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       JORNAL    DA 

               REGIONAL 

                                   Eu leio este jornal 
Nº 09       Paragominas, 13 de setembro/2007          Tiragem: 50        Ano: I / Edição Mensal 

 
Nesta edição a 2ª parte do  VII  Camporee de Selva de Paragominas. Pg. 03. 

     
Premiação dos clubes                                                         Desbravadores do Clube Esplendor de olho nas competições 

 
 

 

 

 Os vencedores do concurso de 
redação do jornal. Pg. O4. 

 
 “Pequenas idéias, grandes 

Desbravadores”. Pg. 03. 

 
 
 
Campal  2007,  dos dias 31 de agosto a 02 de setembro. O tema foi “Diga ao mundo: A 

Esperança é Jesus”.   Pg. 03. 

          
 
Este jornalzinho é distribuído gratuitamente. 

 

Textos, Digitação e impressão: 

ARILTON 

 

Mensagem Pastoral: 

Pr. MESSIAS - Pg. 02 

 

Fotos: Dejean, Allan e Arilton. 



2 

 

  

            JORNAL DA REGIONAL  

             DE  DESBRAVADORES  

 

“Ao SENHOR pertence a salvação” 

 
Com certeza ao Senhor pertence 

a salvação, somente Deus  pode-

nos   conceder a libertação. 

Somente Ele  pode  livrar e nos 

salvar nos desafios e situações 

que enfrentamos diariamente. 

Jonas no ventre do peixe, depois 

de ter descido até o fundo, pôde 

perceber e dizer:  “ao SENHOR 

pertence a salvação” Jonas 2:9. 

Em outras palavras, somente o 

Senhor poderá me salvar; Quem 

poderá me tirar desse lugar; 

fazer um milagre; somente o 

Senhor é quem pode. E 

imediatamente o peixe o 

vomitou depois de Deus ter 

ordenado. 

Em muitos momentos temos que 

confiar inteiramente em Deus, 

esperar nEle. A salvação vem do 

Senhor! 

Não temas e confie. Pois Deus é 

Fiel. E sua misericórdia e justiça 

não falha. 

Você diretor de clube, você 

patrocinador deve confiar no 

Senhor e saber que a vitória só 

vem dEle. Com Ele podemos 

todas as coisas, mas sem Ele 

não somos nada e nada 

podemos. 

Estamos quase no final do ano, 

talvez você tenha enfrentado 

muitos problemas e quase os 

levaram  a desistir, contudo 

você está persistindo. Insista, 

pois,  somente os fortes vencem! 

 E muito em breve Cristo 

voltará!!! Amém.  

  Arilton de Brito é 
editor do jornal da Regional.

_____________________________________________________________________________ 

MENSAGEM PASTORAL 

 

Homens que não se compram 
 
Pois zelamos o que é honesto, não 

só diante do Senhor, mas também 

diante dos homens. II Coríntios 

8:21. 

 
Um jovem cristão, empregado 

numa venda, esforçava-se sempre 

por cumprir honestamente todas 

as suas obrigações e, como 

conseqüência, o seu patrão nele 

depositava uma confiança 

ilimitada. Um dia, quando estava 

sozinho, entrou um freguês 

pedindo determinado artigo. 

Quando o jovem empregado 

estava pesando a mercadoria, o 

cliente pediu: “Ponha um pouco 

mais. Ponha um pouco de quebra, 

pois o seu patrão não está vendo.” 

Mas o jovem, levantando os olhos 

ao céu, respondeu sem vacilações: 

“Meu patrão está sempre 

presente.” Ele procurava atuar 

com honestidade diante do Senhor 

e não somente à vista dos homens. 

 O leiteiro que 

adicionava água no leite, o aluno 

que “cola” no seu exame, o 

construtor que, ignorando as 

condições do contrato emprega 

em sua obra material de qualidade 

inferior, o cônjuge infiel, o 

policial que aceita o suborno, o 

patrão que paga um salário vil, o 

usuário que cobra juros 

escorchantes dos seus credores, e 

o jovem que depreda o patrimônio 

público ou privado, cometem um 

ato desonesto indesculpável aos 

olhos de Deus. Tais práticas 

passam muitas vezes 

despercebidas pelos homens, 

porém são manifestas diante do 

Juiz de toda a Terra. 

 O Comandante 

Benjamin Sodré, em seu livro 

Guia do Escoteiro, descreve o 

gesto singelo de um caiçara, no 

interior do Mato Grosso. Alguns 

engenheiros pernoitaram em sua 

casa e viram duas espingardas 

bem conservadas. Perguntaram ao 

caiçara se queria  vendê-las, uma 

vez que eram armas inúteis, já que 

ele não dispunha dos cartuchos 

para  usá-las. Com surpreendente 

naturalidade, o caiçara respondeu: 

 “Moço, num posso 

vende pruque elas num são 

minhas. Foi dois caçadores qui 

dexô  aqui pro mode eu guardá! 

Tô esperando aqui eles venha 

buscá, e isto já faz mais de trinta 

ano.”  

 Norman Peate descreve 

a experiência dramática de um 

homem que  encontrou 

acidentalmente, na rua, um malote 

contendo 250 mil dólares em 

dinheiro. Havia caído, não sabe 

como, de um carro blindado a 

serviço de um banco. 

Surpreendido com o achado, 

levou-o para casa, telefonou para 

a polícia e entregou-lhes o 

dinheiro. Sua honestidade suscitou 

uma onda de reprovação e até 

insultos. Por fim, para livrar-se 

dos que o criticavam por seu 

comportamento honesto, vendeu o 

seu apartamento e mudou-se para 

um outro bairro da cidade. 

