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Não é difícil imaginar a alegria do anjo ao anunciar esta maravilha para as mulheres desesperadas pela 
morte do Salvador, Jesus Cristo. Diante da incerteza sobre o futuro, sobre Deus e sobre a própria vida, uma 
simples frase abriu novos horizontes: «Ele está vivo.»

Muitos vezes, a APAC recebe homens e mulheres, enterrados no sepulcro do vício, das drogas, da 
desilusão, do crime ou da falta de esperança. Estão mortos, ainda que vivos.

E Deus os pega em suas mãos, os transforma, os recupera e os liberta de seus túmulos, para tornarem-se 
homens e mulheres novos, ressuscitados, sem o cheiro da podridão do sepulcro.

E você, recuperando, voluntário, funcionário ou parceiro, se torna o anjo que dará a grande notícia para  
pessoas desesperadas: pais, filhos, esposas e maridos. Você simplesmente diz: «Ele/a  está recuperado/a!»

Neste justo momento a ressurreição do Cristo se renova e as lágrimas caídas dos olhos demonstram a 
bondade e o amor de Deus e a certeza: «APAC é Obra de Deus.»  

A FBAC deseja a todos uma Santa e Feliz Páscoa!

FIQUE ANTENADO
CURSO PARA ENCARREGADOS 
ADMINISTRATIVOS E TESOURARIA

CURSO ON-LINE PARA FUNCIÓNÁRIOS

JORNADA DE LIBERTAÇÃO COM 
CRISTO

CURSO PROJETO ÁRVORE SICÔMORO

CURSO SOBRE LIDERANÇA PARA OS  
RECUPERANDOS

JORNADA DE LIBERTAÇÃO COM 
CRISTO

JORNADA DE LIBERTAÇÃO COM 
CRISTO

Data: 05 e 06 de outubro
Local: Belo Horizonte

Data: 19 à 23 de outubro

Data: 29/10 à 01/11
Local: APAC de Santa Luzia

Data: 09 à 11 de novembro

Data: 09 à 13 de novembro
Local: APAC Paracatu

Data: 15 à 18 de novembro
Local: Sete Lagoas

Data: 19 à 22 de novembro
Local: APAC de Barracão

 

Você encontra mais 
informações sobre as APACs 

no site da FBAC 
www.fbac.org.br

CI E M A
Entenda melhor o que é o CIEMA e 
como você pode contribuir para sua 
edificação. 
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Conhecendo a FBAC Editorial

stamos iniciando o ano com muita 
alegria e entusiasmo. Nossa equipe 
da FBAC recebeu novos membros, E

nos possibilitando assim uma maior 
presença junto às APACs.   

Acolhemos as novas APACs que 
concluíram a construção do seu Centro de 
Reintegração Social e já estão recebendo 
recuperandos. São elas: Araxá/MG, 
Timóteo/MG, Patos de Minas/MG,  
Salinas/MG e Timon/MA.

«Sonho que se sonha só é ilusão, 
mas sonho que se sonha junto, torna-se 
realidade.»

Ao final do ano de 2015, recebemos 
da Prefeitura de Itaúna a doação de um 
terreno para a construção do Centro 
Internacional de Estudos do Método APAC 
(CIEMA). 

Pessoas que desejam aprofundar o 
método APAC, do mundo inteiro, poderão 
vir à Itaúna para realizar pesquisas e 
aperfeiçoar seus conhecimentos sobre o 
método. 

Ao mesmo tempo, teremos uma 
nova sede com espaço de acolhida para 
todas as APACs. 

O CIEMA é uma conquista de cada 
APAC. Por isso todos estamos muito 
empenhados para a construção deste 
centro. A bênção do terreno e da pedra 
fundamental está marcada para dia 8 de 
Abril, a partir das 15 horas. Contamos com 
a presença de todos para esta grande festa.

