurando e um sobre
educação para os Lares.

Ajudamos a estabelecer uma associação
civil em Monterrey, “La Família, un Proyecto
del Futuro”. Deus abençoe os irmãos lá que
tiveram essa iniciativa. Estamos ainda apren-
dendo a trabalhar com todos esses aspectos le-
gais.
Nosso projeto humanitário anual de Natal na
praça Zocalo [uma praça central na Cidade do
México], onde temos distribuídos milhares de
pratos de comida para pessoas carentes nos últi-
mos oito anos no dia de Natal, tem ajudado em
muito a promover as boas obras da Família para
com o governo. A nível nacional, tem sido um
projeto com um apelo maravilhoso para alcan-
çarmos a muitos, como também tem nos dado
oportunidade de testemunhar em massa mais
neste dia do que em todo o resto do ano. Em
2001, a testificação de massa foi de 203 milhões
de pessoas!

ORIENTE MÉDIO

Compilado por Joan, presidente regional de RP

O comitê regional de RP, que compreende o
Líbano, Paquistão, Turquia e vários outros paí-
ses em situação delicada no Oriente Médio,
reuniu-se pela primeira vez em setembro. As
reuniões, com duração de dois dias, foram uma
oportunidade maravilhosa para nos unirmos e
discutirmos maneiras pró-ativas de promover-
mos o nome da Família e o trabalho na nossa
área.

O principal tópico de oração e discussão foi
recomendar aos Lares a formação de equipes de
RP para melhorar seu trabalho de follow-up comStacy num evento inter-religioso

Membros do comitê de PR no México durante
um evento no congresso
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os muitos contatos que têm na mídia e com ami-
gos que têm feito ao longo dos anos. Pratica-
mente toda a cobertura da imprensa que temos
recebido até agora tem sido positiva, de modo
que assumir o compromisso de ser fiel em fazer
o follow-up desses contatos é um importante
passo no trabalho pró-ativo. O comitê sugeriu
que as equipes de RP façam um relatório a cada
três meses para o comitê regional de RP sobre
quaisquer projetos pró-ativos nos quais estejam
trabalhando e qualquer cobertura da mídia que
recebam durantes esses três meses, e outras vitó-
rias e/ou problemas. O comitê de RP também
recomendou que cada país crie e atualize regu-
larmente um site local no qual possam divulgar
suas atividades.

Algo que todos concordaram ser um ponto
fraco no qual todos os Lares poderiam e deveri-
am melhorar é aprender o idioma local. Embora
tenhamos produzido e distribuídos vários livros,
vídeos e materiais de áudio no idioma local, e a
trupe que canta no Oriente Médio tenha feito um
progresso imenso em aprender a cantar em ára-
be (de modo que 90 % de suas canções agora
são em árabe), na verdade aprender o idioma
tem sido uma área fraca para muitos, coisa que
geralmente reflete mal para a nossa imagem. O
comitê encorajou os Lares a buscarem o Senhor
para encontrarem soluções para que cada indiví-
duo faça progressos no sentido de aprender a
língua local e para darem uma ênfase renovada a
isto. Alguns Lares começaram a incluir no seu
horário um tempo duas ou mais vezes por sema-
na para seus membros estudarem o idioma, que
já é um bom começo e algo que o comitê espera
continuar encorajando no Lar.

Alguns membros dos comitês de RP e DIT
prepararam um perfil da nossa organização e
trabalho no Oriente Médio. Visto que o trabalho
nessa região é bastante delicado e estreitamente
interligado, todos concordaram que havia uma
necessidade na nossa situação em particular de
que cada país tivesse algo assim. Embora cada
país adapte o seu perfil à situação e trabalho
local, servirá de padrão para nossa abordagem
na região ao respondermos perguntas em rela-
ção ao nosso background e crenças para a mídia
e outros interessados.

AMÉRICA DO NORTE

Compilado por Marc e Claire (co-presidentes do
comitê de RP regional) e pelo Lar de Mídia Norte
Americano

O Norte encontra o Sul — a visão de
comitês avança

Neste ano que passou conseguimos circular
10 cartas de notícias mensais para outros comi-
tês de RP ao redor do mundo, um meio pelo qual
compartilhamos o que o Senhor tem feito na
nossa área. Também compilamos cerca de mil
arquivos relacionados a relações públicas, pro-
cessos jurídicos, descobertas acadêmicas, etc.,
que colocamos recentemente à disposição de
equipes de relações públicas. Nossa secretária
JA, Marianne, organizou um arquivo com arti-
gos publicados sobre a Família datando desde o
começo da Família. Este compreende milhares
de artigos que estão a disposição das equipes de
RP ao redor do mundo. Nosso comitê de RP
preparou dois boletins para o campo da América
do Norte abrangendo segurança e preparação
para perseguição. Phil (membro do comitê de
RP) compilou um boletim para os Lares da AN
sobre como conseguir informações a respeito de
organizações filantrópicas, e tudo isto está dis-
ponível à Família via Internet.

Também organizamos três seminários du-
rante o ano sobre relações públicas e assuntos
relacionados, nos quais fizemos apresentações.
Foram dois nos Estados Unidos e um no Brasil,
no qual participaram pessoas de toda a América
do Sul. Trabalhamos em equipe com a equipe de
RP do México em algumas situações legais, que
o Senhor solucionou através de oração desespe-
rada e o poder das chaves! Pudemos colaborar
com a equipe de RP do Chile no tocante aos
esforços do Congresso Chileno de designar um
comitê para investigar seitas.

Conferências de destaque sobre religião e
liberdade religiosa

Participamos de cinco conferências sobre
minorias religiosas e liberdades religiosas este
ano. Palestramos em uma dessas conferências,
que patrocinou um quadro de acadêmicos cheio
de documentos sobre a Família. Nós também
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apresentamos documentos, que foram bem rece-
bidos. Os documentos apresentados refletiram
uma compreensão mais profunda da Família e
nossa história atual, o que foi muito animador.
Uma dessas conferências de que participamos
era anti-seitas (uma coletânea de indivíduos
debatendo maneiras de desconver-
ter membros de novas religiões, que
eles consideram falsas religiões).
Também foi apresentado um docu-
mento sobre a Família, muito infor-
mativo, fiel e preciso, enfocando os
últimos dez anos de nossa história.
Pudemos interagir e conhecer mem-
bros de outras novas religiões, tais
como os Jesus People dos EUA,
Kashi, os Cientologistas, A Igreja
da Unificação, etc. Esta interação
pode ser muito proveitosa no senti-
do de nos ligar a tais grupos na dis-
cussão de assuntos comuns.

Novos escritos publicados sobre a Família
Este ano foram publicadas várias publica-

ções sobre a Família, e há mais em andamento.
Dez anos atrás, havia muito pouca informação de
terceiros escrita sobre a Família. Tem sido um
milagre ver pessoas se interessando na Família e
começando a buscar nos retratar com precisão e
compreender nossa teologia e crenças. Este ano,
um livro do Dr. William Bainbridge foi publica-
do, The Endtime Family, The Children of God (A
Família do Tempo do Fim, Os Meninos de Deus),
compreendendo vários anos de pesquisa, entre-
vistas e pesquisas. Além deste, três outros docu-
mentos foram escritos sobre a Família, além de
várias entradas em enciclopédias sobre o assunto
religião e a mulher na religião.

Serviços religiosos na Internet
Há mais de um ano o Senhor nos guiou a pio-

neirar um serviço noticioso religioso sem fins lu-
crativos em prol de ativistas dos direitos humanos,
novas religiões e peritos em religião. Este serviço
cresceu rapidamente no último ano e conseguimos
enviar mais de 5 mil artigos das notícias sobre
religião no ano que passou. Isto tem servido de
ponto de contato para pessoas interessadas na tole-
rância religiosa e na liberdade de religião das mi-

norias. Também compilamos esses artigos e colo-
camos este material num formato de carta de notí-
cia bimestral de 12 a 16 páginas, que enviamos a
cerca de duzentos acadêmicos e ativistas da liber-
dade religiosa, como também organizações de
ensino em casa. Este ano enviamos duas edições

sobre ensino em casa e cinco revistas
com notícias sobre religião, perfazen-
do um total de 886 páginas.

