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 O Melhor Setembro Para os Pais

Esse será, sem dúvida, o melhor setembro 

para todos nós! A boa notícia é que o diretor, 

professor  A lexandre  A ló ,  assumiu  o 

compromisso de manter os valores das 

mensalidades de 2019 abaixo da média do 

mercado. Assim, nossos alunos poderão 

con�nuar conosco e os novos estudantes 

poderão também fazer parte da nossa família 

Ba�sta Shepard.

Palavras do diretor: “Não pouparei esforços 

em proporcionar a todos os pais que 

sonharam em ter seus filhos estudando 

conosco a possibilidade de mantê-los aqui. 

Essa é a forma que vejo de agradecer pela 

confiança e por acreditarem em nosso 

trabalho reconhecendo que preparamos seus 

filhos para os desafios da vida, embasados em 

nossos princípios, valores e prá�cas. Vivemos, 

hoje, um momento único. Estou feliz por isso”.

Na verdade, a proposta é deixar os pais 

confortáveis para renovar as matrículas de 

seus filhos, sem que isso necessite enforcar 

orçamentos.

Seguindo nesse clima, planejamos um 

período de matrícula bem dinâmico, mais 

rápido e menos burocrá�co. Para isso, a 

secretaria do colégio estará informando, 

matriculando e recebendo os pais  e 

responsáveis com uma equipe bem mo�vada 

e pronta a manter o acolhimento que 

merecem. A professora Julia Garrão estará à 

f r e n t e  d e s s e  p r o c e s s o ,  s o m a n d o 

profissionalismo e experiência, a fim de 

garan�r a todos um movimento bem 

proveitoso, prá�co e eficaz. 

A professora Daniele Campos, diretora 

administra�va da ins�tuição, também está 

entusiasmada com este período: «Ano 

passado fizemos um mu�rão de atendimento 

aos pais, na tenta�va de proporcionar a forma 

mais confortável para que os seus filhos 

estudassem aqui e outros permanecessem e o 

fizemos com a consciência que tínhamos da 

missão do colégio, e foi um sucesso. Este não 

será diferente, aliás, será ainda melhor», 

afirma entusiasmada.

O diretor Aló entende que este é um grande 

momento para a família Shepard crescer 

ainda mais.

O período de matrícula acontecerá do dia 22 

de setembro ao dia 6 de outubro de 2018. 

Pa ra  m e l h o r  ate n d e r  n o s s o s  p a i s  e 

responsáveis, montaremos dois plantões aos 

sábados:

o 22 de setembro - das 9h às 13h - casa 

administra�va - dia da Feira de Tradições

 Culturais.

o 6 de outubro - das 9h às 13h - casa 

administra�va - primeiro TAS (alunos novos).

A data não apenas será de um grande 

movimento no Colégio por conta da Feira das 

Tradições, mas também pela oportunidade de 

renovar a confiança no Colégio Ba�sta 

Shepard para novo ano de 2019.
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Meio do ano, muitas conquistas, apesar das inúmeras 
dificuldades e desafios. Estamos vivendo um momento 
ímpar, no qual podemos tes�ficar que a graça de Deus está 
fluindo de maneira inques�onável diante dos olhos de 
todos nós.

Nossos resultados são frutos da atuação e cuidado de Deus,  
ou seja, mérito divino em 100%. Ele está conosco.

Tenho esperança que você leia esse jornal com a certeza de 
que Deus está nos guiando e que os resultados 
permanentes virão. Isto é uma questão de fé, organização, 
planejamento, muito trabalho, transparência, submissão, 
comando, marke�ng, incessante busca, realinhamento e 
muito diálogo entre nós e Deus. Esse Colégio é ideia Dele. 
Não se trata de uma ideia somente para o passado, mas 
como algo defini�vo até a volta do Seu filho Jesus.

