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Resumo: As constantes mudanças têm alcançado o campo religioso. Com as mudanças que 

tem ocorrido nas ideologias (doutrinas) da Assembléia de Deus, é possível notar inúmeros 

desdobramentos, sejam divisões ou mudanças de postura da liderança da Igreja, isto já é 

fato amplamente discutido pela academia. O presente artigo tem por finalidade, identificar 

essas mudanças em uma visão interna, usando como fontes elementos da própria igreja, tais 

como folhetos evangelísticos, revistas da Escola Dominical, entre outros elementos que 

explicitam o posicionamento da liderança, seja em relação à mudança da Igreja seja na 

mudança do mundo. Sendo assim, poderemos identificar internamente como são tratadas e 

vistas as constantes mudanças eclesiásticas. 

 

O filosofo Heráclito já disse: Nada é permanente, exceto a mudança. 

A sentença acima, expressa uma das poucas certezas que temos em nossas 

experiências de vida, afinal, tudo que é sólido se desmancha no ar. 

As certezas que demoraram séculos para se construírem, e que se apresentam a nós 

como uma verdade tem, se tornadas obsoletas a cada dia. 

O absoluto agora passa a dar lugar ao efêmero. 

As verdades morais já deixaram de ser coletiva. 

O presente estudo de caso pretende trazer a luz às transformações sociais que tem 

ocorrido nas ultimas décadas, e como isso tem afetado a religião cristã, sobretudo a 

pentecostal. 

O impacto das transformações será analisado a partir dos chamados, elementos 

internos, para podermos assim compreender como a própria liderança da Igreja tem visto 

estas mudanças. 

 

A construção da modernidade 

Um provérbio árabe afirma que o homem se parece mais com o tempo em que vive 

do que com seus pais.  
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Se formos frutos do nosso tempo, temos que esforçarmos para compreender a nova 

dinâmica que tem surgido na sociedade do século XXI. 

Os pensadores do século XV quiseram trazer a luz o que antes, segundo eles, estava 

na escuridão, o conhecimento. 

Com o advento do Iluminismo (modernité), é inegável que a humanidade ocidental 

ganhou uma nova dinâmica com os novos pensamentos sobre égalité, fraternité, liberté 

(retomado dos filósofos clássicos) entre outros criados por eles e seus seguidores, como por 

exemplo, no século XIX, a criação do conceito de ciência. 

Indubitavelmente, entre tantas mudanças a partir do século XV, a cisão do Estado 

com a Igreja trouxe uma liberdade sem precedentes aos homens. 

Com a ruína da teocracia, outros modelos político-sociais passam a ocupar seu 

espaço na sociedade, concedendo ao homem amplo poder de transformação de sua 

realidade. 

Para alguns pensadores, a modernidade iniciou-se do ponto de vista político, com a 

Revolução Francesa, e do ponto de vista filosófico com Descartes. 

O que cabe neste momento não é tratar em ordem factual a epistemológica da 

modernidade, mas sim fazer um apanhado da mesma para assim compreendermos o 

processo do constante devir. 

O século XIX nos trouxe um grande rigor cientificista, pois cabia ao “homem do 

conhecimento” com métodos objetivos mostrar suas teorias e novas técnicas, deixando de 

lado toda relatividade teológica sobre deus. 

A partir de então o antropológico sobressai ao teológico, o finito acaba com toda a 

“infinitude” da vida eterna, não vale mais conjecturas sobre a miséria da condição humana, 

mas sim uma visão analítica da mesma, deixando de lado tudo que se refere ao sagrado. 

É indiscutível as beneficies que a modernidade (ciência) trouxe a humanidade. 

A tecnologia a serviço da medicina, da alimentação, do transporte, da informação, 

cultura entre tantas outras coisas, beneficiou e ajudou em muito a qualidade de vida do 

homem. 

Porém “As luzes que descobriram a liberdade, também inventou as disciplinas”
i
.  
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Embora o cristianismo não fosse mais a roda dentada mestre do engenho social do 

século XIX, ele ainda continuou ditando algumas regras sociais e morais. 

