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“As pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra”
Provérbios, 16.1

"Melhor é serem dois do que um, porque têm melhor paga do seu trabalho". Eclesiastes 3.9

O

ser humano foi criado como um ser social. O sonho de Deus é que ele possa sempre viver num grupo,
sociedade, comunidade. Por isso a amizade é um sentimento especial e não algo que possa ser
comprada. Mas adquire-se através de escolhas. Em outras palavras, escolher um bom amigo é optar
por relacionamentos fiéis em todas as circunstâncias que nos influenciem positivamente e desafiem
melhoras em nosso caráter através das trocas de conselhos sadios e puros.
Assim como um trem precisa de trilho para poder chegar ao seu destino, assim o amigo ajuda para que haja
permanência nesse trilho. As Escrituras nos orientam sobre a escolha dos nossos amigos e amigas. Os amigos
têm muita influência em nossas vidas: "O justo serve de guia para o seu companheiro, mas o caminho dos
perversos os faz errar" (Pv 12.26). Por este motivo, a escolha de amigos ou amigas é um assunto de grande
importância: "Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau" (Pv
13.20). No final de contas, nossas escolhas não envolvem apenas pessoas, mas decidem a direção na vida e
na eternidade. A AEEL trabalha para que os adolescentes criem laços sadios de amizade, com
aconselhamentos como:
Para criar laços fortes, não reclame, a reclamação afasta as pessoas. Preferimos ficar perto de pessoas
alegres, que buscam ser felizes. Mas a reclamação pode ser uma oportunidade e não necessariamente uma
dificuldade emocional. O olhar amigo pode levar a ter uma necessidade suprida, enxergar oportunidades
onde normalmente se veem dificuldades, tornar-se bons mediadores do espaço social onde se vive.
Tenha desejos, persista. Ter espírito de lutador e juntar-se com quem tem essa força interior. Por causa
disso a amizade é importante. De forma generalizada, as grandes empresas não começaram com uma pessoa
só, tiveram a ajuda de amigos. Alguns exemplos são a fundação da Apple em 1976 por três amigos e a
Microsoft fundada 1975 por dois amigos.
Por isso é tão importante escolher amizades, que também tenham o desejo de vencer. Amizade não é apenas
convivência para os finais de semana. A amizade é para dar sabor a vida. Por isso procure pessoas que
tenham o desejo de vencer na vida, mas que também estejam dispostas a enfrentar suas próprias limitações.
Pessoas não são fortes, pessoas se fazem fortes. Certa vez foi dito: ser forte na tentação sem sofrê-la é fácil,

agora ser forte quando a tentação bate à porta nem sempre é simples. Por isso a fortaleza da amizade se
mostrou, se mostra e se mostrará sempre em meio às dificuldades do cotidiano.
Tenha valores, saiba qual é sua missão. Porque um dia vão lhe perguntar o que você fez. Você criou valores,
ou destruiu valores. Entramos na questão de respeito. Todos temos valores, e esses devem ser respeitados.
Quando vamos procurar amizades deveríamos estar atentos aos valores que eles carregam. Vivemos dias
onde fica claro que o que muda pessoas, lugares, cidades são os valores que carregamos, e não a pessoa em
si. Uma pessoa que se junta com outras que tenham um valor igual, pode criar e realizar muita coisa. Pois
eles desenvolveram unidade e partir dessa unidade criaram laços fortes. Por isso nossa missão, nunca é
solitária, ela sempre nos ligará a outras pessoas. Assim vamos criando força e sendo capazes de vencer
grandes obstáculos. Por isso o autor de Eclesiastes sugere, melhor é ser dois do que um. Que o nosso eterno
Deus nos abençoe. Amém.
Pastor Natanael da Silva - Comunidade Evangélica de Confissão Luterana em Teófilo Otoni – CETO