Nossa dificuldade não é apenas a crise do país ou a 
co n co r rê n c i a . . .  N o s s a  d i fi c u l d a d e  p o d e  s e r  o 
enfrentamento do novo. Pois bem, vivemos uma nova fase 
no Colégio num momento complexo. Todavia, adotamos a 
gestão que compreendemos ser cabível para esse contexto 
polí�co-econômico. Acreditamos que unidos poderemos 
realizar coisas maiores para Deus. Portanto, as dificuldades 
não serão suficientes enquanto nos man�vermos sentados 
à mesa para o fim de buscarmos o melhor caminho.

Dany Meyer é proprietário do melhor restaurante em Nova 
York e compar�lhou seu segredo do sucesso para compe�r 
em um universo de 26 mil restaurantes na cidade onde tem 
o seu estabelecimento. Fiquei atento às suas palavras, 
aguardei uma dica inovadora, então ele suspirou e deixou a 
sentença: “a estrada do sucesso é pavimentada pelos erros 
come�dos”. Ele não assinou a frase, mas discursou de que 
reconhecer os erros, pedir desculpas e seguir em frente é a 
única garan�a do sucesso. Não podemos temer dias e 
desafios novos. Devemos avançar com responsabilidade e 
fé.  Acreditem, estamos no caminho certo do sucesso.

Em Neemias 6.9 lemos: “o que eles queriam era nos meter 

medo para não con�nuarmos o trabalho. Agora, ó Deus, 
aumenta a minha força”! 

Sabemos que Deus tem aumentado a nossa força. Deus nos 
escolheu para estarmos juntos para esse tempo, para dias 
futuros melhores.

Erwin MacManus, pastor sênior da Mosaic, igreja em Los 
Angeles,  que já pregou para mais de um milhão de pessoas 
em 50 países, afirmou que “nem todos estão preparados 
para administrar em tempos di�ceis”, em momentos de 
profundas mudanças por conta das cíclicas transformações 
pelas quais a vida impõe a todos os seres humanos e suas 
organizações. É sempre mais fácil administrar com recursos, 
porém mais desafiador na escassez. Então, dependemos de 
duas coisas básicas, da graça de Deus sobre nós e dos 
nossos recursos humanos, que o próprio Deus disponibiliza 
e reuniu nessa escola para esse tempo.

Por isso, consideremos todas as ameaças, escutemos todas 
as observações, apreciações e crí�cas, mas também 
consideremos que, com a ajuda de Deus através de pessoas, 
há um futuro melhor e mais próspero sob uma gestão 
responsável, transparente, democrá�ca, moderna, 
par�cipa�va e sistêmica.

Prof. Alexandre Pascoal 

Aló da Silva

 Colégio Ba�sta Shepard

Diretor

Da mesa do 

Diretor
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Chuva de Bênçãos!
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Se juntos somos bons, por que não sermos 

melhores usando todas as forças que 

temos e podemos?

Foi pensando assim que unimos nossas 

forças em  ajudar pessoas,  incen�vados 

pela Capelania do Colégio Ba�sta 

Shepard,  que  reedi tou  o  pro jeto 

AQUECENDO VIDAS ,  iniciado  ano 

passado em plena Praça Saens Pena.

Este ano, o Colégio buscou parceiros que 

desejassem receber as doações, ou que 

agenciassem a coleta de casacos, 

cobertores e meias. 

A Academia Shidokan, que fica 

próxima à sede do Colégio, através de 

seu diretor João Carlos, não só 

abraçou como também se mobilizou 

para que ela ecoasse no seu meio. 

Seus alunos, então, começaram a 

t r a z e r  a s  d o a ç õ e s  q u e , 

imediatamente, precisaram ser 

recolhidas, tamanha repercussão.

“Quando vimos o interesse do 

Colégio no projeto e como podíamos 

ser úteis, nos colocamos à disposição 

e o espaço da academia! Afinal de 

contas, se estamos preocupados com 

a saúde das pessoas, devemos nos 

preocupar com o bem estar de 

todos.” João ficou surpreso com o 

resultado da campanha. «Fiquei 

emocionado em ver a cesta cheia de 

doações, o que mostra que realmente 

existem pessoas solidárias no mundo».