Tomemos como exemplo disto, os padrões matrimoniais vigentes no Brasil entre as 

décadas de 30 a 60, a partir de uma citação bíblica: 

“E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei um ajudadora 

idônea para ele” (Gn. 2.18) 

Compreendendo que o cristianismo pentecostal interpreta a passagem supracitada 

literalmente, entendemos então o porquê do casamento ser uma ordenança para os mesmos. 

Uma família começava a ser constituída a partir do enlace matrimonial entre um 

homem e uma mulher, que por sua vez geravam filhos em números de pares, com exceção 

das famílias que trabalhavam na lavoura, pois precisavam de mais braços para o trabalho. 

Qualquer caso extraconjugal era repudiado, e se caso houvesse um filho fruto deste 

caso, este era considerado bastardo (Gn. 21.14ss) 

Este modelo patriarcal (e burguês) de família, pai mãe e filhos, fora constituída pela 

bíblia e difundida pela igreja cristã no ocidente. 

Diferente do mundo oriental islâmico por exemplo, onde é permitida a prática da 

poligamia. 

Todavia com alguns acontecimentos que serão discutidos logo em seguida, este fato 

mudou. 

Hoje se discute o casamento homossexual no Brasil, há filhos que são criados só 

pela mãe, outros pelo pai, outros não são criados nem pelos pais e sim por avós ou amigos. 

A situação que coloquei é apenas um exemplificador da mudança de sentido 

produzido pela sociedade aos padrões anteriormente pregados pela Igreja Cristã, e 

consequentemente também pela sociedade. 

Não é possível datar um inicio real para estas mudanças, ela aconteceu, e acontece 

de uma forma tão sútil que acaba sendo imperceptível. 

O que é certo afirmar, é que a “Revolução Feminista” a partir da década de 20, 

reconfigurou o cenário social do ocidente. 

Assim como a propagação da mídia a partir da década de 30 (rádio) e a 

popularização do aparelho televisor nos anos 50 trouxe uma nova dinâmica pra sociedade. 
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Concomitante a esses acontecimentos, nós temos uma explosão na esfera religiosa, a 

popularização do pentecostalismo e o início do neopentecoslimo. 

Após esta breve introdução sociológica, partiremos agora para o objeto de estudo 

deste artigo. 

 

O estudo de caso 

Inúmeros outros estudos difundem o inicio da denominação religiosa, Assembléia 

de Deus, no Brasil. Diante dos quais destaco: Luís de Castro Campos Junior
ii
, Emilio 

Conde
iii

, Lideli Crepaldi
iv

, Silas Daniel
v
. 

Diante do exposto, acredito não ser necessária redundância de informação. 

Já a Convenção Geral das Assembléias de Deus, doravante denomina CGADB, 

órgão regulamentador das atividades religiosas desta denominação, iniciou seus trabalhos 

somente em 1930, 19 anos após o inicio dos trabalhos no Brasil. 

Importante ressaltar que em 1929 no Congresso Evangélico Hispano-Americano 

realizado em Havana, houve uma deliberação da nacionalização das Igrejas Evangélicas 

latino-americanas, que até então estava nas mãos das agências missionárias americanas e 

européias, segundo Luiz Longuini Neto. 

Em um primeiro momento, segundo as transcrições feitas por Silas Daniel em seu 

livro, a CGADB estava preocupada em delimitar a identidade da Igreja no Brasil. 

É possível compreender esta preocupação, partindo das analises feita por Mendonça 

acerca do protestantismo histórico. 

Enquanto este estava com seus projetos voltados a um grupo mais seleto de 

brasileiros, as elites, através de seus programas educacionais, por exemplo, o 

pentecostalismo se encontrava emergente e necessitava de um público próprio. 

Já com as camadas mais altas ocupadas pelos batistas, presbiterianos e metodistas, a 

Assembléia de Deus achou seu público junto às comunidades mais carentes. 

Estes que estavam aquém dos projetos políticos, de um legitimo cidadão brasileiro, 

foram acolhidos pelo pentecostalismo, concedendo-lhe legitimidade como „cidadão dos 

céus‟. 
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Mendonça, entre outros, nos indicam uma importante analise, o crescimento do 

pentecostalismo a partir dos anos 30, tendo por ocasião, o êxodo rural da era Vargas. 

Retomando as discussões (pelo menos as oficiais) das primeiras assembléias gerais 

– entre 1933 e 1938 -, a preocupação se dava com a construção da identidade religiosa. 