Estamos nos aproximando da 
realização do VIII Congresso Nacional das 
APACs que acontecerá em São João del 
Rei, em Julho de 2017. Por isso, decidimos 
fazer de 2016 um ano da misericórdia e do 
perdão, em preparação para o congresso. 
Será o ano das jornadas. Neste ano serão 
realizadas 11 Jornadas de Libertação com 
Cristo, incluindo uma no Paraná e outra no 
Maranhão. Convidamos todas as APACs 
para entrar neste clima de oração e reflexão 
em preparação para nosso grande 
congresso.

Concluindo, externamos ao querido 
Dr. Mário Ottoboni nossos profundos 
sentimentos pela perda de sua esposa, 
Dona Cidinha, que foi exemplo de esposa, 
mãe e mulher comprometida com o Reino 
de Deus e, com certeza, descansa hoje nos 
braços do criador. 

Ótima caminhada para 
todos. Estamos juntos! 

FBAC congrega as APACs do 5. Assistência jurídica às APACs.
Brasil e presta assessoria às 6. Realização de visitas de campo e AAPACs do exterior através de: inspeções nas APACs.

1. Promoção de Congressos para 7. Promoção de cursos para 
estudo dos problemas que envolvem o funcionários e voluntários.
cumprimento de pena no Brasil. 8. Acompanhamento de visitantes 

2. Fornecimento de subsídios para explicando-lhes o Método APAC.
aprimorar a legislação nacional na 9. Envidando esforços para manter 
área da execução da pena. a unidade de propósitos e manter 

3. Cursos e seminários sobre o acesa a chama do ideal.
Método APAC. 10. Publicando o newsletter "APAC 

4. Acompanhamento do processo em Notícias" com o objetivo de noticiar 
de implantação de novas APACs. as atividades realizadas pelas APACs, 

MÁRTIR E PROTETOR  DAS  APACS

Expediente:
Publicação trimestral da FBAC, com a colaboração das APACs.
Projeto Gráfico: FBAC
As fotografias são propriedades da FBAC  e das APACs 
e sua publicação foi devidamente autorizada.
FBAC - Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados
Rua Bonfim, 28  - CEP 35680-348 - Itaúna / MG
Tel: (37) 3242-4225
E-mail: fbac@fbac.com.br

ORAÇÃO PROFESSADA POR FRANZ DE CASTRO
Onde encontrar erro, derrame SENHOR

a Luz da VERDADE
Que os meus passos deixem, 

E onde encontrar pecado, deixe aí pelo caminho, testemunhos de Ti.
muita VIRTUDE!  Amém” 

Que onde eu encontrar ódio, 
deixe profundas pegadas de AMOR.

Onde encontrar vingança, 
derrame o bálsamo do PERDÃO.

Onde encontrar pessimismo, 
semeie a alegria do OTIMISMO,

Onde encontrar tristeza, espa-
lhe o conforto da ALEGRIA.

Onde encontrar divisão, seme-
ie a Fecundidade da UNIÃO.

FAÇA SUA DOAÇÃO

Caixa Econômica Federal
Agência 0425
Conta 0529-0
Operação 03

A grande meta da FBAC 
é ter uma APAC em cada 
comarca  do  Bras i l .  

Valdeci Antonio Ferreira
Diretor Executivo da FBAC
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Conheça a APAC de PEDREIRAS/MA

APAC de Pedreiras iniciou suas por facções, com mortes constantes e a de Roberto Donizetti e Ubirajara, do 
a t i v i d a d e s  f u n c i o n a n d o  população estava aterrorizada. A  APAC diretor Enoque Barreto e da presidente A parcialmente no presídio, sob a poderia ser uma luz no fim do túnel. da  APAC S imone Barbosa ,  e  

liderança do amigo e entusiasta Frei O então Secretário de Justiça, Dr. funcionários da APAC, deu-se início a 
Ribamar, atual sub-secretário....  Sebast ião Uchoa,  autor izou o APAC de Pedreiras de forma genuína, 

Por alguns anos, a experiência desmembramento da APAC do presídio. sem o concurso da polícia. 
deu certo, mas logo iniciaram conflitos Os anos seguintes foram A APAC acolheu inicialmente 27 
de metodologia entre os agentes marcados por muitos desafios, porém, recuperandos do regime fechado e 18 
penitenciários e a diretoria da APAC. felizmente no dia 28 de fevereiro de do regime semi aberto extra muros e, 