O projeto, entretanto, ganhou força 

também com alunos, responsáveis e 

colaboradores do Ba�sta Shepard, todos 

dispostos a fazerem o bem, principalmente 

a  ta n to s  m o ra d o re s  d e  r u a ,  c u j a 

necessidade é latente e urgente. Ajudar a 

esquentar o corpo de quem dorme na rua 

em dias frios, aquece a alma e agrada a 

Deus. Esse gesto de solidariedade é comum 

em nossa comunidade Shepard.

A culminância do projeto se deu com a 

entrega das doações também ao missionário 

Kenedy Freitas, representante da JOCUM 

(Jovens Com Uma Missão). 

Vidas estão sendo aquecidas, graças ao 

carinho e à solidariedade dos alunos do 

Colégio e dos frequentadores da academia 

Shidokan. 

Parabéns a todos! 

 CONTRA O FRIO
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“- O Colégio Ba�sta Shepard está muito bem 

conceituado entre as famílias da Grande Tijuca.” A 

afirmação é de uma responsável que transferiu sua 

filha para o Ba�sta Shepard neste ano após 

pesquisar entre diversas opções de boas escolas 

nessa região.

“- Meu filho quis voltar para cá desde que saiu... E 

voltou!” Conta outra mãe, cujo marido insis�u 

para trocar o filho de escola no final do ano 

passado. Ele não conseguiu se adaptar, pois o 

Ba�sta nunca saiu de seu coração e pensamentos. 

O pré-adolescente vem se desenvolvendo muito 

bem, pois está novamente feliz. 

O hino do Colégio afirma “Sou feliz no Colégio 

Ba�sta, outro lar que na vida encontrei, aonde 

alegre entre cân�cos venho aprender como ú�l 

serei...” Nós, da equipe pedagógica, cremos que, 

quando a criança e o adolescente sentem-se 

felizes e bem acolhidos,  seu aprendizado, logo, 

seu rendimento escolar, tende a crescer na mesma 

proporção. 

A aprendizagem que compreende sen�mentos e 

intelecto é mais duradoura e abrangente, pois 

envolve tanto o aspecto cogni�vo como o afe�vo 

do indivíduo, conforme já afirmavam teóricos no 

século 20 como Carl Rogers, Wallon, Vigotsky e 

outros, sendo confirmados por estudiosos da 

educação ainda hoje. 

Somos uma ins�tuição que acolhe o ser humano 

como um ser íntegro e integralmente cons�tuído 

por Deus. Não somos partes desconectadas de um 

todo, mas todas as partes estão interligadas e, se 

bem es�muladas, habilmente preparadas, todas 

juntas podem transformar para melhor este ser 

que, junto a outros indivíduos podem também 

transformar o mundo em que vivem. É a máxima 

paulina que nos conduz: “Não se amoldem ao 

padrão deste mundo, mas transformem-se pela 

renovação da sua mente, para que sejam capazes 

de experimentar e comprovar a boa, agradável e 

perfeita vontade de Deus.” Romanos 12.2 - Bíblia 

Sagrada.

O Ba�sta Shepard tem desempenhado papel 

fundamental na vida de milhares que por aqui já 

passaram nestes 110 anos de história. Nossa 

essência é integralidade de pensamentos e ações. 

Somos uma escola com princípios e prá�cas 

cristãs.  Por isso, e por tantos outros mo�vos, 

agradecemos a Deus pela visão de nossos irmãos 

americanos quando fundaram em nossa cidade 

esta escola.

Passo a destacar aqui outros diferenciais, além dos 

já citados acima, que respondem ao tema de nossa 

conversa. 