Em um tenso clima de discussões no plenário das assembléias, o Pastor (sueco) Otto 

Nelson em 4 de junho de 1946, na pagina 03 do Jornal Mensageiro da Paz (Jornal Oficial 

da Assembléia de Deus), publica a seguinte resolução, deliberada em uma Reunião de 

Obreiros na cidade de São Cristóvão (RJ): 

1) Não será permitido a nenhuma irmã membro desta igreja raspar 

sobrancelhas, cabelo solto, cortado, tingido, permanente ou outras 

extravagâncias de penteado, conforme usa o mundo, mas que se penteiem 

simplesmente como convém às que professam a Cristo como Salvador e 

Rei.  

2) Os vestidos devem ser suficientemente compridos para cobrir o corpo 

com todo o pudor e modéstia, sem decotes exagerados e as mangas devem 

ser compridas.  

3) Se recomenda às irmãs que usem meias, especialmente as esposas dos 

pastores, anciãos, diáconos, professoras de Escola Dominical, e dos que 

cantam no coro ou tocam.  

4) Esta resolução regerá também todas as congregações desta igreja.  

5) As irmãs que não obedecerem ao que acima foi exposto serão 

desligadas da comunhão por um período de três meses. Terminando este 

prazo, e não havendo obedecido à resolução da igreja, serão cortadas 

definitivamente por pecado de rebelião.  

6) Nenhuma irmã será aceita em comunhão se não obedecer a estas regras 

de boa moral, separação do mundo e uma vida santa com Jesus.
vi
 

 

O Decreto de São Cristóvão, como ficou conhecido, incendiou ainda mais os 

ânimos na 8º Assembléia Geral Ordinária. 

 Refutado pelos ministros da AD, foi incumbido ao senhor Samuel Nyströn, então 

Pastor (também sueco) Presidente da CGADB, publicar um artigo no Mensageiro da Paz 

refutando o decreto de São Cristovão. 

Samuel Nyströn trouxe ao plenário, na penúltima reunião da 8º AGO, um texto mais 

diplomático, do que refutador, não pondo um ponto final na discussão. 

A atitude diplomática do Pastor Nystrôn justifica-se pela credibilidade do pastor 

Nelson no Brasil, que tinha desenvolvido grandes e importantes trabalhos. 
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Somente em entre os dias 20 e 23 de Janeiro de 1975 na cidade de Santo André, 

onde ocorreu a 22º AGO presidida pelo então Pastor Túlio Barros Ferreira, foi retomado o 

assunto. 

É claro que nas AGO anteriores foram debatidos assuntos acerca dos usos e 

costumes assembleiano, sobretudo na década de 70 com a popularização da televisão, 

todavia não houve posicionamentos finais e oficiais acerca do tema. 

Todavia em Santo André houve uma publicação oficial acerca do assunto: 

E ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separai-vos dos 

povos, para serdes meus (Lv 20.26).  

A Convenção Geral das Assembléias de Deus no Brasil, reunida na cidade 

de Santo André, Estado de São Paulo, reafirma o seu ponto de vista no 

tocante aos sadios princípios estabelecidos como doutrinas na Palavra de 

Deus - a Bíblia Sagrada - e conservados como costumes desde o início 

desta obra no Brasil. Imbuída sempre dos mais altos propósitos, ela, a 

Convenção Geral, deliberou pela votação unânime dos delegados das 

igrejas da mesma fé e ordem em nosso país, que as mesmas igrejas se 

abstenham do seguinte:  

1. Uso de cabelos crescidos, pelos membros do sexo masculino;  

2. Uso de traje masculino, por parte dos membros ou congregados, do 

sexo feminino;  

3. Uso de pinturas nos olhos, unhas e outros órgãos da face;  

4. Corte de cabelos, por parte das irmãs (membros ou congregados);  

5. Sobrancelhas alteradas;  

6. Uso de mini-saias e outras roupas contrárias ao bom testemunho da 

vida cristã;  

7. Uso de aparelho de televisão – convindo abster-se, tendo em vista a má 

qualidade da maioria dos seus programas; abstenção essa que justifica, 

inclusive, por conduzir a eventuais problemas de saúde;  

8. Uso de bebidas alcoólicas.
vii

 

 

 

É possível notar que não foram feitas muitas alterações entre o conteúdo do Decreto 

de São Cristóvão e o de Santo André. 