Novos sites na Web
Abrimos vários sites na Web

este ano para o nosso trabalho na
América do Norte como também
internacional na arena da liberdade e
tolerâncias religiosas. O primeiro
site é uma página para o nosso servi-
ço de notícias que inclui um arquivo
com mais de 2 mil artigos das notíci-
as sobre religião e liberdade religio-

sa, o que gerou muitos assinantes e aumentou o
nosso serviço consideravelmente. Recebemos
mais de 400 visitas este ano que baixaram mais
de 700 MB. Nossa equipe também atualizou a
seção “mídia” do Web site GP da Família, fazen-
do-o mais fácil de ser usado pelo público em ge-
ral e atualizando as informações neles contidas
com notícias atuais e centradas em assuntos da
atualidade. Juntamente com o comitê de DIT,
nosso comitê concluiu que um site para a nossa
Família na América do Norte seria uma ferramen-
ta valiosa, onde apresentamos o trabalho que
fazemos especificamente na América do Norte
com testemunhos do nosso campo. Conseguimos
lançar um site este ano, embora ainda esteja em
fase inicial, visto que precisamos de mais infor-
mações do campo (www.thefamilyna.org). Tam-
bém montamos um site local para o nosso traba-
lho de RP na área, que já provou ser uma verda-
deira bênção, junto com nosso álbum atualizado
de RP. A Web tem certamente se tornado um
grande meio de alcançar a muitos.

Ministério do Correio da América do Norte
Nos últimos sete anos, como parte do trabalho

pró-ativo de RP, nossa equipe de relações públicas
tem operado um ministério de correio para indiví-
duos estudiosos de religião, ativistas em prol da
liberdade religiosa, autoridades do governo que
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lidam com assuntos relacionados à religião, em-
baixadas, e pais e parentes de membros da Família.
No ano que passou, enviamos 6.889 correspon-
dências. São enviadas a mais de 2 mil pessoas, que
recebem alguns envios por ano (sem fazer menção
das 200 sociedades de ensino em casa para as
quais também mandamos envios regularmente.)
Ginna e Marianne, que cuidam desses envios,
enviaram 4.376 revistas Contato, 1.128 Reflexões,
6.073 BAFs, 1.003 BNs, compilações de BNs e
REFs, 10.831 publicações WRNS e outras, perfa-
zendo um total de 22.228 peças de literatura envia-
das. Isto não inclui as 17.000 Contato  distribuídas
pelo nosso Lar através da testificação.

Em resposta a um envio que mandamos a
autoridades de embaixadas, recebemos um pedido
de um país africano de livros escolares para suas
escolas, visto que a maioria das escolas nesse país
tem dificuldade em conseguir livros escolares.
Conseguimos enviar vários carregamentos de li-
vros, pelos quais recebemos algumas lindas cartas
de agradecimento e reconhecimento do Ministério
de Educação. Eles também nos pediram mais re-
vistas Contato, que também lhes foram enviadas.

PACÍFICO (ACTON)

Compilado por Paul D., presidente  regional do
comitê de RP

Taiwan
Taiwan já contava com uma equipe de RP e

mídia em pleno funcionamento, de modo que foi
um dos primeiros comitês nacionais de RP a ser
estabelecido. Dada a necessidade de se traduzir
material de RP para o chinês, alguns membros
do comitê são do Lit-Pic. Como campo, Taiwan
aceita os cristãos muito bem, e muitos apreciam
o trabalho que a Família faz lá. Um grande pas-
so de progresso foi o lançamento da Contato em
chinês, visto que oferece uma oportunidade
maravilhosa de alimentarmos as pessoas passo a
passo. Há vários materiais de testificação em
andamento destinados a fortalecer nossos ami-
gos e contatos, tais como um prospecto sobre a
Família, traduções de declarações simplifica-
das, e algumas iniciativas para fortalecer a con-
vicção de membros da Família.

Durante o mês de estudo, Tim guiou duas ofici-

nas intituladas “Carne da Palavra”. O comitê termi-
nou uma compilação de “Dicas e Passos para Ali-
mentar mais Profundamente nossos Amigos”, que
foi enviado para os Lares no campo. Fizemos um
seminário de treinamento para membros do comitê
sobre o que é preciso para ser um porta-voz, como
também para repassarmos as “perguntas difíceis” e
que se transformou em incumbências de oração e
profecia e estudo. O comitê de RP está preparando
seminários de treinamento para todos os discípulos
nacionais de Taiwan para 2003.

O Lit-Pic chinês está montando dois pacotes
para a mídia — um leite, que inclui “Fatos Sobre a
Nossa Família” e “A Família Adota uma Carta
Magna”, juntamente com alguns BAFs e nossa
Declaração de Fé. O segundo é mais carne, com
todas as publicações acima mencionadas mais
“Resumo das Declarações” e algumas declarações
na sua íntegra que não constam no resumo acima.

Os programas feitos pela mídia sobre a Fa-
mília têm sido favoráveis.

China
Estamos gratos pelos serviços de notícias

do WRNS da equipe de mídia norte-americana
visto que eles incluem com freqüência notícias
sobre a China que nos mantêm informados so-
bre assuntos relevantes no tocante à liberdade
religiosa. Como podem imaginar, o papel do
nosso pessoal de RP na China é bastante dife-
rente do que em outros lugares. Temos mais que
nada nos concentrado em fortalecer a segurança
e manter em dia a comunicação com os Lares.

Austrália
Em Sidnei, o Senhor nos levou a estabele-

cer uma caridade que abrange nossos ministéri-
os de AAP nas prisões e com os menos favoreci-
dos. Chama-se “Mude o Mundo, Inc.” E foi
reconhecido pelo Departamento Filantrópico do
Estado. Nossos ministérios nas prisões dão boa
publicidade à Família.

SUDESTE DA ÁSIA

Compilado por Steven, presidente  regional  de RP
Nosso comitê tem crescido e progredido,

começando com o acréscimo de novos membros
da Indonésia e das Filipinas, representantes des-
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tes campos, como também o aumento das comu-
nicações com os Lares. Desde abril de 2002
enviamos 21 mensagens e/ou informativos aos
Lares na nossa área sobre a mídia e assuntos
legais.

Em outubro fizemos um seminário sobre
preparação para a perseguição para os Lares na
Tailândia. Enviamos cópias do pacote do semi-
nário para membros do comitê no Camboja,
Indonésia e Filipinas. Abrangemos pontos tais
como a importância da união, obediência à Pala-
vra, desespero e oração no combate à persegui-
ção. O Senhor salientou a importância de todos
tomarem uma atitude em relação a esses pontos,
e mantivemos contato com os Lares no tocante
aos progressos feitos neste sentido.

Tailândia
Uma das maiores vitórias relacionadas ao

trabalho de RP continua sendo a cobertura favo-
rável que a Família tem tido através do ministé-
rio de lukthoong. O Senhor continua a usar este
ministério tão frutífero como veículo pró-ativo
para projetar uma imagem positiva da Família.
Muitos programas televisionados ou artigos
publicados sobre Jonas e/ou Christy também
mencionam a Família, muitas vezes enfocando
bastante o trabalho da Família e nosso estilo de
vida. Estamos desesperados para não só conti-
nuarmos a dar ao Senhor todo o mérito por qual-
quer coisa que temos realizado neste sentido,
mas também seguir Sua orientação bem de perto
no campo da mídia, quer seja trabalhando ou
lidando com setores da mídia com que temos
contato.

Além das inúmeras entrevistas feitas a Jo-

nas e/ou Christy que também incluíram a Famí-
lia, o Bangkok Post e o The Nation publicaram
três artigos principais sobre a Família, todos
positivos. The Nation publicou dois artigos so-
bre a Família — um sobre o nosso trabalho de
AAP em Bahn Pakred, um lar para crianças de-
ficientes; o segundo sobre a assistência educaci-
onal que a Família oferece a várias instituições.
Nos últimos 10 meses, foram feitas quatro entre-
vistas ao Lar DF por vários programas de TV, e
várias outras para revistas e jornais abordando o
estilo de vida da Família. Uma entrevista feita a
Jonas e Christy mostrou seu site, que apareceu
on-line durante o programa de TV (veja abaixo).
Várias revistas têm publicado páginas de fotos
do trabalho de AAP da Família. O canal 5 conti-
nua a transmitir canções da Família entre seus
programas.

A Família foi mais uma vez a ganhadora do
prêmio “Public Welfare Supporter of the Year”
(Voluntários Sociais do Ano). É a sétima ou
oitava vez que recebemos este prêmio pelo nos-
so trabalho de AAP nas várias instituições sob a
supervisão do Departamento de Serviço Social.