- uma proposta pedagógica que vai além do 

aprendizado intelectual;

- professores selecionados entre os melhores do 

Rio de Janeiro;

-  uma imensa  área  -  40 .000  m²  -  para 

desenvolvimento de nossos alunos;

- espaço sempre aberto ao diálogo entre Aluno & 

Escola & Família;

- serviço de tempo integral acolhedor e bem 

preparado para alunos até 10 anos;

- ensino bilíngue eficaz;

- oportunidades aos alunos a intercâmbios 

internacionais;

- turmas de Ensino Médio em tempo integral; 

- Programa Formação Estendida - a�er school, 

para alunos e não alunos;

- es�mulo à par�cipação nas artes, esportes e 

a�vidades culturais;

- programa PSI para auxiliar na aprendizagem dos 

alunos;

- envolvimento regular em campanhas sociais, 

visando à formação de pessoas solidárias;

- sustentabilidade como cultura escolar e 

organizacional;

- parcerias com empresas com credibilidade 

comprovada;

- projeto Formação Permanente para professores, 

pais e responsáveis, com palestras e oficinas;

- anuidades compa�veis com os serviços 

prestados por uma escola sem fins lucra�vos;

- e agora, diga você... digite #soushepard e escreva 

porque você escolheu o Ba�sta Shepard!

Em tempos de insegurança, perplexidade e 

desesperança, é sempre bom saber que existe uma 

escola que es�mula seus alunos e professores a 

sonhar, os desafia e prepara para construir no 

presente um futuro melhor para todos.

Por tudo isso, eu #soushepard!

Ana Laura Defáveri Chácara

Vice-diretora e Diretora 

Pedagógica

BATISTA 
SHEPARD,
POR QUÊ?

CONVERSA PEDAGÓGICA

4

JORNAL DE SETEMBRO 2018

domingo, 23 de setembro de 2018 06:08:04



5

Já faz parte do calendário de 

eventos e palestras do Ba�sta 

Shepard, abordar temas que 

sejam de caráter social para os 

jovens alunos.

Falar sobre sexo, relacionamento 

ou drogas, é lugar comum para a 

equipe pedagógica, que está 

sempre preocupada em manter 

os alunos informados, além de 

prepará-los para a vida, dando a 

contribuição que o Colégio pode 

dar.

Desta vez, a palestra foi sobre as 

drogas. A equipe do segundo 

segmento, juntamente com a Capelania, convidaram a Cabo da 

Polícia Militar Monique Lima.

Os alunos do Ensino Médio foram para o Auditório Love e em 

número expressivo ocuparam os assentos para ouvirem a 

palestra.

Monique começou falando de suas experiências com palestras 

em escolas e depois apresentou 

uma série de dados que ajudaram 

o s  j o v e n s  p r e s e n t e s  a 

entenderem o funcionamento de 

cada psicotrópico na mente e 

corpo das pessoas.

Usando uma linguagem simples 

para  os  presentes ,  a  Cabo 

descreveu que tem percorrido 

diversas ins�tuições, dando sua 

contribuição na formação desta 

geração, sempre alertando para 

os perigos que o uso de diversas 

drogas proporciona.

Ao final da palestra, sob os 

aplausos de todos os presentes, a Cabo deixou uma mensagem 

de esperança e mudança, enfa�zando que eles são capazes sim 

de mudar as coisas, se entenderem o quanto podem evitar um 

mal maior, e ainda ajudarem tantos outros a evitarem também

palestra alerta sobre uso de drogas

Cada vez mais o tema assédio tem sido discu�do entre pessoas no 

mundo todo. Não é um assunto novo para profissionais em geral e nem 

mesmo entre estudantes e profissionais do ensino.

Entretanto, é um tema que merece toda atenção por parte de pais, 

alunos, professores e diretores escolares, a fim de impedir que casos 

como esses se repitam e a�njam, principalmente, adolescentes.

É importante que os pais estejam atentos às mudanças de 

comportamento dos filhos.

Para 5 a 10% dos alunos na Suíça, apenas como exemplo, um país de 1º 

mundo, a escola tem se transformado em verdadeira tortura. 

Ví�mas de assédio escolar, muitas crianças sofrem frequentemente 

em silêncio e vivem com sequelas por muito tempo. Os especialistas 

aconselham a intensificar a prevenção no meio escolar e em todos os 

lugares onde, crianças e adolescentes, costumam passar períodos 

longos. 

Cabe a todos trabalharem juntos para estancar este mal nas escolas, 

clubes, shoppings etc.
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O inglês é uma língua que o mundo inteiro 
usa. Falar inglês nos dias atuais não é mais 
uma questão de interesse par�cular e 
pessoal, mas sim uma necessidade de 
comunicação, num mundo tão globalizado 
como o nosso.