Algumas palavras foram alteradas, diminuindo assim o tom de rispidez, todavia o 

conteúdo permanece praticamente o mesmo. 

Além das mesmas observações, fora acrescentado ainda à proibição do uso de 

aparelhos televisivos, proibição de cabelos crescidos por parte dos membros masculinos e 

também a abstenção de bebidas alcoólicas por membros da AD. 
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O Estatuto não prevê possíveis aberturas para situações do cotidiano e que também 

envolvam determinações sócio-culturais regionais. 

E são nestas resistências regionais à homogeneidade cultural, é que se observam as 

rachaduras na estrutura assembleiana. 

As normatizações dos estatutos das Convenções Estaduais bem como o regimento 

interno das Igrejas Locais estão, em sua ampla, maioria de comum acordo com o Estatuto 

da CGADB. 

 

Identidade: mudanças, permanências e resistências.  

 Como fora colocado anteriormente, a identidade social não é mais homogênea, ela 

está fragmentada: 

 

A Identidade nessa concepção sociológica, preenche o espaço entre o 

interior” e o “exterior”- entre o mundo pessoal e o mundo público. (...) O 

sujeito previamente vivido como tendo uma identidade unificada e 

estável, está se tornando fragmentado; composto não de uma única, mas 

de várias identidades, algumas vezes contraditórias ou não-resolvidas (...) 

à medida que os sistemas de significação cultural se multiplicam, somos 

confrontados por uma multiplicidade desconcertante e cambiante de 

identidades possíveis, com cada uma das quais poderíamos nos identificar 

– ao menos temporariamente.
viii

 

 

 Baumman também afirma: 

  
Quando falamos de identidade há, no fundo de nossas mentes, uma tênue 

imagem de harmonia, lógica, consistência: todas as coisas que parecem – 

para nosso desespero eterno – faltar tanto e tão abominavelmente ao fluxo 

de nossa experiência. A busca da identidade é a busca incessante de deter 

ou tornar mais lento o fluxo, de solidificar o fluido, de dar forma ao 

disforme. Lutamos para negar, ou pelo menos encobrir, a terrível fluidez 

logo abaixo do fino envoltório da forma; tentamos desviar os olhos de 

vistas que eles não podem penetrar ou absorver. Mas as identidades, que 

não tornam o fluxo mais lento e muito menos o detêm, são mais parecidas 

com crostas que vez por outra endurecem sobre a lava vulcânica e que se 

fundem e dissolvem novamente antes de ter tempo de esfriar e fixar-se.
ix
 

 

 

Analisando a religião do ponto de vista de Pierre Bourdieu, compreendemos 

alguns importantes aspectos da religião como um sistema de bem simbólico. 
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Bourdieu, quebrando paradigmas, escreve sua obra “Economia das trocas 

simbólicas” unindo dois tipos de sociologia. 

A Sociologia do Conhecimento que trata a cultura (incluindo a religião) apenas 

como um sistema de estrutura estruturada
x
, afirmando ser a religião o bem cultural final de 

um conjunto de signos. 

E também a Sociologia do Poder que traz a cultura (também a religião) numa 

perspectiva de poder, ou seja, estrutura estruturante
xi

, ou seja, a religião possui uma 

realidade própria. 

Ainda que as correntes sejam divergentes, ambas estão abertas as 

interpretações. 

Cabe esta e outras citações que virão de Bourdieu, por conta da sua interessante 

visão acerca da religião: 

 

Ainda que a religião se apresente de imediato como se fosse um sistema 

de símbolos “fechado” e “autônomo” cuja inteligibilidade parece estar 

contida na hierarquia alegórica que propõe – como por exemplo, nos 

casos em que se descreve uma teodicéia em termos estritamente 

existenciais – a compreensão de suas práticas e discursos encontra-se 

referia às lutas dos grupos de agentes cujos interesses materias e 

simbólicos tornam o campo religioso um terreno de operação para as lutas 

entre diferentes empresas de bens de salvação.
xii

 

 

A teologia pentecostal
xiii

, diverge desta interpretação sociológica, enquanto esta 

mesmo levando em conta o habitus próprio de cada campus, esta afirma que estes lócus 

estão em constante tensão, enquanto aquela afirma que o campo religioso para um fiel, deve 

ser um campo separado dos outros – totalmente autônomo - onde não pode haver diálogo 

tão pouco assimilação de práticas. 