Temos dois sites, www.thaifamily.org e
www.jonasanderson.com, que atualizamos re-
gularmente. Ambos continuam sendo um trunfo
importante para a promoção do bom nome da
Família tanto em nível local como internacional-
mente. (O canal 9 solicitou uma entrevista com
Jonas e Christy sobre seu site, para usar num
programa. O site de Jonas e Christy é provavel-
mente o único no país de artistas de luthoong e
um dos melhores sites desse gênero no país,
além de ser bilíngüe, de modo que eles se inte-
ressaram. Eles visitaram o Lar para filmar Jonas

Membros do comitê do Sudeste da Ásia, esq. à dir.: David e Rose (Tailândia), Tommy (de Christina,
Tailândia), Joanna (de John E., Indonésia), John D. (de Mercy D., Indonésia)
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e Christy no estúdio em seus computadores e
mostraram o site on-line, que não só tem atua-
ções deles e notícias, mas também fotos de AAP
e outros assuntos relacionados à Família.)

Estamos trabalhando, com o comitê de DIT,
na criação de um novo prospecto de RP para
apresentarmos o trabalho da Família na Tailân-
dia, um calendário para 2003, e um livro bilín-
güe de Heavenly Streams.

DESTAQUES DO MINISTÉRIO DE MÚSICA

MÍDIA – Jonas e Christy deram 118 conferên-
cias de maior porte da TV/rádio/imprensa sobre
seu ministério e/ou a Família, todos favoráveis.
Além de uma vasta gama de programas e entre-
vistas com a mídia local (TV/rádio/jornais/re-
vistas), também deram entrevistas à NHK, TV
Fuji (ambas do Japão), Voice of América, Voice
of Free Ásia, e a TV da Associated Press. Jonas
e Christy foram premiados pelos seus esforços
de aumentar a conscientização contra as drogas
na Tailândia.

VIAGENS AO EXTERIOR — Jonas e Chris-
ty fizeram seis viagens entre novembro de 2001
e outubro de 2002.

NOVOS ÁLBUNS — Jonas e Christy grava-
ram e lançaram um novo álbum cada um este
ano, como também um vídeo sobre os mesmos.
Jonas está agora trabalhando no seu quarto ál-
bum.

Filipinas/ Indonésia
Algumas das nossas metas para a Filipinas

incluem: um enfoque renovado ao contato com
nossos amigos na mídia e outros níveis de influên-
cia, preparação para uma perseguição potencial;
documentação das boas obras da Família num
futuro vídeo de RP; nos comunicarmos com os
Lares no tocante à importância de mantermos o
padrão físico dos nossos Lares, e atualizarmos
regularmente os registros escolares de nossas cri-
anças e outros pontos relacionados via uma infor-
mativo (em comunicação com os outros comitês
que estejam ligados a tais assuntos.)

Na Indonésia, os irmãos foram ao ataque
para alimentar nossos amigos mais profunda-
mente, explicando-lhes em detalhe do que se
trata a Família e fundamentando-os na Palavra.
Eles continuam a ter um ministério muito frutí-
fero de AAP e estão em contato com muitas
pessoas influentes e importantes de alto escalão
que são favoráveis à Família.

Camboja
A equipe lá tem conseguido fazer contato

com várias pessoas influentes e de alto escalão,
ganhando várias pessoas chaves para o nosso
trabalho. Peter e Sharon (JAs, de Markus e
Ammi) foram convidados a participarem de um
show musical na rádio de 1h30, em que alcança-
ram um total de 4 milhões de pessoas em sete
províncias. Eles explicaram um pouco sobre o
nosso trabalho, responderam telefonemas ao
vivo e tocaram algumas músicas da Família. O
DJ ficou maravilhado com nossas músicas, tanto
que lhes pediu que voltassem na semana seguin-
te. Pudemos tocar mais três canções nas sema-
nas que se seguiram e falar um pouco mais do
nosso estilo de vida. Perguntaram-nos se já tí-
nhamos pensado em ter nosso próprio programa
de rádio, coisa sobre a qual estamos orando no
momento.

Campo pioneiro no Sudeste Asiático
Michelle ASG (de Paul Hart) está redigin-

do/compilando uma coluna sobre os cuidados e
a educação de crianças pequenas para uma re-
vista mensal de renome. O artigo deste mês con-
sistiu de cinco páginas, e até agora as reações
têm sido muito positivas. Em novembro esta

Christy e Jonas se apresentando
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coluna passará a ser uma coluna regular mensal.

AMÉRICA DO SUL — PAÍSES DE LÍNGUA
ESPANHOLA

Compilado por Juan, presidente  regional de RP

Participação no “Fórum pela Tolerância” no
Chile

Há dois anos temos sido membros permanen-
tes do “Fórum pela Tolerância” no Chile, compos-
to de professores, chefes de fundações, autorida-
des do governo, juristas e ativistas de direitos hu-
manos. O objetivo principal desse fórum é fazer
com que o Chile seja um país mais tolerante e di-
verso, contribuir com informações sobre inúmeros
casos de discriminação para uma equipe de juristas
da Universidade Diego Portals, onde se encontra
sua sede. O fórum fez contribuições importantes
para as leis de liberdade de imprensa e de expres-
são, aprovadas recentemente pelo Congresso chi-
leno, como também contribuições substanciais
para a reforma do sistema de procedimentos pe-
nais que está sendo implementado no momento. O
fórum está trabalhando atualmente numa lei anti-
discriminação, para a qual pudemos contribuir a
nossa experiência como pequeno movimento reli-
gioso. Foi nos pedido para organizar uma reunião
para abranger o problema global enfrentado pelos
novos movimentos religiosos no Chile.

Oficinas da mídia e educacionais para
jovens

A primeira parte do curso, para jovens aci-
ma de 18 anos, abrange assuntos tais como lide-
rança, atitudes, motivação, comunicação, ética,
compromisso e visão. A segunda parte é relativo
a ser um porta-voz e assistirem assuntos legais,
inclusive o conhecimento das Declarações da
Família, direitos civis e a estrutura legal no Chi-
le, os principais trabalhos relativos à Família e
uma breve história dos MAS. Também incluí-
mos oficinas com aplicações práticas de como
falar com jornalistas e autoridades. A parte final
do curso compreendeu assuntos acadêmicos
para os jovens da Família, inclusive história,
política, economia, história do pensamento mo-
derno, sociologia, influências da mídia na cultu-

ra moderna, etc. O objetivo desses estudos é
ajudar nossos jovens a adquirirem uma compre-
ensão mais profunda do mundo em que vivem,
no contexto das profecias do Tempo do Fim.

Oficinas sobre a mídia para adultos
Tivemos nossa primeira oficina sobre mídia

para adultos, e discutimos assuntos relacionados
ao trabalho de porta-voz. Quando começamos
este programa com os jovens, muitos adultos
expressaram o desejo de participarem numa
oficina desta natureza. Falamos de assuntos tais
como as mudanças culturais efetuadas na Famí-
lia através da nossa atitude em relação à perse-
guição (desde a perseguição na França até ago-
ra), nossos direitos civis, a estrutura legal no
Chile, e os direitos que temos como cidadãos de
professarmos nossas crenças, etc.

 O maior problema com o qual alguns adul-
tos se deparam quando verbalmente atacados ou
sujeitos a um interrogatório hostil é confundir
nossas crenças com aquilo de que temos sido
acusados. Nossa organização não é criminosa,
como já foi demonstrado no mundo inteiro. Não
resta dúvidas disto em termos judiciais. E no
tocante às nossas crenças, as leis da maioria dos
países nos garantem o direito de acreditarmos
no que quisermos, por mais excêntrico que nos-
sas crenças possam parecer. Se vamos evidenci-
ar mais a Família, temos que estar preparados
para controvérsias. É vital que cada membro da
Família esteja preparado nisso, livre de temores
e dúvidas, e pronto para defender o nome da
Família com convicção e dignidade.

Argentina: processo contra psicólogos
criminalistas

Faz oito anos desde que entramos com um
processo contra os especialistas que falsificaram
os relatórios psicológicos no caso da Argentina.
Foram nesses relatórios que o Juiz Marquevich
baseou sua ordem de detenção antes do julga-
mento de 21 adultos. Investigações constataram
que as conclusões eram falsas (uma delas fora
copiada de um manual de psicologia) e que as
evidências tinham sido forjadas com o único
intuito de prejudicar a Família. O caso encontra-
se no momento no Supremo Tribunal.

Nosso advogado está determinado a conti-
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nuar o apelo ao Tribunal Inter-americano de
Direitos Humanos se o veredicto do Supremo
Tribunal Argentino não nos for favorável. Orem
para que o Senhor continue a vindicar a Família
com um veredicto favorável. Também pedimos
oração para uma vitória no nosso caso contra o
governo da Argentina para recebermos uma
indenização pelos danos que sofremos.