O Ba�sta Shepard entendeu que seus alunos 
precisariam sair de um estágio que saltava do 
método comum e conhecido no ensino 
tradicional das escolas, para um novo 
patamar de ensino da língua inglesa.

O Colégio foi pioneiro entre as escolas 
tradicionais da grande Tijuca e acreditou 
numa proposta que cada vez mais se mostra 
eficaz! 

Uma mãe do 5º ano afirmou para a Vice-
diretora Ana Laura Defáveri: “- Depois de um 
ano e meio na turma English Plus, minha filha 
está entendendo e falando inglês tão bem 
que estou espantada. Ela só tem 10 anos!” 

Numa parceria com a UNO-i Educação, o 
Colégio promoveu uma mudança radical no 

método de ensinar inglês para seus alunos. A 
turma English Plus veio para revolucionar a 
forma de aprender inglês na escola. 

De forma cria�va e inovadora, o estudante é 
es�mulado diariamente a ouvir, falar, 
brincar, jogar e interagir com a língua inglesa 
e sua cultura, a fim de familiarizar-se. Além 
das aulas em sala, os alunos têm os tempos 
de Games, nos quais exploram jogos e 
brincadeiras com os comandos e propostas 
em inglês.

Em um dos exercícios propostos no English 
Plus, os estudantes precisam ouvir áudios 
disponíveis na plataforma da UNOi e os 
responsáveis é que avaliam - de modo 
e m p í r i c o ,  s e m  c a r á t e r  c i e n � fi c o , 
naturalmente - o desempenho deles. 

Cabe aos responsáveis,  interagirem 
con�nuamente e se comprometerem em 
acompanhar o desenvolvimento dos 
pequenos.

O Ba�sta Shepard tem colhido frutos, como 

vimos na fala espontânea da mãe citada 
acima. Os pais confirmam o avanço de seus 
filhos, em pouco tempo, contrariando os 
métodos conservadores, usados pela 
maioria dos cursos e escolas privadas.

Em cada evento da escola, as crianças 
cantam canções em inglês com a mesma 
desenvoltura do português. (foto abaixo). 

Conheça de perto nosso ensino bilíngue!

Conheça  ensino nosso Bilíngue

Foi mesmo um espetáculo! 

Assim ficou definida a apresentação da trupe circense da Lúmini Art, 

que se apresentou no Ginásio do Colégio Ba�sta Shepard, na retomada 

das aulas neste segundo semestre.

A apresentação contou com trapezistas, palhaços acrobatas, numa 

formação mais moderna, e até música ao vivo, com uma linda solista da 

trupe.

Foi montado no centro do Ginásio poliespor�vo um trapézio adaptado, 

onde os ar�stas exibiram-se em cordas, tecidos acrobá�cos, malabares 

e em movimentos arriscados, arrancando muitos sobressaltos do 

público.

Entre saltos, malabarismos e a graça dos ar�stas que, em alguns 

momentos, lembravam a arte de Charles Chaplin, a trupe encantou os 

alunos dos turnos da manhã e da tarde, que maravilhados aplaudiram e 

suspiraram assombrados com as manobras feitas pelos ar�stas.

O aluno Enzo Victor, do 3º ano, achou «incrível, porque eles �veram 

coragem de subir naqueles lugares altos e perigosos. Foi muito legal!».

Os ar�stas da Lúmini Art fecharam uma parceria com o Colégio e já 

iniciaram as aulas de Artes Circenses no Programa Formação 

Estendida. Agora, eles estão dando aulas para os interessados, o que 

mo�va ainda mais os alunos e faz crescer também essa proposta do 

Colégio, sempre nos contra turnos da escolaridade. Confira os horários 

a seguir!

Hoje tem espetáculo? tem sim senhor!