Para agravar a situação, houve 2014, através da portaria editada pela atualmente, sob presidência do Sr. 
uma rebelião no presídio, com Juíza Dra. Ana Gabriela, foi autorizada a Enoque Barreto, a APAC acolhe 100 
possibilidades de outras, inviabilizando transferência de presos do sistema recuperandos dos três regimes de 
a permanência da APAC junto ao comum para o novo CRS da APAC. cumprimento de pena. 
sistema comum.  Com a graça de Deus, neste dia, 

Texto enviado por Simone BarbosaDiante da situação caótica em com a presença  da  FBAC nas pessoas
 que estava todo o sistema penitenciário 

do Maranhão, com constantes 
rebeliões, a FBAC, juntamente com a 
diretoria da APAC, Ministério Público  e 
o  Poder Judiciário reuniu-se com o 
poder público para demonstrar as 
vantagens de se ter uma APAC genuína.

Os presídios eram controlados 

Conheça a APAC de Santa Bárbara/MG

m Julho de 2002 a FBAC, pública pudessem fazer a laborterapia.     E m  t o d o s  o s  a n o s  d e  
juntamente com o Programa    Em 19 de Novembro de 2005, o caminhada, a APAC contou com a forte E Novos Rumos, organizou uma prédio da cadeia pública foi dividido em presença da comunidade, mas 

audiência Pública com o objetivo de duas partes. A APAC continuou suas merecem destaque duas voluntárias 
iniciar a APAC. Ao final foi constituída a atividades, com sede própria, em uma que estão desde a fundação: Fátima 
primeira Diretoria da entidade, sob a parte, sem o concurso da polícia, Celeste Figueiró Martins e Filocelina 
presidência do Senhor Antônio Carlos porém convivendo lado a lado com a Carvalho Dornelas.
Fortes. cadeia pública. Em 2006 a APAC     Agradecemos especialmente a 

N o  i n í c i o ,  a  A PA C  e r a  celebrou o primeiro convênio de todos os colaboradores da comunidade 
constituída predominantemente pela custeio com o Estado de MG.   local, a Dra. Maria de Lourdes Freitas 
equipe da Pastoral Carcerária, que,    Em 2011, a cadeia pública foi Fontani Villarinhos, Exma. Sra. Juíza 
após a audiência pública, passou a desativada completamente e o prédio da Comarca que liderou os trabalhos 
aplicar o método APAC, parcialmente, doado integralmente para a APAC, que no início da APAC, ao Ministério Público 
dentro da cadeira pública. conta com os regimes fechado, e Poder Judiciário que sempre 

A partir de 2004, Dr. José semiaberto intramuros e semiaberto apoiaram esta iniciativa, a todos os 
Anchieta da Silva organizou a extramuros.  Atualmente, sob a Juízes e Promotores que sempre 
construção de um espaço anexo, para presidência de Maria Adelaide, a APAC auxiliaram para o aperfeiçoamento dos 
que os presos que estavam na cadeia acolhe 50 recuperandos.  trabalhos.  

Equipe da APAC Santa Bárbara
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APAC em notícias

convite da Juíza de Kukina, hoje, testemunha os A Presidente da APAC, 
D i r e i t o  B r a n c a  excelentes resultados que Isaura Rosandra Perti le, A Bernardi, o Ministro do estamos alcançando com a destacou: "É com entusiasmo 

STJ Sérgio Luiz Kukina aplicação do método APAC, na que realizamos a divulgação 
conheceu o Poder Judiciário e valor ização humana, na do método APAC a autoridades 
as instalações da APAC de proteção de nossa sociedade. 