 “A maior necessidade 

do mundo é a de homens... que no 

íntimo da alma sejam verdadeiros 

e honestos;... homens cuja 

consciência seja tão fiel ao dever 

como a bússola o é ao pólo; 

homens que permaneçam  firmes 

pelo que é reto, ainda que caiam 

os céus.” Seja feliz neste dia 

amigo, e  também honesto em 

tudo, assim verás a felicidade e a 

vitória. Que Deus os abençoe. 

 

 

 

 

Pr. Messias – Distrito 

Paragominas I. 
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       Campal 2007 
 

                                                                                
                                                                                                 

 

                                                                                                 Nesta campal estiveram  presente os pastores  

                                                                                           Alexandre e Paulo Fortunato, da ASPA. Na parte  

                                                                                    musical o quarteto Enlevos de Parauapebas.  No 

                                                                                           sábado a noite uma super social com o Pr. Ivá. E 

                                                                                   na área do rio o diácono Deocar da IASD do  

                      Jardelândia. 

 
 

 

 

 

 

 

 

VII CAMPOREE DE SELVA DE PARAGOMINAS 
 

Sem dúvida alguma, este camporee foi um marco  

na história dos camporees de Paragominas. A 

interação entre os clubes, o relacionamento entre  

desbravadores, o espírito esportivo foram o que os 

líderes e liderados puderam desfrutar. 

Ano que vem acontecerá o camporee da 

Associação, desde já, comece a trabalhar com o  

seu clube e prepare-se para chegar lá. A 

programação será na cidade de Tucuruí-PA. 
 

 

 

 

 

 

 

No camporee desse ano, apareceu até siri. 

(Como podemos ver na foto ao lado.) 

Enquanto eram feitas as provas do cross, 

no último dia de competição apareceu este siri,  

para dar uma mãozinha. 

 
 

 

“Pequenas idéias, grandes 
Desbravadores” 
 
O clube Galileu (Jardelândia) tiveram duas 

idéias, colocaram em pratica e está dando 

certo. A primeira foi de fazerem um carnê 

e parcelarem para os desbravadores o 

uniforme “A” (oficial). Em novembro os 

desbravadores receberão o seu uniforme, 

que conseguirão através de campanhas. A 

segunda foi o trabalho de um chaveiro, a 

qual os desbravadores fabricaram e 

fizeram campanhas. 
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 Os vencedores do concurso de        
redação do jornal. 

                                                                                 O tema da redação era: “Qual a importância do  

                                                                                 Clube de Desbravadores”. 

                                                                                 Os desbravadores tiveram o prazo até o camporee 

                                                                                 para entregarem as suas redações. Os prêmios  

                                                                                 foram entregues ao 1º e 2º Lugar. A seleção foi  

                                                                                 feita por uma coordenadora pedagógica.  
                                   A premiação ficou assim: 

 

                                                                          1º Lugar: Ivanilson ( Clube Esplendor) Prom. III. 

                                                                Prêmio uma camisa do Jornal da Regional. 

                                                                              2º Lugar: Nayanara (Clube Lírios do vale) Prom. I. 

                                           Prêmio um cd do Luiz Claúdio. 

                                                           

                                                            Parabéns aos participantes do concurso. 

 

                                                                                                                                          Ivanilson recebendo o                                                                                                              
                                                                                                                           seu prêmio, a camisa  

                                                                                                                   do      jornal. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frases que nos inspiram: 
 

“Quando tudo dá errado acontecem coisas 

maravilhosas que talvez não tivessem acontecido 

se tudo desse certo.” Autor Desconhecido 

 

“A maior glória não está em nunca cair, mas sim 

levantar-se sempre depois de uma queda.” 

Confúcio 

 

“ O rio atinge os objetivos porque aprendeu a 

contornar obstáculos.” Autor desconhecido 

 

“A humildade pode não ser a maior, mas 

certamente é a mais bela de todas as virtudes.” 

Desconhecido 

 

“Se não houver frutos, valeu a beleza das flores. 

Se não houver flores, valeu a sombra da folhas. Se 

não houver folhas valeu a intenção das sementes.” 

Henfil 

 

“Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o 

que ensina.” Cora Coralina 

 

“ Há quedas que provocam ascensões maiores.” 

William Shakespeare 

 

“Nada é mais simples do que a grandeza. Na 

verdade, ser simples é ser grande.” Emerson 

 

 

                                                 

Atenção Diretores: 
 
Nos comunique dos eventos e 

programações do seu clube 

para que possamos mostrar 

para os demais diretores  o 

que o seu clube está fazendo, 

programando e realizando. 

Além de você está 

contribuindo com suas idéias 

para com os outros diretores e 

mantendo-os informados. 

Direção de Comunicação: 

(91) 8137-8863. 
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Momentos para recordar e lições para se levar por toda a vida... 

 
“Momentos felizes passamos...” diz a letra de uma canção.  Estes momentos ficaram  registrados, a 

direção de comunicação pôde registrar em fotos estes acontecimentos. Outros momentos perdemos, nem 

tudo deu para registrar, mas ficam  na mente. Um dom precioso que Deus concede a cada um de nós. 

Reservar na mente tudo o que nos acontece. Aqui estão algumas das fotos do camporee para você 

prestigiar. 

                               

Mural de Fotos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

              
       Apocalipse                                                   Cruzeiro do Sul 

            
         Uma visão geral                                            Remanescente 

 

          
              Esplendor                                              Atalaia 