EUROPA OCIDENTAL

Compilado por Abi, presidente  regional  de RP

Edificando nosso trabalho
Todos os países da Europa — tanto ociden-

tais como orientais — e os países da Ásia Cen-
tral que faziam parte do bloco soviético, estão
interligados. Por exemplo, praticamente cada
conferência internacional conta com a participa-
ção de acadêmicos tanto do ocidente com do
oriente. Outro exemplo é o Conselho Europeu,
que tem bastante impacto nos assuntos relacio-
nados a “seitas” a nível de governo, e abrange
toda esta região. Quando oramos sobre como
realizarmos um trabalho pró-ativo nesta região,
vimos que não podíamos fazer uma
divisão artificial da Europa Ocidental
e a Euroásia, mas em vez disso preci-
sávamos trabalhar no sentido de mon-
tarmos uma plataforma única no tra-
balho pró-ativo que já fora estabele-
cido. O resultado é que ainda temos
um Departamento Europeu de Infor-
mações da Família (FID) que coorde-
na, aconselha e presta assistência
àqueles envolvidos no trabalho pró-
ativo, quer seja na Europa Ocidental,
Central ou Oriental. É claro que os
comitês da Europa Ocidental e Euro-
ásia operam com autonomia como
comitês em pleno funcionamento,
mas com a assistência do FID em
alguns assuntos e projetos. O FID
também provê alguma assistência ao
comitê de RP africano.

Primeira reunião do comitê de RP
da Europa Ocidental

Produzimos um prospecto, “Apre-

sentando a Família” com informações atualizadas
e um sabor europeu da Família e um dossiê legal
atualizado. Os membros do comitê de RP fizeram
apresentações em quatro convívios de área, nos
quais participaram a maioria dos Lares da Europa
Ocidental. A apresentação incluía uma explicação
sobre os serviços que o nosso comitê oferece,
como o FID pode ajudar os Lares caso se deparem
com a mídia, outros conselhos voltados para a
nossa região em particular e algumas informações.

Departamento Europeu de Informação da
Família  “FID”

O FID tem sua sede perto de Londres. No
momento nossa equipe é formada de Abi, Va-
lour, e Sara, além de muita ajuda prática de Si-
mon. Nossas principais metas são representar a
Família na Europa, assegurar que pessoas cha-
ves como acadêmicos em campos religiosos,
autoridades do governo, e outras pessoas de
influência ouçam a verdade sobre a Família e
também entendam a importância da liberdade
religiosa das minorias como nós.

Uma das maiores vitórias no ano que pas-
sou foi abrirmos o Escritório de Informações da

Reunião de Preparação e Planejamento Pró-atiivo que foi realizada no nosso
escritório em Luton, Inglaterra, no final de outubro/começo de novembro

Atrás, esq. à dir.: Gideon (África do sul), Hannah (Hungria), Valour
(Inglaterra), Sam (Romênia), Ruthie (Romênia), Oli (África), Job (Ucrânia).
Frente: Abi (Inglaterra), John (Itália), Natasha (Inglaterra), Ike (Ilhas

Reunião), Sara (Inglaterra), Gideon (Noruéga)
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Família. O escritório está começando a receber
visitas, e os que têm aparecido estão altamente
impressionados com a amostra de livros e outros
materiais da Família, fotos e outras informa-
ções. Nós também temos muito material arqui-
vado e de pesquisa que podem consultar.

No ano que passou o FID (às vezes com a
colaboração de membros de outros comitês de
RP) representaram a Família em dez conferências
e seminários internacionais na Inglaterra, Norue-
ga e Hungria. Temos fornecido informações so-
bre a Família para vários livros sendo escritos
(um na Suécia, dois na Inglaterra). Também aten-
demos pedidos de informação de acadêmicos e
estudantes (da Inglaterra, Alemanha e Suécia)
sobre a Família e sobre liberdade religiosa (o que
será publicado, se Deus quiser). Fizemos apre-
sentações sobre a Família em duas faculdades.

É difícil estimar quantas pessoas influencia-
mos diretamente através de todos esses eventos,
mas estimamos cerca de centenas. Conseguimos
produzir algumas publicações locais para confe-
rências específicas ou eventos, inclusive uma
carta de notícias de 2001, uma carta de notícias
da parte oriental, e um jornal de “Liberdade
Religiosa”. Temos uma lista de correspondência
de cerca de 400 contatos chaves na região de
EURCRO que recebem este material. Também
enviamos “e-mails” mensais para cerca de 110
contatos chaves em toda a  Europa, que inclui
uma carta com as últimas notícias como também
os BAFs do mês. A partir de meados do ano,
começamos a enviar um resumo mensal de notí-
cias significativas sobre religião a cerca de 50
contatos chaves, o que eles apreciam.

Assuntos legais e mídia
Na frente legal, a maior vitória ocorreu na

Espanha, onde o juiz encerrou uma investigação
resultante de acusações absurdas feitas por um
programa de TV. O irmão envolvido foi entrevis-
tado, mas o juiz concluiu que não havia base nem
razão para continuar com os procedimentos.

A maior vitória que tivemos com a mídia foi
uma séria da Radio 4 da BBC sobre “Fanáticos
ou Crentes” (que podem ouvir on-line: http://
www.bbc.co.uk/radio4/religion/bigots.shtml).
No Reino Unido, saiu um artigo em um dos mai-
ores jornais em circulação não muito positivo.

Contudo, foi seguido por uma entrevista da Ra-
dio BBC da Escócia em que Dom (ASG) e Abi
puderam dar um testemunho claro. Desde então
fomos convidados a participar de vários outros
programas de TV. Perguntamos ao Senhor sobre
cada um e só aceitamos aqueles que Ele confir-
mou que deveríamos participar. Também houve
um programa controverso sobre nós na Itália.

Ministério com ex-membros
Cerca de 100 ex-membros recebem o envio

do Wine Press mensalmente (Wine Press e outras
publicações DFO e GP). A maioria deles se co-
munica conosco e/ou envia donativos, ao passo
que outros são patrocinados por membros da
Família. Enviamos uma cartinha com cada envio.
Recebemos muitas respostas pessoais, notícias e
pedidos de oração. Recebemos cerca de 300 car-
tas e e-mails este ano, todos respondidos com
uma notinha pessoal. Temos também cerca de
outros 115 ex-membros na nossa lista. Enviamos-
lhes um envio que consiste de Reflexões, PFLC,
ou cartões de natal 3 a 4 vezes por ano. De modo
que saibam que ainda são amados e que ainda nos
importamos com eles. Algumas dessas pessoas
ficam então inspiradas a pedir o Wine Press.

No final de 2001 organizamos o nosso pri-
meiro “convívio de ex-membros” de Natal. Os
ex-membros estão espalhados por toda a Euro-
pa, de modo que não foi possível para muitos
participarem, mas os que conseguiram desfruta-
ram muito do evento, e a carta de notícias que
enviamos depois obteve boas reações.

Reunião de “Preparação e Planejamento
Pró-ativo”

Uma das nossas metas durante o ano foi os
membros do comitê de RP na Europa se envolve-
rem mais no trabalho pró-ativo. Há tanto para
fazer e pessoas que podemos conhecer que às
vezes é difícil saber por onde começar. O Senhor
deu profecias e idéias sobre fazermos uma reu-
nião de “Preparação e Planejamento Pró-ativo”,
para a qual convidamos todos os membros do
comitê de RP que tinham o desejo de estar mais
ativos desta forma. Organizamos reuniões por
cinco dias nas quais participaram todos os mem-
bros dos três comitês de RP da EURCRO — Eu-
ropa Ocidental, Euroásia oriental e África. Os
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dois objetivos principais dessas reuniões eram
fazer planos concretos para o trabalho pró-ativo e
compartilharmos treinamento e experiências.

As vitórias do Senhor!
Como em praticamente cada evento em que

participamos como representantes da Família,
explicamos a carne da nossa mensagem, e no
todo, vemos que é bem recebido. Até mesmo
pessoas que não concordam com a nossa teologia
percebem que essas são nossas crenças religiosas
sinceras e reconhecem o fundamento bíblico.
Mal podemos nos lembrar de alguma reação ne-
gativa ao nosso trabalho pró-ativo neste ano que

passou.
Embora ainda haja um movimento ativo anti-

seitas na Europa, e alguns governos definitiva-
mente tenham preconceitos em relação a movi-
mentos religiosos minoritários, e enfrentemos
alguns relatos distorcidos da imprensa, no geral
pareceu que este ano houve mais informações
fidedignas em circulação sobre a Família na Eu-
ropa do que negativas. Somos bem conhecidos
entre a comunidade de estudiosos internacional
que se especializa em Novos Movimentos Religi-
osos, e a maioria deles parece respeitar bastante
as nossas crenças religiosas e estilo de vida.