tão conhecidas em nosso País, 
Barracão que, em novembro, Agradeço ao nosso Presidente 

j u s t a m e n t e  p o r q u e  o s  completará 3 anos. Durante a do TJ, Desembargador Paulo 
resultados alcançados com a visita o Ministro se manifestou: Roberto Vasconcelos, que 
aplicação do método APAC são "gostaria de registrar a positiva implantou uma Comissão 
visíveis em nossa realidade impressão que trago da visita especial para tratar da criação 

que fiz às instalações e aos de novas APACs paranaenses diária, dentro da APAC, bem 
recuperandos da APAC de e muito obrigada a todos os assim na constatação de que, 
Barracão, cujo modelo de meus queridos colegas, Juízes em meio aberto, o recuperando 
cumprimento de pena, assim de Direito, confiantes na volta para a sociedade como 
m e  p a r e c e u ,  e n c e r r a  implantação de novas APACs 

uma nova pessoa".
inegáveis vantagens para a em suas Comarcas".

Ao término da visita o 
efetiva ressocialização do 

Ministro Sérgio Luiz Kukina c o n d e n a d o ,  q u a n d o  
enfa t izou:  "Meu abraço comparado ao dispendioso e 
especial ao amigo Presidente d e s g a s t a d o  m é t o d o  
Paulo Vasconcelos. Que tudo tradicionalmente utilizado em 

nosso País". esteja muito bem no exercício 
P a r a  a  J u í z a  d a  da Presidência”.

Comarca, "nosso Ministro Fonte: TJ-PR                                                            

INTERNACIONAL
SEMINÁRIO EM 

TRUJILLO - PERÚ

Dr. Paulo Antonio de Carvalho, 
juiz da Comarca de Itaúna e  
Valdeci Antônio Ferreira, Diretor 
Executivo da FBAC, participaram 
do IV Seminário Internacional em 
Trujillo, Peru, com o tema "Justiça 
Restaurativa, caminho seguro 
para a convivência pacífica e o 
Método APAC, humanização das 
prisões.”

COMITIVA DA ALEMANHA 
E DOS ESTADOS UNIDOS 

A FBAC recebeu uma comitiva 
da Alemanha e Estados Unidos, 
composta por Dirci Marquart e 
Erich Lischek. 

E les  rep resen tam uma 
instituição chamada MissionServ 
Internacional que objet iva 
apresentar um projeto que se 
chama: «Dos escombros à 
esperança.»

Trata-se de ofertar condições 
para que cada recuperando 
possa montar a sua própria 
fábrica de bloco ecológico 
através dos restos de construção.

Foi assinado um Memorando 
de Entendimento entre a APAC 
de  I taúna ,  a  FBAC e  a  
MissionServ, para iniciar um 
Projeto Piloto na APAC masculina 
de Itaúna, em meados de 2016.

PARCEIROS

Você encontra mais
informações sobre as APACs

no site da FBAC
www.fbac.org.br

APAC de Barracão recebe visita do Ministro do STJ Sérgio Luiz Kukina 

Curso de Mêcanica Básica de Autos - Balanço 2015
a quinta-feira, 17/12, a APAC de Pouso A proposta diferenciada da capacitação, 

Alegre realizou a entrega de certificados desenvolvida em parceria com a montadora, virou N a 28 recuperandos capacitados pelo objeto de desejo dos recuperandos e das APACs. 

curso de Mecânica Básica de Autos. “Construímos junto com a Fiat, por meio do ISVOR 

Fiat – Universidade Corporativa da empresa, e a A capacitação é fruto de uma parceria do 
Escola Móvel do SESI/SENAI uma nova Programa Regresso – iniciativa do Minas Pela 
metodologia para a aplicação dos conhecimentos, Paz para a promoção de qualificação profissional 
utilizando como base a experiência de uma e geração de renda aos recuperandos - com o 
empresa atuante no mercado”, explica Maurílio Sistema Fiemg, por meio da Escola Móvel 
Pedrosa, gestor do Minas Pela Paz, destacando a Sesi/Senai, a Fiat Chrysler Automobiles, a 
doação pela empresa de dois carros,  Fraternidade Brasileira de Assistência aos 
equipamentos e o instrumental necessário para as Condenados (FBAC) e o Tribunal de Justiça de 
atividades.Minas Gerais (TJMG).