Advindo das idéias de busca incessante pela experiência espiritual do pietismo 

alemão de Philipp Jakob Spener e também da santificação de John Wesley, o 

pentecostalismo é formado com princípios próprios. 

Um, talvez o principal, destes princípios, seja que para alcançar a santificação e 

ter uma real experiência espiritual, assim como os apóstolos, o pentecostista tenha que se 

afastar do mundo. 

Para compreendermos isto vamos considerar a seguinte passagem bíblica: 
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Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o 

amor do pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a 

concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida 

não é do pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência; 

mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre
xiv

.  

 

A partir desta idéia de que “no mundo jáz o maligno”
xv

, as mensagens passam o 

ensinamento de que o confessante deve se afastar do mundo e ter uma vida santificada. 

É possível concluir diante disto, que a idealização de um cristão pentecostal 

,seja um sujeito que viva os princípios cristãos rejeitando toda e qualquer influência do 

“mundo externo” para assim poder ter a verdadeira identidade de cristão. 

Antes de adentramos o trabalho com as fontes, retomemos duas importantes 

asserções deste trabalho: 

1 – Devido as constantes quebras de paradigmas, a identidade do sujeito se 

encontra flutuante na sociedade. 

2 – A religião recebe influências externas (política, economia, ciência) e as 

assimila, mesmo que o principio básico seja se afastar do “mundo”. 

 

As fontes 

A Escola Bíblica Dominical, é uma prática comum e muito difundida em toda 

Assembléia de Deus, devido ao seu alto rigor doutrinário. 

As análises a seguir, serão proposta a partir de uma leitura direcionada das revistas 

usada nas aulas de jovens e adultos, visando identificar o posicionamento interno da mesma 

em relação a desfragmentação do sujeito. 

Em 2007, a Casa Publicadora das Assembléias de Deus, reservou um trimestre todo 

para refutar a „falsa ciência‟, reafirmando os dogmas do cristianismo. 

Veja algumas transcrições da revista, seguindo os temas: origem do universo, os 

perigos da teoria da evolução, a saúde física e mental, a tecnologia a serviço do mal e 

inovações e modismos religiosos: 

“Não há o que se discutir: Deus criou os céus e aterra e os sustém com o seu infinito 

poder”
xvi

. 
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“O ser humano não é produto da evolução. Ele foi criado por Deus segundo a sua 

imagem e semelhança. Qualquer outra explicação não passa de hipótese e devaneios ad 

chamada falsa ciência”
xvii

 

“O presente século está marcado pelo medo, expectação e ansiedade. Só a paz de 

Deus pode tranquilizar o coração”
xviii

 

“A tecnologia, com todo o seu aparato utilitário, pode ser bênção ou maldição. É 

dever do crente examinar tudo com sabedoria e só utilizar o que convém”
xix

. 

“O mundo pós-moderno é pleno de inovações. Mas a Igreja de Cristo não precisa de 

novidades, e sim, de constante renovação no Espírito Santo”
xx

. 

Reafirmando toda doutrina cristã, desde a criação do mundo, até o uso da 

tecnologia, é de clara evidência a refutação da „ciência‟ por parte do presidente do conselho 

doutrinário da CGADB, Pastor Antônio Gilberto. 

Dedicar um trimestre todo a um estudo sistemático de apologética demonstra 

também, se não uma fragilidade, pelo menos uma preocupação com a volatilização das 

doutrinas cristãs. 

Acerca da relação separação homem – sociedade, que foi defendida por Spener e 

Wesley como vimos, em 2002 a CPAD também dedicou um trimestre a este tema, 

abordando o assunto, “Ética Cristã: Confrontando as questões morais”. 

“O cristão, como sal da terra e luz do mundo, não só deve ser diferente, mas seu 

comportamento como cristão deve ser um referencial para a sociedade”
xxi

.  