ANGATÚ

TER e QUI

10h às 11h: 4 - 6 anos

10h às 11h30: 7 - 10 anos

10h às 11h30: maiores de 11 anos

13h30 às 15h: 7 - 10 anos

13h30 às 15h: maiores de 11 anos

14h20 às 15h20: 4 - 6 anos

QUA e SEX

18h às 19h30 - menores

de 11 anos

19h30 às 21h - maiores

de 11 anos

ACROBACIA AÉREA

QUA e SEX

18h, 19h e 20h

JORNAL DE SETEMBRO 2018

domingo, 23 de setembro de 2018 06:08:07



10

7

vozes da convenção

QUE LUGAR DEUS OCUPA EM SUA VIDA?

Se entendeu essa pergunta é porque você já tem uma 

resposta para ela! De fato, há muitas pessoas que não se 

preocupam com a sua vida espiritual. Estão fortemente 

envolvidas com o aqui e o agora: estudos, ves�bular, 

estágio, emprego, namoro, casamento, família, lazer etc. 

como se tudo terminasse com a morte �sica!  
Você já ouviu falar sobre Jesus Cristo, sua morte, 
sepultamento e ressurreição dos mortos, ao terceiro dia 
para lhe perdoar e salvar a sua alma? A Bíblia descreve que 
“Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho 
Unigênito para que todo aquele que nele crer, não pereça, 
mas tenha a vida eterna” (João 3.16). 
Um professor quis fazer um desafio com os seus alunos. 
Pegou quatro baldes e colocou neles porções de pedras 
grandes, pedras menores, areia e água; pediu que 
colocassem tudo num só balde! Eles puseram a água, a 
areia, as pedras pequenas e, quando quiseram colocar as 
maiores pedras, não havia mais espaço!  O professor 
repe�u a operação, mas começou pelas pedras maiores, 
depois as menores, a areia e a água. Tudo coube num só 
balde!  
Se você quiser colocar tudo em sua vida e deixar Deus para 
o úl�mo lugar, não haverá espaço para ele!  O que Jesus 
nos mandou fazer: “Buscai, em primeiro lugar, o reino de 
Deus e a sua jus�ça, e todas as demais coisas vos serão 
acrescentadas” (Mt 6.33). 
Você já deu esse primeiro lugar para Deus ou necessita 
ainda fazê-lo? Busque ajuda, pois isso tem a ver com o seu 
des�no eterno!   

Pr. Nilton de Souza

Secretário Geral da CBC

Setembro amarelo é uma campanha de 
conscientização sobre a prevenção do suicídio.
Lembre-se que a Capelania realiza atendimentos 
individuais com alunos que precisam de apoio.
Contatos da Capelania
(21) 2105-0553
capelania@batista.br

NOTA DA REDAÇÃO: Nosso Colégio possui uma equipe de Capelania 

disposta e pronta a orientar você nessa direção: procure o Pr. Pedro 

Tristão ou a Prof.ª Denise Godoi pessoalmente, no telefone (21) 2105-

0553 ou ainda pelo e-mail: capelania@ba�sta.br 
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Culto pelos 110 anos do Colégio, em conjunto com 

o STBSB marcam calendário Ba�sta Carioca.

Foram meses de expecta�va, organização e 

oração.

O desejo era que o aniversário do Colégio Ba�sta 

Shepard pudesse ser o grande acontecimento do 

ano e o culto o grande momento de agradecimento 

a Deus por todas as coisas.

O pastor Alexandre Aló e toda a diretoria do 

Colégio sonharam com um evento trouxesse à luz 

uma história que não poderia ser desprezada: a 

fundação do Colégio e do Seminário Teológico 

Ba�sta do Sul do Brasil, que este ano também 

completou 110 anos.

A ideia era aproximar essas histórias. O Seminário 

Teológico Ba�sta do Sul do Brasil e o Colégio Ba�sta 

Shepard nasceram no mesmo ano e com o mesmo 

fim, formar, ensinar e criar um ambiente cristão 

que pudesse ser relevante para cristãos e não 

cristãos.

A Igreja Ba�sta de Itacuruçá hospedou o culto 

comemora�vo, e comemorou juntamente com as 

duas grandes e centenárias ins�tuições, 

octagésimo segundo ano de existência. Dessa 

forma, dividiu a alegria e a graça abençoadora, no 

cumprimento da missão e do sonho de Deus no 

Bairro da Tijuca.