Em 2016, a capacitação percorrerá outras O curso de Mecânica teve suas primeiras 
unidades da APAC no Estado de MG.turmas em 2015 e formou, ao todo, 84 

recuperandos nas APACs de Sete Lagoas, São Fonte: TJMG

João Del Rei e Pouso Alegre. 
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Participe enviando notícias de sua APAC

Dona Aparecida, 
Como esposa, apoiou 

seu marido em sua grande 
empreitada para ajudar os 
que mais necessitavam de 
auxílio, no mundo carcerário. 

Como discípula de Jesus, 
alfabetizou e ajudou muitos 
recuperandos desde o início 
da APAC de São José dos 
Campos. 

Como mãe, educou seus 
f i l h o s  e  d e d i c o u - s e  
totalmente à sua família.

N u n c a  d e i x o u  d e  
acreditar em Deus e falar com 
Ele em orações. 

Seu testemunho de fé e 
esperança nos inspira e 
convoca a darmos o melhor 
de nós em nossas vidas. 

No dia 14 de Janeiro de 
2016, os céus se abriram e os 
anjos cantaram para receber 
esta filha de Deus. 

Que Deus conceda-lhe o 
descanso e a paz. 

  FBAC

Homenagem a DONA APARECIDA
amor termina com a morte? Somente Tudo o mais é efêmero e passageiro. 
refletindo, com bom senso, vamos Agradeço, sensibilizado a solidariedade, e as O encontrar a resposta correta. orações dos familiares, amigos e companheiros de 

ideal Cristão.O amor de Deus pelos seus filhos é eterno.
Que Deus nos ampare nessa caminhada Tudo o que é bom está ao alcance de todos, sem 

que será percorrida por todos em igualdade de preconceito.
condições.Os bons por onde passam deixam Somos iguais, e com essa visão, vislumbra-
sinais de amor. Para quem ama nada termina tudo mos a eternidade do amor que é um bem inigualá-
começa.       vel, solução para todos os males!
      Dia 14/01/2016 perdi a minha esposa 

                                  Cidinha Ottoboni companheira leal e exemplar, por 
Com gratidão e afeto 54 anos e 6 meses. A separação é dolorosa. Entre-
Mário Ottoboni e tanto, a compensação pela riqueza da herança 
familiaresdeixada de bons exemplos, equivale a uma eterni-

dade.

Certa vez escrevi que somos um dividido em 
dois. Quando morre um, a extensão da dor é 
abrangente de tal forma, causando a sensação, de 
que ambos foram juntos. Somente Deus, dispõe de 
recursos para nos confortar. Porém, se seus filhos 
desconhecessem os princípios da solidariedade e 
da misericórdia, desamparando quem sobreviveu, 
a perda poderá ser total.

Sem amor, condescendência, e fraternida-
de, o único remédio capaz de aliviar o sofrimento, é 

          imprevisível.

Professora Maria Aparecida Candelâria Bernar-
des Ottoboni, casada com Dr. Mário Ottoboni há 
54 anos, natural de São José dos Campos, 
nascida aos 23 de dezembro de 1931.  Foi 
professora, pianista e voluntária da APAC. Mãe 
de quatro filhos, dedicou-se totalmente para 
sua família. Faleceu dia 14 de janeiro de 2016, 
deixando para os que a conheceram um grande 
exemplo de amor, dedicação e fé em Deus.

r. Igor de Oliveira, médico respeitado em nossa 
cidade de Caratinga por suas atitudes 
humanitárias e por sua competência, com o D

qual eu vinha mantendo contato a algum tempo e que 
vem prestando já alguns ótimos serviços de atendimento, 
se ofereceu como voluntário para organizar melhor o 
nosso atendimento à saúde dos recuperandos.

Nossa intenção é montar um consultório médico 
completo, o mais bem equipado possível, para os 
atendimentos básicos, sendo que ele coordenará 
pessoalmente o processo de implantação e gestão do 
mesmo.

Ele buscará outros médicos para trabalhos 
voluntários, se empenhará na montagem da farmácia 
conseguindo medicamentos e dará atendimento regular 
aos internos.