ÁFRICA

Compilado por Lisa, presidenta de VP

Gostaria de elogiar os VSs aqui na África
pelos seus sacrifícios e amor, como também o
de seus Lares por lhes permitir sair em visitas
extensivas o ano que passou. Uma vitória é que
desde que os comitês começaram, cada Lar na
África — com exceção de dois Lares, por cau-
sa de dificuldades — foram visitados, apesar
de muitos problemas. A corda foi estreitada e o
alicerce estabelecido para comunicação e inte-
ração futuras. Receber os vídeos de Mamãe e
Peter e ter o privilégio de levá-los pela África
foi também um fator muito unificador e uma
incumbência especial!

Comitê nacional do leste da África, por
Robin

Tivemos uma primeira reunião de comitê
maravilhosa em Nairobi. Rose veio de La Reu-
nion, Michael já estava em Nairobi, e eu vim
de Uganda.

Rose tem andado ocupada em comunica-
ção com as nossas equipes em La Reunion e
Madagascar, onde temos uma equipe de produ-
ção, que produz tanto materiais de áudio como
traduções da Contato e uma quantidade cada

vez maior de publicações em francês.
Depois das primeiras reuniões, visitei as

equipes de Dar es Salaam, Mombasa, e os La-
res de Nairóbi. Em poucos meses, organizamos
uma segunda série de reuniões, e eu mais uma
vez pude visitar as equipes de Nairobi.

O maior incentivo das nossas visitas foi
levarmos os VCDs de Mamãe e Peter a cada
Lar.

Comitê nacional do sul da África, por Dom
Somos uma nova equipe de VSs que con-

siste de Thaddeus, Nora, Elizabeth e Dom. É a
primeira vez que trabalhamos juntos em equipe
embora vivamos em Lares diferentes — um
verdadeiro desafio. Através das nossas reuni-
ões de comitê, e comunicações por e-mail,
nosso Marido tem nos aproximado mais dEle e
uns dos outros, e dos preciosos membros da
nossa Família em toda a área.

O destaque de nosso ano foi visitar todos
os Lares em nossa área e mostrar-lhes os víde-
os com Mamãe e a Família. Cada Lar ficou
vibrando ao ver e conhecer Mamãe em pessoa,
via vídeo.

Foi mesmo muito especial ter o Gabe (dos
WS) se juntar a uma de nossas equipes de visi-
ta a alguns Lares. Nós não só vimos a Mamãe
em vídeo mas também serviu de exemplo bem

COLUNA DE VISITAÇÃO E PASTOREAMENTO
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real do que é os WS. Gabe foi um bom exem-
plo de alguém que ama o Senhor, Mamãe, Pe-
ter e a Família e que é humano tal como qual-
quer um de nós. Ele fez com que realmente
entendêssemos o “Como as Coisas são Real-

mente nos WS”. Ele ver-
dadeiramente ama cada
membro da Família que
conhece.

Comitê nacional do
oeste da África, por
Peace, Simon, Virginia
e Jan

Temos vibrado ao
ver tudo o que o Senhor
tem feito em menos de
um ano com a imple-
mentação da visão dos
comitês. Cada uma das
reuniões do comitê tem
sido muito milagrosa,
pois as distâncias entre
nós são grandes, e as
condições de viagem
nesta parte do mundo
são tudo menos ideais.
Mas o Senhor sempre
supriu. As reuniões ser-
viram para “encurtar os
laços” entre as nossas
áreas.

Alguns membros
do comitê participam de
mais de um comitê, de
modo que geralmente
procuramos reunir todos
os comitês na mesma
época. Ter um input as-
sim tão bom de outros
comitês sobre puericul-
tura, educação, jovens e
testificação tem nos aju-
dado a melhorar os ser-
viços que prestamos aos
Lares, e tem nos ajudado
a identificar as necessi-
dades com mais anteci-
pação e dirigir perguntas

e problemas relacionados aos comitês certos.
Tivemos a honra de visitar todos os Lares

com os vídeos de Peter e Mamãe, e sendo esta
a nossa primeira visita à maioria dos Lares, foi
uma maneira maravilhosa de começarmos o

Em cima: Comitê de VSs no leste da África, esq. à dir.: Michael, Robin
e Rose (de Stephane).
Em baixo: Comitê de VSs no sul da África, esq. à dir.: Nora, Thaddeus
(de Lynne), Elizabeth e Dom (de Marie).
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nosso trabalho.

BRASIL

Compilado por Mark, presidente de VP

Com o advento dos comitês, acrescentamos três novos VSs, e dois
dos que foram nomeados no ano anterior tomaram mais a linha de fren-
te, permitindo-nos ministrar às necessidades dos Lares mais efetiva-
mente. Mais da metade do nosso comitê de VP são novos membros,
preenchendo a grande necessidade que tínhamos de VSs.

A realização de maior destaque deste ano foi mostrarmos os víde-
os de Mamãe e Peter a aproximadamente 85 Lares. Fizemos apresenta-
ções em grupo em cidades maiores como Rio e São Paulo, depois das
quais nossas equipes de VSs se lançaram em visitas ao interior para
mostrarem os vídeos e visitarem os Lares por dois meses.

Todos os nossos Lares no interior foram visitados pessoalmente, e
além disso a maioria dos Lares no Rio e São Paulo foram pastoreados
ou visitados de alguma forma este ano. Quatro de nossos VSs também
são presidentes de comitês regionais ou nacionais, então Deus os aben-
çoe por trabalharem em dobro.

O comitê de São Paulo/Sul organizou uma reunião de carneiros
guia juntamente com o comitê de JETTs e adolescentes e outros ado-
lescentes seniores, JAs e ASGs — um grupo secionado de cerca de 18
escolhidos pelos presidentes regionais e nacionais do comitê de JETTs
e adolescentes. Esta reunião deu prova de ser uma bênção e parece que
lançou um desafio nos jovens. Muitos dos JAs e ASGs se compromete-
ram a trabalhar com o comitê de JETTs e adolescentes, e se dividiram
em grupos que vão estar sintonizando nas três diferentes faixas etárias.

Os VSs também participaram do encontro nacional no Brasil, do
retiro do DIT do sul, e das reuniões de RP/DIT sobre preparação para
perseguição no Rio. Mas a maior parte de seu tempo este ano foi passa-
do sossegadamente, nos bastidores, em incontáveis horas de trabalho
invisível para os Lares e os irmãos.

EUROÁSIA  ORIENTAL

Compilado por Dawn, presidente regional de VP

Comitê nacional AMBER
Nos nove meses que seguiram o começo da estrutura

dos comitês, visitamos 11 dos 25 Lares nesta área. Tam-
bém visitamos outros três Lares de nossa antiga região
para lhes passar para a nova equipe de VSs de lá.

Dispendemos bastante tempo e trabalho coordenan-
do um acampamento da Família.

Comitê de VSs da região AMBER: Abe (em cima), Rosa, Eden (em

treinamento), Sara (em baixo, em treinamento) com a rescém-nascida Mia
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Para a nossa equipe, mostrar os vídeos aos
Lares foi um grande empreendimento, e graças
à ajuda dos RDs (representantes designados)
John (de Jasmine) e Brian (de Rosa), pudemos
mostrar os vídeos de Mamãe e Peter para toda
a Família CM na região AMBER.

Como equipe de VSs, temos nos envolvido
numa variedade de comunicações, desde pedi-
dos de autorização de transferência, assuntos
disciplinares, leitura e resposta aos comentári-
os e sugestões dos TRFs, até às mensagens
diárias do campo pedindo oração e conselho.

Começamos uma carta de notícias local,
que o Senhor nos mostrou para fazermos como
uma simples maneira de “vamos nos conhe-
cer”, um elo de amor com nossos cônjuges,
amigos e colegas no campo. (uma cópia dela
está disponível no site só para membros.)

Estatísticas
§ Visitamos 44% dos Lares em nossa área

(11 de 25).
§ Nossa equipe de VSs viajou 6.300 km.
§ Durante a apresentação dos vídeos de Ma-

mãe e Peter, os membros do nosso comitê
de VP visitaram 64% dos Lares, e viajaram
aproximadamente 2.200 km para isto.

§ Uma estatística que muitas pessoas talvez
nem pensem e que surgiu recentemente é o
tempo mais longo de conversa. Dois de
nós conversamos com e ouvimos alguém
por 12 horas, com apenas um intervalo de
meia hora para o jantar. Foi uma ocasião
maravilhosa de nos conhecermos e desco-
brir a orientação e as soluções de Deus.

Comitê nacional B2B
99% dos Lares na nossa área nacional fo-

ram visitados, ou seja, um total de 22 dos 23
Lares — todos com exceção de um!