No que tange a assuntos mais polêmicos, os estudos não foram omissos: 

“Diante do valor da vida humana, concedida por Deus, no ventre materno, o aborto 

provocado é um crime praticado contra uma vida inocente e indefesa”
xxii

 

“Ao criar o ser humano, Deus dotou-o de sexualidade plena e diferenciada, macho e 

fêmea, segundo seus propósitos. Essa sexualidade era normal no princípio”
xxiii

.  

“O término da vida provocado pelo homem, sua abordagem pelo crente não deve 

basear-se em raciocínio, filosofias e justificativas puramente humanas, mas nas Escrituras 

respeitante ao vasto assunto da vida”
xxiv

. 

Defendendo os valores morais da ética cristã, o doutrinador mantém uma uma visão 

contra o aborto, homossexualismo e suicídio. 
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Estes valores são também difundidos em meio a sociedade „laica‟, que por vezes 

tem tentando defender a legalização do aborto e do casamento homossexual e não tem 

obtido sucesso devido a esta resistência por parte dos cristãos „ortodoxos‟. 

No 4º trimestre de 2005
xxv

, o doutrinador trouxe para o debate um polêmico tema 

para as ciências humanas, a pós-modernidade. 

Em uma concepção, no mínimo, minimalista, de pós-modernidade, Antônio 

Gilberto a trata, como um simples desmantelamento dos padrões morais cristãos. 

É claro que o objeto da teologia em relação a pós-modernidade não é o mesmo que 

da História, Sociologia ou Antropologia. 

Todavia, é perceptível que a culpa, se é que existe uma culpa, para a mudança nos 

padrões sociais, não se deve somente a quebra de paradigmas, mas também a ações 

politicas, conjunturas sociais temporais e formação de ideologias a partir da leitura própria 

de um sujeito dentro do seu tempo histórico. 

Porém percebemos que para os doutrinadores assembleianos, como outros, a 

doutrina cristã não esta pautada em tempo historio tampouco no profano, mas sim no tempo 

sagrado (kadosh). 

“Neste século marcado pela descrença e impiedade, deve o cristão apegar-se 

firmemente aos princípios da Palavra de Deus, a fim de ser exemplo da verdade, justiça, e 

temor a Deus”.
xxvi

 

O discurso paulino se encontra presente como vimos na citação acima, retirando 

toda temporalidade da formação ética e moral do individuo. 

Apesar deste discurso de distanciamento da sociedade amoral em 2008, retomando a 

revista de 2002, podemos observar a seguinte afirmação:  

“Como cidadãos do céu, os cristãos já têm seu representante legitimo, que é o 

Espírito Santo de Deus. Como cidadãos da terra, precisamos influir nos destinos da 

nação”.
xxvii

  

Maria das Dores Campos Machado, em seu livro, Política e Religião
xxviii

, nos deixa 

claro este interesse pela política por parte dos evangélicos, todavia cabe a cada um 

compreender o real distanciamento (ou não) da sociedade por parte da Instituição. 
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Conclusão  

A transformação na sociedade é fato como demonstrado em exemplos neste artigo e 

presenciado por todos nós no cotidiano. 

Para a sociologia, ciência, história e outros estudos das religiões, a religião é 

mutável e também filha do seu tempo. 

Todavia, em uma transmissão oficial, a teologia pentecostal assembleiana, quer se 

demonstrar imutável reafirmando suas doutrinas, dogmas e costumes. 

Deixo em aberto para, se alguém quiser ousar, dar uma resposta final a postura 

oficial da Assembléia de Deus ante a sociedade diante dos dados aqui expostos. 

Cabe também considerar que fora usado um veiculo de comunicação entre liderança 

e liderado de alto alcance, o que nos faz perguntar. 

Em cursos teológicos mais restritos, tais como o realizado no Instituto Bíblico das 

Assembleias de Deus (IBAD) em Pindamonhangaba, o discurso é o mesmo? 

Ano que vem a Assembléia de Deus completa seu centenário, e entre os dias 12 a 14 

de abril, em Cuiabá, haverá a 40º Assembléia Geral Ordinária da CGADB, onde será 

tratado entre tantos assuntos, a “remoção dos marcos antigos” conforme edital publicado no 

site oficial da CGADB no dia 01 de agosto.
xxix

 

Continuará a realidade desta comunidade a mesma pós abril 2011? 

Pois como bem sabemos, nada é permanente, exceto a mudança. 
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