O ambiente do culto começou antes mesmo da 

primeira música ser tocada, pois o Colégio 

ofereceu um coquetel para um grupo de 

convidados, pessoas que de alguma forma fizeram 

parte dessa linda história. No salão Alen, da Igreja 

de Itacuruçá, todos viveram um momento de 

congraçamento entre irmãos, numa história que se 

misturava em todo o tempo nas muitas conversas e 

lembranças.  Os l íderes da denominação, 

autoridades polí�cas, pastores e familiares 

par�ciparam deste evento que antecipou a 

celebração no templo. Dentre eles, estavam o 1º 

vice-presidente da Convenção, pr. Laurindo José de 

Souza, o Secretário Geral, pr. Sócrates de Oliveira e 

o Secretário Geral da Convenção Ba�sta Carioca, 

pr. Nilton de Souza. Além desses, o pr. Fernando 

Brandão, da Junta de Missões Nacionais e STBSB e 

pr. João Marcos, da Junta de Missões Mundiais, 

marcaram presença.  Ao final do coquetel, o pr. 

Alexandre Aló convidou a todos para uma palavra 

de oração pelo ex- capelão do Colégio, pr. Sória. 

Imediatamente após esse momento,  todos foram 

convidados para o templo da Igreja de Itacurucá, 

para o ápice das celebrações pelo  aniversário do 

Colégio.

Uma bela canção, na voz do músico Clarindo Junior, 

marcou o início do Culto. Logo após, o Diretor do 

Colégio, deu como oficialmente aberto o evento, 

trazendo palavras de ânimo, agradecimento a Deus 

e um pouco da história e das lutas travadas pelo 

então aniversariante de 110 anos, que ele 

orgulhosamente representa no momento.

O diretor do Colégio, pr. e professor Alexandre Aló, 

o Pastor da Igreja de Itacuruçá, pr. Israel Belo de 

Azevedo, o Diretor da Junta de Missões Nacionais e 

Diretor do Seminário, pr. Brandão, deram uma 

palavra de recepção a todos os presentes na 

cerimônia.

O encontro trouxe muitos momentos especiais, 

um deles foi o coral das crianças, alunos do 

Fundamental 1 e 2, que com suas flautas e vozes 

encantadoras, louvaram a Deus. O hino do CBS, 

regravado com um novo e mais moderno arranjo, 

foi apresentado também. Outro momento 

belíssimo e tocante se deu com o Coral do 

Seminário do Sul e a Banda Kerygma nos cân�cos 

de louvor com toda a congregação.

As homenagens também não foram esquecidas. 

Placas comemora�vas foram entregues para os 

representantes de organizações ba�stas, assim 

como para profissionais e pessoas que marcaram a 

história, tanto do Colégio, do Seminário e da 

própria Igreja de Itacuruçá. 

O Pr. Paulo Roberto Sória nos abençoou com uma 

mensagem reflexiva e profunda, de uma forma 

branda e sucinta. Ele se lembrou dos tempos em 

que trabalhou como capelão do Colégio e esses 

dias foram fru�feros. Atualmente, ele pastoreia a 

IB da Mooca.  Um dos momentos de maior 

expressão foi quando todos foram convidados para 

estarem de joelhos, em oração. Ali, estava a marca 

de um novo momento vivido pelo Colégio Ba�sta 

Shepard, pelo Seminário Teológico Ba�sta do Sul 

do Brasil e por toda denominação Ba�sta.

Fotos de cima para baixo: 

1 - Pastores orando pelas ins�tuições:  Alexandre 

Aló, Paulo Sória, Israel Belo e Fernando Brandão

2 - Palavras introdutórias pelos líderes das 

ins�tuições homenageadas e o Pr. José Maria, 

representando a CBC.

3. O Pastor Alexandre Aló dando as palavras de 

Boas Vindas ao Encontro.

4. Foto da congregação, que recebeu centenas de 

convidados.
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