Trabalhamos com dois aprendizes de VP a
maior parte do ano, um dos quais tornou-se um
VS. Tem sido uma bênção ter essa ajuda extra e
nos possibilitou realizarmos mais visitando
Lares, tendo oração e profecia para as suas ne-
cessidades, ajuda nas comunicações, etc.

Ajustes à maneira de trabalhar como mem-
bros de comitê, em comparação ao trabalho de
visitação antes dos comitês: Para ser sincera,

os comitês geraram muito trabalho, visto que
assumimos mais comunicações com o campo e
passamos a tomar decisões nas quais não nos
envolvíamos antes. Contudo, vemos como vai
eventualmente aliviar a nossa carga ao nos
ajudar a concentrarmo-nos em visitar a Família
na nossa área muito mais.

Começamos a nossa carta de notícias do
B2B, que ajudou a encurtar os laços entre os
Lares e nós.

Comitê nacional NEAT
Visitamos 75% dos Lares na nossa área.
Organizamos um convívio para os Lares

na maior parte de nossa região este verão. Des-
frutamos da companhia uns dos outros e de
conhecermos Peter e Mamãe via vídeo durante
um convívio de uma semana. Os comitês de
DIT, PF, RP e DEF também fizeram apresenta-
ções.

A série “Convicção versus Concessão”
teve um impacto muito grande nos Lares e in-
divíduos na área, fazendo com que cada um de
nós examinasse nossa posição em relação ao
Senhor e à Família. O dia de oração também
foi uma ajuda, e como resultado de seguirmos
os conselhos nas BNs, os Lares foram fortale-
cidos.

ÍNDIA

Compilado por Cephas, presidente regional de VP

Fomos abençoados em receber informa-
ções especiais via profecias através dos canais
de Mamãe sob medida para o nosso campo,
para ajudar a fortalecer nossas decisões de
sermos transformados, regenerados e prontos
para os desafios e incumbência diante de nós
em 2003.

Como aconteceu a todo resto da Família,
fomos abençoados quando Mamãe e Peter vie-
ram às nossas salas de estar pessoalmente via
vídeo para nos encorajar, fortalecer e preparar
para os dias por vir.

Os VSs e COs visitaram cada Lar no país
pelo menos uma vez, e como campo, consegui-
mos nos reunir (em nível nacional ou de cida-
de) para orarmos, conversarmos e deliberar-
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mos com diferentes membros dos Lares e seus
respectivos Lares, como também auxiliar reu-
niões de cidade e RCA (reuniões de comitês de
ação) para continuarmos a ser uma ajuda e
força para nossa fiel Família.

Fizemos uma reunião de follow-up com os
Lares para consolidarmos e compartilharmos
as lições e testemunhos do dia de oração “Mu-
dando meu Modo de Ser”.Quando colocamos
o espiritual em primeiro lugar e lutamos para
obedecer e manter o padrão espiritual, seguin-
do as Cartas de perto tanto quanto possível
como profissionais, nossos esforços foram
abençoados com bons frutos em alcançarmos o
campo com Contato, materiais de testificação,
crescimento da igreja, e a expansão do progra-
ma.

Como campo temos visto e testemunhado
os milagres de ação através da oração. Cada
mês mais ou manos os VSs enviaram listas
“Ação Através da Oração” de pedidos de ora-
ção locais, solicitando a ajuda e oração de to-
dos sobre vários assuntos, e através deste fó-
rum as orações respondidas têm sido divulga-
das .

JAPÃO E CORÉIA

Compilado por Phoenix, presidente regional de VP

Tivemos nossa primeira reunião regional
do comitê em outubro. Planejamos uma reu-
nião de delegados no começo do novo ano, em
cooperação com todos os comitês regionais,
para fortalecer mais as diferentes áreas de nos-
so campo, como também preparar para perse-
guição.

Sempre que nos reunimos, como comitê
nacional ou regional, o Senhor nos une guian-
do-nos a compartilhar nossas próprias lições e
pedir oração uns dos outros. O Senhor mantêm
nossos preciosos VSs quebrados, visto que o
trabalho de VS requer um espírito verdadeira-
mente desesperado com o Senhor, e nos apoiar-
mos na força dEle, e não na nossa.

Comitê nacional do leste do Japão, por
Paul

O comitê nacional do leste do Japão fez

um total de 13 visitas e três reuniões do comitê.
Realizamos uma reunião de testificação,

juntamente com o comitê de DIT do leste do
Japão no verão passado.

Os VSs das duas regiões nacionais traba-
lharam juntos para apoiarem o seminário Con-
tato feito em outubro no Monte Fuji, que con-
tou com a participação de 90 membros CM,
FM e ativos. Todos os nossos VSs participaram
e ofereceram conselhos e oração aos partici-
pantes.

Comitê nacional do oeste do Japão, por
Alf

Nossa colega, a querida Sunny, foi ter com
o Senhor em julho depois de uma longa luta
contra o câncer. Ela foi um exemplo de uma
verdadeira lutadora para todos nós. Morreu
confiando, apesar de todas as dificuldades pe-
las quais passou, ela lutou a boa milícia da fé
até a sua formatura. Sunny certamente compar-
tilhou juntamente conosco das vitórias ganhas
o ano que passou.

Tanto Jeremy como eu temos famílias nu-
merosas (ele tem 10 filhos e eu 12!) e tanto a
minha esposa como a dele também participam
de comitês (PFE e DIT). De modo que quere-
mos agradecer ao Senhor pelos maravilhosos
membros da Família que estão ao nosso lado
segurando o estandarte e seguindo em frente
com a visão que o Senhor colocou à nossa fren-
te — a visão dos comitês. Admiramos de cora-
ção a dedicação dos membros do Lar, tão dis-
postos a fazer qualquer coisa para nos liberar
de modo a podermos servir a Família como
VSs e membros de comitês.

Desde o começo da visão dos comitês,
tivemos três reuniões do comitê nacional e
participamos de duas reuniões de adolescentes
(organizadas pelo comitê de JETTs e adoles-
centes do oeste do Japão), e um seminário regi-
onal Contato. Também trabalhamos com o
comitê de DIT para organizar dois seminários
Contato.

Visitamos 13 Lares CM. Dar uma ênfase
especial à visitação e envolvimento nos conví-
vios de área e reuniões, nos ajudou a conhecer
o estado dos Lares na nossa área, como tam-
bém conhecer as pessoas a nível pessoal.
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MÉXICO/AMÉRICA CENTRAL

Compilado por Miguel, presidente regional de VP

Ano passado, a média de VSs para a região
do México e América Central era sete.

Ao darmos as estatísticas das nossas visi-
tas aos Lares, excluiremos os Lares onde mora
um VS ou CO, visto que fica difícil contar uma
“visita de VS” quando um VS mora lá. Visita-
mos 73% dos outros Lares, e 39% tiveram mais
de uma visita. No total, fizemos cerca de 49
visitas a Lares no ano que passou.

ORIENTE MÉDIO

Compilado por Joan, presidente regional de VP

O comitê regional de VP do Oriente Médio
está dividido em três regiões: Paquistão, Tur-
quia e Oriente Médio central. Temos um total
de nove VSs. Atualmente estamos no processo
de trabalharmos com os VSs de dois comitês
nacionais e treiná-los. O fato do Senhor ter
levantado os que estavam dispostos a fazer os
sacrifícios necessários para ajudar com o mi-
nistério de VS foi uma vitória maravilhosa, e
nos ajudou a fortalecer a nossa região.

Temos nos encontrado regularmente com
os presidentes dos nossos comitês nacionais,
orando e discutindo nossa área, estabelecendo
metas, e nos comprometendo a servir os Lares
o melhor que podemos.

O comitê nacional do Oriente Médio cen-
tral organizou reuniões para discutir e orar
sobre as suas responsabilidades como autori-
dades da área de acordo com a Carta Magna,
suas responsabilidades, para nomear uma se-
cretário e tesoureiro, discutir as comunicações
e bolar planos para um horário de visitação. De
todos esses pontos de discussão e propostas,
nosso comitê conseguiu gerar várias iniciati-
vas, inclusive incentivar o padrão de discipula-
do nos Lares, re-estudarmos a Carta Magna, as
séries de “Convicção versus Concessão” e as
Cartas da S2K, checando o estado financeiro
dos Lares, ajudando os Lares a cuidarem de
discípulos potenciais e membros ativos, como
também sintonizar nos jovens adultos compi-

lando um estudo da Palavra para encontrarem
o seu chamado e compromisso.