A AEEL está trabalhando com o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
VOCÊ SABE O QUE É ISSO?
Nos bairros vizinhos à AEEL vemos muitas famílias em situação de pobreza e dificuldades. As crianças maiores
e os adolescentes têm pouco acesso a atividades no contraturno escolar, ficando expostos a riscos inerentes
ao contexto social. O período da adolescência é crítico, com os mais altos índices de evasão escolar e
incidência de violência. Espelhando-se no exemplo de Jesus Cristo, que nos chama a ir ao encontro e servir
àqueles que mais precisam, desde 2018 a AEEL oferta atividades preventivas a situações de vulnerabilidade
e risco para crianças e adolescentes urbanos residentes nos bairros em seu entorno. A ação diaconal está
conectada às políticas sociais, através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) que
tem por objetivo promover ações em grupos com os participantes, para o seu desenvolvimento integral e o
fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Para isso são constituídos espaços de convivência
social e realizadas atividades lúdicas, culturais e esportivas a partir dos interesses e demandas pertinentes
ao ciclo etário. Os Projetos “Acerte este Gol” e “Acerte o Saque”, que oferecem oficinas esportivas e de
conhecimento, integram este Serviço.
DEPOIMENTO DE HENRIQUE
Meu nome é Henrique
Santos Rosa, curso o
primeiro ano do Ensino
Médio e tenho 15 anos. Já
faz uns sete meses que
participo do projeto e nisso
a minha vida mudou
bastante, fiz novos amigos,
melhorei bastante como
aluno e como jogador. Aprendi muitas coisas com os
meus companheiros, ganhei outra família, além da
que eu já tenho. Minha família também passou a
participar mais da minha vida escolar e da minha
formação depois que eu entrei no projeto. Melhorei
bastante na escola, já era considerado bom aluno e
agora me sinto melhor e mais apto a aprender as
matérias escolares. O que mais gosto no projeto é
sem dúvidas o futebol, é no momento o mais
interessante porque quando eu jogo esqueço de
todos os meus problemas e simplesmente curto o

momento como se fosse único. Acho que o futsal
poderia ser praticado, pois é uma atividade com
bola. Ela é derivada do futebol, só que um pouco
mais complexa. Todos trabalham muito bem e nos
ajudam no que precisamos, se importam muito com
nosso bem-estar. Aos coordenadores e orientadores
do projeto eu só tenho a agradecer, pois, se eu não
estivesse nesse projeto, não seria a pessoa que sou
hoje.
DEPOIMENTO DA ORIENTADORA
O trabalho que temos desenvolvido com os
adolescentes nos projetos da AEEL tem me
permitido ver o quanto esses jovens se
desenvolveram, tanto no contexto escolar como
enquanto pessoas. Tive a oportunidade de
contemplar o envolvimento com a família, o quanto
é interessante para os jovens e os familiares esta
aproximação. Todos os dias vibro juntamente com
eles a cada vitória alcançada. Cada mãe que se
aproxima e me relata sua angústia, também me

procura trazendo uma satisfação no sorriso dizendo
que passamos juntos pela luta, e juntos nos
tornamos vencedores. A oportunidade de participar
de um trabalho que busca fazer o bem e se preocupa

com o futuro dos adolescentes é muito satisfatória,
pois gera em mim um sentimento grande de alegria
e gratidão.

NOTÍCIAS
PROJETOS SOCIAIS
O ano de 2019 começou com muito trabalho e constantes desafios. Em fevereiro recomeçamos o projeto
“Acerte este Gol” com uma média de 40 meninos esperando que cheguemos a 50. Alguns dos nossos
adolescentes mudaram de turno na escola e outros mudaram de cidade. Por isso, aceitamos novas inscrições
e estamos ainda preenchendo as vagas.
Tivemos o projeto “Acerte o Saque” aprovado
pela Fundação Luterana de Diaconia FLD, com
apoio à reforma da quadra, atividades de
vôlei, reforço escolar e oficinas de convivência
com meninas. Concluída a reforma, em 04 de
maio iniciamos o projeto com 17 meninas,
esperando atingir a meta de 25. O trabalho
está sendo muito especial e gratificante. As
meninas têm sido muito atenciosas nas
Inauguração do Projeto “Acerte o Saque” , em 04 de Maio de 2019
oficinas de conhecimento e esporte.
Agradecemos à orientadora Gisele e aos treinadores Miguez e Guilherme por todo o empenho.
ESPAÇOS
Em janeiro mudamos a biblioteca e a secretaria de
lugar, tudo ficou mais amplo e bonito. A colaboração da
arquiteta Simone Camargo Baus, com seu olhar
profissional, foi muito importante para auxiliar-nos na
reorganização dos espaços. Com o apoio da Fundação
Luterana de Diaconia (FLD) e muito trabalho
reformamos a quadra poliesportiva.
Agradecemos a
Foto: AM
todos os envolvidos.
VISITA DE PARCEIROS
Em maio tivemos a visita da família Aichele, amigos da
Alemanha, que vieram conhecer os projetos sociais.
Tivemos o prazer de hospedá-los e conviver com o Georg,
a Beate e o Martin em momentos muito bons e agradáveis.
Agradecemos à Marie Esch, à Dora e toda equipe da AEEL,
além do coral da CETO, que os receberam com muito
carinho.
Diretoria da AEEL
Presidente: Werner Kriebel
Vice-presidente: Erlem Aparecido Barbosa Pêgo
Secretário: Roberto Walter Laube
Tesoureiro: Ayesha Schwartez Souza
Vice – tesoureiro: Fábio Rodrigues Martins
Edição: Grace Falconi Kriebel e Andréa Luisa Matuck
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Da esq.: Gisele -orientadora, Luiz Henrique, Martin,
Beate, Georg, Marie.