Concluímos que a APAC dará todo o suporte para 
esta iniciativa: equipamentos, sala, um técnico de 
enfermagem permanente, aparelhos de exames, etc.

A partir de hoje o referido médico será o 
Coordenador de Saúde do Recuperando. Vamos em 
frente com a batalha pela recuperação dos condenados 
da justiça, porque "todo homem é maior que seu erro". 

Pr. Elan M Tebas

Um sonho que se torna realidade

Donizetti Bernardes reuniu-se com a APAC de Arcos 
para discutir sobre a viabilidade da implantação das oficinas, 
explicando bem sua proposta que é criar um grupo formado por 
recuperandos, para participar de oficinas de musicalização, 
teatro e grafite. 

Donizetti Bernardes acredita que, como estão privados 
do convívio social, são pessoas que têm ideias interessantes 
para colocarem em prática. A proposta é que, após receberem 
a qualificação necessária, o trabalho seja mostrado 
internamente e externamente. O grafite, por exemplo, poderá 
ser produzido em lixeiras e muros de escolas.

O número de recuperandos que concordaram em 
participar das oficinas foi um total de 26, entre os 44 internos, 
superando a expectativa de todos, visto que como a unidade é 
composta apenas por homens, há um certo preconceito com 
relação à atividade artística. “Quando se fala em arte, o 
pessoal acha que é uma loucura, mas não, é uma forma de 
curar: LOU-CURA”, comenta o voluntário.

O grupo Corpo Vivo, formado por alunos 
da APAE (Associação dos Pais e Amigos 
dos Excepcionais), criado e liderado pelo 
artista e voluntário Donizetti Bernardes, 
finalizou 2016 com 30 apresentações 
durante o ano todo, em empresas, 
escolas, seminários e também na APAC.

Oficinas de musicalização, grafite e teatroNOVOS CRS

inco novos Centros de Reintegração Social - CRS - foram 
inaugurados. Já estavam em construção e terminaram as C obras ao final do ano de 2015. Neste início de 2016, 

estabeleram convênios de custeio e estão recebendo os primeiros 
recuperandos. São eles: Araxá/MG, Patos de Minas/MG, 
Timóteo/MG, Salinas/MG e Timon/MA.

O presidente da APAC de Timóteo,
durante assinatura do convênio.
Foto: Facebbook

Construção do CRS
APAC de Patos de Minas
Foto: Facebook

Novo Prédio da 
APAC de Timões
Foto: Marcelo

APAC de Salinas
Novos funcionários
Foto: Gildete

Bênção da APAC de Araxá
Foto: Alex

Inauguração do CRS da APAC de 
Timom/MA 
Foto: Marcelo
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FBAC em foco

u ouvi o clamor do meu povo escravo e 29 países. As APACs do Brasil tem recebido 
decidi libertá-lo da tirania do Faraó, para muitos visitantes, estudiosos do Método E conduzi-los a uma terra onde corre leite e querendo aperfeiçoar seus conhecimentos.

mel. Disse Deus a Moisés no Monte Sinai. O CIEMA representa um salto de 
A  APAC é Obra de Deus. Deus ouviu o qualidade na divulgação do Método APAC e 

clamor de homens e mulheres amontoados nos formação daqueles que desejam aprofundar e 
sistemas de cumprimento de pena ao redor do ampliar a experiência ao redor do mundo todo.
mundo. Deus viu sua agonia e suas dores e O CIEMA será importantíssimo também 
decidiu ajudá-los. para receber as delegações de vários estados 