Visitação
Desde o começo dos comitês, todos os

Lares na nossa área foram visitados pelo me-
nos uma vez. Os VSs também têm se comuni-
cado regularmente, aconselhado e pastoreado
os Lares nas suas áreas através do correio.

Em julho, visitamos todos os três Lares no
Paquistão: Karashi, Lahore e Islamabad. Tive-
mos oportunidade de conhecer esses fiéis mis-
sionários, ter tempo para conversar pessoal-
mente com cada um (de adolescentes para
cima), ter reuniões de Lar e reuniões com a
equipe dos Lares, e tempos para atividades
especiais juntos.

Em julho fizemos uma visita de nove dias
aos Lares CM e FM em Beirute, no Líbano.

Em agosto, visitamos dois dos Lares CM
na Turquia. (O terceiro Lar estava de viagem
durante a nossa visita.)

Também viajamos para outros países, in-
clusive um novo campo pioneiro. O Lar lá está
em funcionamento desde junho e o Senhor está
abrindo portas maravilhosas de oportunidade.

AMÉRICA DO NORTE

Compilado por Tom e Simon, co-presidentes
regionais de VP

A visão dos comitês tem tido um impacto
significativo no trabalho na América do Norte,
e aliviou tremendamente a carga do pastorea-
mento anteriormente levada pelas equipes de
VSs e COs. Com a visão dos comitês, foram
feitos muito mais acampamentos e atividades
para adolescentes e OCs, materiais do DEF,
seminários e materiais relacionados ao DIT/
Contato, houve mais comunicação e coopera-
ção entre os Lares e áreas, e o trabalho de
modo geral ficou mais forte e inspirado.

Muitos VSs também servem em outros
comitês, de modo que estão envolvidos com o
progresso e os esforços dos Lares através des-
ses comitês. Isto lhes dá oportunidade de traba-
lharem com os Lares no sentido de fazerem
progresso de várias formas, tais como trabalhar
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em acampamentos de adolescentes, atividades
do DIT, e esforços do DEF e na puericultura.

Comitê nacional do nordeste dos EUA
Na região nordeste da América do Norte,

uma região que se estende desde Mason/Dixon
nos EUA até o Canadá, e do Atlântico até o
Mississippi, cada Lar CM foi visitado pelo
menos uma vez desde a implementação da vi-
são dos comitês, quer durante a amostra dos
vídeos de Mamãe e Peter ou em outras visitas.
A equipe de VSs relatou o seguinte: “Desde a
implementação da visão dos comitês, já fize-
mos cerca de 25 visitas a diferentes Lares na
região nordeste. Uma outra bênção este ano foi
o fato de termos tido oportunidade de mostrar
os vídeos da Mamãe e do Peter para os Lares,
pelo que todos ficaram muito gratos, e termos a
estrutura dos comitês em funcionamento tor-
nou isto possível”.

Os VSs e COs no nordeste viajaram mais
de 34 mil km visitando os Lares, passando
mais de 300 horas aconselhando e orando com
membros da Família e, juntamente com o tra-
balho de ABM, respondendo a mais de 1.500
e-mails.

Comitê nacional do sudeste americano/
Caribe

Na região do sudeste americano/Caribe,
que se estende desde o sul do limite de Mason/
Dixon e inclui o Caribe, a equipe de VSs rela-
tou: “O Senhor tornou possível desde a imple-
mentação da visão dos comitês visitarmos to-
dos os Lares pelo menos uma vez, e alguns até
duas vezes. Tem sido uma grande bênção ver
os frutos da série “Convicção versus Conces-
são” nessa viagem pela região sudeste, e o ma-
ravilhoso progresso sido feito pelos Lares.
Tem refletido não só em mais união nas cida-
des que anteriormente tinham problemas neste
sentido, mas também tem fortalecido a cami-
nhada espiritual dos membros da Família.

“Os Lares em todo o sudeste estão lutando
para implementar a visão da Contato, e vários
Lares agora têm reuniões Contato semanais
para seus amigos e contatos que estão crescen-
do em fé. As mudanças que os membros da
Família efetuaram em suas vidas como resulta-

do da série “Convicção versus Concessão”
foram positivamente refletidas no convívio
entre os Lares. Praticamente todos os Lares
que visitamos desde o mês de estudo estão dan-
do passos pró-ativos em preparação para futura
perseguição.

Os VSs do sudeste e COs viajaram mais de
25 mil km fazendo visitas, responderam a mais
de 300 e-maisl, e passaram mais de 400 horas
oferecendo aconselhamento pessoal.

Comitê nacional do centro dos EUA
A região central vai desde o Mississipi até

as Montanhas Rochosas (Rocky Mountains) e
desde a fronteira com o México até o norte do
Canadá. Há 22 Lares CM e 40 FM nesta região
espalhados por 2.250 km norte/sul e 1200 km
leste/oeste uns dos outros. A equipe de VSs
visitou todos os Lares CM e a maioria dos La-
res FM mais de uma vez, viajando 49 mil km
durante o ano de visitação. Eles cuidaram de
mais de mil mensagens de e-mail durante o
ano, e passaram horas incontáveis aconselhan-
do e orando.

Comitê nacional do oeste americano
A região oeste norte americana está a

2.400 km norte e sul de Baja, México, até o
Alaska e desde o Arizona até o Havaí. Há 21
Lares CM e 50 FM nesta região.

Os VSs do oeste disseram: “Este ano vári-
as pessoas na nossa área foram afligidas com
doenças sérias, permanentes e com risco de
vida, inclusive câncer, hepatite C, infartos, e
outros problemas, algumas dessas pessoas in-
clusive em nosso Lar e dentre nossos familia-
res. O Senhor fez com que coisas muito lindas
brotassem disto, fazendo com que nos incitás-
semos mais e assumíssemos o ministério da
oração e da intercessão por outros no poder das
chaves.”

Visitamos ou enviamos Representantes
Designados para mostrar os vídeos a todos os
Lares CM no oeste americano. Viajamos para
Tijuana, Mexicali, Arizona e Canadá. Durante
o ano usamos nosso Lar base para reuniões de
área, atividades para JETTs e adolescentes,
bailes da área, atividades de OCs, para propor-
cionar um tempo de descanso e Palavra para
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diferentes irmãos na área que precisavam de
um descanso longe de seus Lares ocupados.

Como equipe de VSs, também nos envol-
vemos no planejamento e recebemos em nossa
casa o acampamento dos JETTs e adolescentes
da nossa área e o seminário da Contato/DIT.
Toda a nossa equipe de três VSs também parti-
cipa do comitê de JETTs e adolescentes e DIT
ou está ativamente envolvido nas atividades
desses comitês.

Nossas equipes do comitê de pastoreamen-
to oeste de VSs e COs viajaram aproximada-
mente 24 mil km, visitaram 33 Lares, passaram
mais de 1.300 horas orando e aconselhando os
preciosos membros da nossa Família por tele-
fone ou pessoalmente, escreveram 190 cartas e
responderam a mais de 2.500 mensagens de e-
mail dos Lares.

PACÍFICO (ACTON)

Compilado por Jeff, presidente regional de VP

Um dos momentos mais inspiradores para
mim desde que estou na liderança tem sido ver
tantas pessoas capazes tomando as rédeas e se
envolvendo no trabalho via os comitês — não
apenas os membros do comitê de VP, mas de
outros comitês também.

Uma grande vitória para nossa região tem
sido mudar, e em vez de operarmos como La-
res individuais, nos unirmos mais uma vez
como campo e região. Estamos gratos pela
tremenda equipe de missionários de todos os
países da nossa área. Segue-se um breve relato
das reuniões, atividades e acampamentos que
organizamos no último ano.

Comitê nacional da China, por Claire
A formação do comitê de VP foi uma gran-

de força e bênção. Antes os VSs da China ti-
nham muito pouco contato uns com os outros,
de modo que formar um comitê aumentou nos-
sas comunicações, orações, conselhos e união.
Foi realmente muito encorajador para cada um
de nós pessoalmente.

Gostaríamos de poder lhes contar mais
sobre o trabalho maravilhoso dos Lares aqui,
mas por termos certas preocupações com a

segurança, temos que ser discretos. Muitos
irmãos precisam trabalhar em empregos do
Sistema para poderem permanecer no país, se
sustentar ou receberem vistos, já que os Lares
não podem vender nossos materiais de testifi-
cação nem fazer nenhuma outra atividade de
angariação de fundos, tampouco podem se
associar abertamente à Família. Apesar de ope-
rar em tais condições, foi muito encorajador
ouvir vezes sem conta nas nossas visitas que as
equipes estão orando desesperadamente para
permanecerem caídos fora, cheios de convic-
ção, discípulos tentando viver as Palavras de
David na íntegra!