AEEL: 56 ANOS
Nosso culto de Aniversário de 56 anos foi
especial. A participação dos membros da CETO
nos trouxe alegria e o ânimo renovado. Os
nossos meninos tiveram uma participação
especial e mostraram que além de esportistas,
têm talento musical.
CAMPANHA DE DOAÇÕES ATRAVÉS DO FIA
(FUNDO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA)

Hugo, Luiz Henrique, Davi, Luan, Douglas e pastor Natanael no
Culto Comemorativo dos 56 anos da AEEL.

Fizemos campanha de doações através do FIA para
fortalecer os projetos da AEEL apresentados e
aprovados pelo Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente de Teófilo Otoni (CMDCATO). Foram arrecadados R$ 3.589,01 de pessoas
jurídicas e R$ 4.777,95 de pessoas físicas, totalizando
R$ 8.366,96. Estes valores serão repassados à entidade
em torno de setembro. Ainda é possível colaborar
doando através da conta do FIA para dedução de
imposto de renda (2020) ou depositando diretamente
na conta da AEEL. Agradecemos as doações que serão
utilizadas a favor das crianças e adolescentes que
participam dos projetos da entidade.
SAIBA MAIS:

FMDCA – Fundo Municipal da Criança e do
Adolescente
Caixa Econômica Federal
Ag. 0155 – Teófilo Otoni
Operação 006, Conta Corrente 913-2
Caso queira apoiar nossos projetos diretamente,
sem necessidade de recibo dedutível do Imposto
de Renda, poderá fazer a doação nas contas:
Banco do Brasil, Ag. 0061-2 T. Otoni, CC 6606-0
ou Santander Ag. 3332- T. Otoni, CC 13000638-2
Se preferir boleto entre em contato conosco.

www.facebook.com/internatorural.teo

www.instagram.com/internatorural/

POSSIBILIDADES FUTURAS
Ao longo desses dois anos de trabalho percebemos a mão de Deus a cada momento. Entendemos que o
cristão foi chamado a ser luz e sal da Terra, especialmente em momentos de tensão e conflito. Sabemos que
se a gente não adota nossos adolescentes, o tráfico, a violência, o vício ou mesmo a falta de perspectiva os
adotarão. Esperamos ampliar o trabalho, fortalecendo vínculos e convivência entre os adolescentes, suas
famílias e a comunidade. Reconhecemos também a necessidade de desenvolver neles e em outros jovens o
respeito ao Meio Ambiente e aos outros seres vivos. Sentimos que a AEEL, com a sua história e um ambiente
único nesta cidade, é capaz de trazer em plena zona urbana um contato com a natureza e com uma paisagem
e atividades rurais. Por isso, sentimos o chamado a trabalhar com afinco a Educação Ambiental como
caminho para a formação integral do ser humano. Isso só é possível concretizar sonhando e agindo junto
com os doadores e parceiros, através do apoio a projetos que contribuam para a sustentabilidade das ações
da entidade.

UMA PALAVRA DA DIRETORIA

Werner Kriebel – Pres. AEEL

Estimados amigos!
Espero que a leitura deste breve informativo tenha transmitido uma visão sobre os projetos e desafios atuais
da AEEL. Quero encorajá-los a visitar nossas páginas nas redes sociais. Através delas poderão ver mais fotos
e ter notícias atualizadas com mais frequência. Na diretoria estamos empenhados a melhorar cada vez mais
a sustentabilidade da AEEL através de parcerias, convênios e subvenções oficiais. Quero retomar a palavra
de Eclesiastes: melhor é serem dois do que um... Juntos podemos garantir o atendimento aos adolescentes
e jovens com suas famílias e fazer a diferença no contexto social em que Deus nos colocou. Muito obrigado
por seu apoio! Até a próxima!