Assim como a Moisés, Deus chamou Dr. brasileiros, proporcionando-lhes uma profunda 
Mário Ottoboni para iniciar esta grande marcha em experiência em um ambiente apropriado, para 
direção à libertação, que significa o cumprimento que a obra cresça também em nosso país, afinal 
da pena com dignidade. a meta da FBAC e de todos nós, é ter uma APAC 

em cada comarca brasileira.Se a Obra é de Deus, é Ele quem a conduz. 
Hoje a APAC não pertence mais somente a Dr. Enfim, o CIEMA pertence a cada APAC e 
Mário, ao povo de São José dos Campos ou cada apaqueano é convidado a tomar esta obra 
Itaúna, Minas Gerais ou Brasil. A APAC hoje como sua. Convidamos todos para se inteirar 
pertence a todo o mundo. sobre ela, participando e contribuindo com sua 

execução.A APAC está revolucionando o sistema 
prisional mundial. Ela não é a solução, mas se 
apresenta como um modelo viável, pois recupera 
o homem e a mulher, ressocializando-os e 
reinserindo-os na sociedade.

Com o apoio da Prison Fellowship 
International tornou-se conhecida em dezenas de 
países e há experiências de APACs surgindo em 
vários lugares do mundo, atualmente presente em 

Terreno doado 
pela prefeitura de 
Itaúna, em 15 de 

dezembro de 
2015, para a 

construção do 
CIEMA. 

CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDOS DO MÉTODO APAC

PARCEIROS

JORNADA DE 
LIBERTAÇÃO COM CRISTO

2016
Envie alavancas de oração 

para que Deus possa tocar os 
corações e restaurar vidas.

Fevereiro - 25 a 28
APAC de Paracatú/MG

Abril - 14 a 17
APAC de Pirapora/MG

Maio - 26 a 29
APAC de Campo Belo e 
Perdões/MG

Junho - 23 a 26
APAC de Santa Maria do  

Suaçui/MG

Julho - 28 a 31
APAC de Pedreiras/MA

Agosto - 11 a 14
APAC de Santa Bárbara/MG

Setembro - 22 a 25
APAC de Januária/MG

Outubro - 27 a 30
APAC de Passos/MG

Novembro - 17 a 20
APAC de Lagoa da Prata/MG

Material de apoio                        

                                                                 
 Chaveiro, colar, CD e livros

Visite nossa loja virtual: www.fbac.org.br/loja

             ou ligue para FBAC: (37) 3242-4225 

Diretor executivo da FBAC participa de Conferência Europeia 
A Conferência teve como finalidade favorecerá com recursos humanos e urante os dias 10 a 12 de fevereiro 

apresentar os resultados da pesquisa de financeiros para consolidar o nosso trabalho do corrente ano, o Diretor 
campo, coleta de melhores práticas e aqui no Brasil, além de levarmos esperança a Executivo da FBAC, Sr. Valdeci D
adaptação da metodologia APAC ao todos aqueles que cumprem pena e buscam Fe r re i r a  pa r t i c i pou  como  
con tex to  Europeu ,  ob je t i vando  a  mudança de vida.»palestrante de uma Conferência Europeia 
consolidação e expansão do Método APAC na cidade alemã de Stuttgart promovida Atualmente, a nível internacional já 
na Europa.pelas Comunidades Europeias de existem iniciativas de APACs em mais de 25 

Restauração – ECOR/APAC. Como meta para os próximos meses, países, sendo que o processo de 
o projeto ECOR/APAC pretende iniciar 5 consolidação está mais avançado nos O  P r o j e t o  
Comunidades de Restauração, nas quais o seguintes países: Alemanha, Chile, E C O R / A PA C ,  
Método APAC será a metodologia usada Colômbia, Costa Rica, Estados Unidos, que é financiado 
para a recuperação dos prisioneiros. Holanda, Hungria, Itália, entre outros.p e l a  U n i ã o  

Europeia, teve Segundo o Diretor Executivo da 
início em abril de FBAC, «este é um importante passo na 

2014 e é dirigido por instituições europeias nossa história, uma vez que podemos 
de diversos países, como Alemanha, alcançar com nossa metodologia os 
Áustria, Bulgária, Hungria e Letônia que prisioneiros que estão em países distantes 
buscam o intercâmbio e desenvolvimento do nosso, além de redobrar a força do 
de mecanismos para solução do problema movimento apaqueano não apenas na 
pr is ional  mundia l ,  bem como a América, mas também no continente 
reintegração de presos à sociedade. europeu, o que consequentemente nos 

Palestra de Valdeci durante a conferência na Alemanha 
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Recuperando Espaço

BEIJO DIVINO
Dá-me pétalas de rosa
dessa boca pequenina:

Vem com teu riso formoso!
Vem com teu beijo divino!