Comitê nacional de Taiwan, por Titus
O comitê de VP acima de tudo apoiou os

outros comitês e seus seminários, acampamen-
tos e projetos. Fizemos um acampamento para
JETTs e adolescentes juniores e um seminário
Contato, que ajudou a lançar a revista Contato
chinesa.

Estamos planejando um convívio regional
para JAs/ASGs para ajudar a treinar nossos
jovens no importante papel de serem líderes e
missionários.

Comitê nacional da Austrália/Taiti/Nova
Zelândia, por Soni

No começo de 2002, a Austrália, Nova
Zelândia e Taiti receberam a visita de Jeff
(CO). Esta viagem teve o intuito de ajudar a
inspirar a nova visão dos comitês na área. Ha-
via cinco anos que os Lares na Nova Zelândia e
Taiti não eram visitados por um VS nem CO!
Eles ainda estavam fielmente testemunhando e
estabelecendo o trabalho nos seus países, ape-
sar da falta de visitação, e cada um fazia o me-
lhor que podia para seguir os passos do espírito
de perto.

Na Austrália, no Senhor usou as primeiras
reuniões para unir a todos e lhes dar a visão do
quanto o Senhor ainda queria realizar em seu
campo. A Austrália tem nove Lares CM e 17
FM. As principais metas e visão dos Lares na
Austrália é unirem-se e trabalharem juntos para
ajudar a colher a seara de discípulos que há lá
para ser alcançada com a Contato.
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SUDESTE ASIÁTICO

Compilado por Adam, Steven e Ariane,
co-presidentes regionais de VP

Comitê nacional da Tailândia, por
Steven e Ariane

Temos 24 Lares CM e 22 FM na
Tailândia e os países vizinhos. A equi-
pe de VSs percorreu vários quilôme-
tros este ano mostrando os vídeos
maravilhosos dos nossos queridos rei
e rainha. Cada Lar na nossa área naci-
onal foi visitado pelos VSs durante os
meses de agosto e setembro — uma
verdadeira vitória!

Em outubro tivemos um seminá-
rio de preparação para a perseguição
para todos os Lares na Tailândia, jun-
tamente com o comitê de RP, como
follow-up dos vídeos e a BN “Orem,
Obedeçam e Preparem-se”.

Tivemos o nosso primeiro convívio FM
desde o começo da visão dos comitês para os
oito Lares FM do comitê oriental.

Nós também tivemos duas reuniões para
os discípulos nacionais tailandeses. O tema da
primeira reunião foi louvor e positividade,
mais sobre as chaves e concentrar-se no poder.
A segunda reunião foi sobre preparação para a
perseguição.

Foi feita uma reunião (em conjunto com o
comitê do DIT) para confirmar e reestruturar
as áreas de testificação por toda a Tailândia.

Esforços pioneiros na Indochina
De um Lar pequeno numa situação pionei-

ra, com pessoal extra contribuindo com seus
talentos, fé e iniciativa, o Camboja cresceu e
tornou-se um campo potencial, com muitas
portas abertas, tremendas oportunidades de
testificação a todos os níveis da sociedade, e
pessoas muito receptivas.

O trabalho nos países vizinhos com uma
situação mais delicada na Indochina continua
crescendo milagrosamente. Eles têm sido
abençoados com pessoal extra, e tem mais gen-
te à caminho. Os Lit-Pics nesses países conti-
nuam a produzir a Palavra fielmente no idioma

Comitê de VSs nas Filipinas e
Indonésia
Em cima à esquerda:
Joan (de Michael)
Em cima à direita:
Tender (de Nic)
Em baixo: Rejoice ASG
(de John) e Sharon
(de Michael Tea)

local, tanto para o GP como para os muitos
amigos que nos ajudam a testemunhar e dar a
lit, como também discípulos potenciais.

Comitê nacional das Filipinas, por Adam
Desde o começo da visão dos comitês, o

comitê de VP das Filipinas, com Adam, visitou
praticamente todos os oito Lares CM e alguns
dos seis Lares FM duas vezes. Foram feitas
duas reuniões de comitê durante este tempo.

Foi encorajado e facilitado mais convívio
entre os Lares, que resultou em maior união
tanto nos Lares como entre Lares.

Comitê nacional da Indonésia, Adam
A equipe de VP da Indonésia percorreu

mais de 5.600 km nas suas mais de 25 visitas
aos seis Lares CM e dois FM no ano passado.
Adam também visitou três vezes, totalizando
cerca de seis semanas de visitação. Houve três
reuniões de comitê durante este tempo.

O Senhor também acrescentou uma série
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de ajudantes do mundo do espírito com a for-
matura de Michael da Indonésia, esposo de
Sharon, e disse que Ele ia usar Michael para
nos ajudar a fazer contato com o campo da
Indonésia.

AMÉRICA DO SUL ESPANHOLA

Compilado por Juan, presidente regional de VP

O comitê regional de VP da América do
Sul espanhola é composto de dois comitês na-
cionais que cobrem todo o continente sul ame-
ricano de fala espanhola.

O comitê nacional do norte abrange a re-
gião VEC (três países), e tem quatro VSs (três
APGs e uma ASG); dois são nacionais da Co-
lômbia, um nacional da Venezuela e uma ASG
nacional da Espanha — dois homens e duas
mulheres. Eles ajudam a pastorear um total de
63 Lares (29 CM e 34 FM).

O comitê nacional do sul abrange a região
ABCP (cinco países), e tem três VSs (três
APGs); um nacional peruviano, um nacional
argentino e um espanhol — dois homens e uma
mulher. Eles ajudam a pastorear um total de 66
Lares (42 CM e 24 FM).

O comitê nacional do norte foi estabeleci-
do em março de 2002 e nosso comitê nacional
do sul no final de abril. Desde então, nossos
fiéis VSs visitaram todos os países e Lares em
suas respectivas regiões.

Talvez o maior acontecimento do ano para
os membros do nosso comitê de VP foi mostrar
os vídeos de Mamãe e Peter a todos os Lares.
Isto requereu muita oração e planejamento,
visto que viajar na América do Sul não é fácil.

Durante nossas visitas aos Lares promove-
mos ativamente a visão da Contato, como tam-
bém a distribuição de materiais de testificação.
Os VSs, juntamente com outros comitês orga-
nizaram várias reuniões de área, tais como con-
selho de cidades, reuniões de inspiração, reuni-
ões relacionadas à distribuição de materiais,
campanha de testificação de Natal, etc. Esses
tipos de acontecimentos foram fundamentais
para fomentar mais união na área.

EUROPA OCIDENTAL

Compilado por Naomi, presidente regional de VP

Convívios/acontecimentos
Foram feitos seis convívios para a Família

CM e/ou FM na Holanda, Itália, Espanha e
Inglaterra. Mais de 500 membros da Família na
Holanda, Espanha, Portugal, Alemanha, Suíça,
Itália, Grécia, Ilhas Britânicas, França, Bélgica
e Escandinávia participaram desses convívios.

Visitação
Os comitês de VP na Europa Ocidental

têm andado muito ativos, apesar de termos tão
poucos VSs na nossa região. Temos cerca de
80 Lares CM e 150 FM na Europa Ocidental,
de modo que o trabalho de VS é bem grande.

O comitê de VP do sul consiste de Andréas
e Kettu, James e Letizia (aprendizes ASGs).
Eles visitaram os Lares na Espanha, Portugal,
Suíça e alguns Lares no norte da Itália, como
também a Alemanha. Além disto, eles organi-
zaram dois convívios de maior porte em sua
região (um na Espanha e um na Itália), e cuida-
ram da comunicação e de uma vasta gama de
outras tarefas de VS. Andreas e Ketty também
são presidentes regionais de outros dois comi-
tês, de modo que tem estado bem ocupados,
Deus os abençoe!

O comitê de VP norte tem no momento
apenas uma VS, Meekness, que também é pre-
sidenta do comitê nacional do DEF. Durante a
primeira metade do ano, os Lares na Irlanda
foram visitados, como também os na Escandi-
návia, que há anos não recebiam uma visita de
VS — uma verdadeira vitória! Meekness visi-
tou a maioria dos Lares nas Ilhas Britânicas,
inclusive os Lares na Irlanda e Escócia. Ela
também visitou o Lar na Finlândia, e organizou
um convívio na Inglaterra para os Lares no
noroeste da Europa.

Também fizemos visitas para mostrar os
vídeos de Mamãe e Peter. Designamos vários
representantes para mostrarem o vídeo no nor-
te, tais como Mary Meek, Peter e Rose e Gi-
deon (de Lamb).  n