 Transforme num paraíso
o inferno do meu desejo...

Formosa, vem com teu riso!
Divino, vem com teu beijo!

 Ah! Tu, que tornas radiosa
Minha alma, que a dor domina

só com teu riso, formoso
só com teu beijo divino!

 Tenho frio e não calor,
luz na treva em que me vejo:
Dá-me o clarão do teu riso!
Dá-me o fogo do teu beijo!

Jessica Sirlene dos Santos
APAC Feminina de Itaúna

inha jornada começava nas tristes Mas como se diz em uma música, o destino é 
tardes de domingo. Quando ligava cruel e traiçoeiro e não foi tão gentil com este M meu possante e deixava-o fazendo pobre caminhoneiro. O fato triste acontecido 

ar. Voltava para dentro de minha casa para nesta minha trajetória, ficaria gravado para 
me despedir das crianças e de minha amada. sempre, como página triste da minha história.
E já era hora de pegar a estrada.

Em um posto de combustível, na cidade de 
As crianças com os rostinhos tristes, Ponta Porá, encontrei alguns amigos, um 
pa rec iam es ta r  que rendo  cho ra r.  deles apresentou-me um senhor. Conversei 
Perguntando-me ansiosas o dia que eu iria muito com ele, mal sabia que começava o 
voltar. Com o meu coração partido dizia: "Não meu horror.
pretendo demorar, mas se irei voltar no certo, 
só Deus pode lhes falar." Recebi deste senhor uma proposta diferente 

e tentadora. Cresceu então em mim uma 
Minha esposa vinha correndo em minha ganância devastadora. Sem pensar em 
direção, com o semblante triste, mas ao minha família, no peito só havia ambição. Foi 
mesmo tempo alegre, segurava-me pelas ai que permiti que colocasse droga em meu 
mãos e iniciava uma linda oração. caminhão.

Depois, se jogava em meu pescoço e me Mas hoje eu aprendi uma lição, que mesmo 
dava um abraço forte. Com as lágrimas com todas as dificuldades, o dinheiro 
correndo em seus olhos, dizia: "meu amor, vá desonesto só nos traz a maldição. E por 
com Deus." Desejava-me boa sorte. causa da ganância, ambição e vaidade, o que 

consegui, foi perder minha liberdade.
Então eu arrancava meu caminhão e nos 
primeiros quilômetros longe da cidade, Fica ai então a mensagem para todos os 
começava a lembrar da minha querida brasileiros, em especial aos meus irmãos 
família, já me dava saudade. Parecia já ter caminhoneiros, que o dinheiro adquirido no 
passado uma eternidade. crime nunca nos leva a nada. Perdi o sorriso 

das minhas crianças e os braços da minha 
Com o meu coração cheio de dor, o que mais amada.
me machucava era quando eu olhava para 
direita e via a imagem das minhas crianças Jânio Aparecido 
estampadas no retrovisor. de Souza

APAC masculina 
É, esta minha profissão é sofrida. Machuca de Itaúna
muitos corações e deixa muitas feridas. Mas 
com todas estas dificuldades eu vejo que 
ainda aguento, por saber que é dela que eu 
tirava o meu sustento.

Saudades da minha profissão

PARTICIPE!
Caríssimo(a) recuperando(a);
Esta página é dedicada a 

você. Colabore para construí-

la, enviando redações, 

reflexões, fotos, composições 

musicais ou poesias para a 

FBAC. 
Estamos Juntos. 

Galeria de Arte 

Recuperando Antônio Carlos de Souza
APAC de Alfenas

Recuperando Emerson de Castro Braz
APAC de Patrocínio

Recuperando Ramiro Anunciação Portelaz
APAC de Santa Bárbara
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A Viagem do Prisioneiro

o dia 9 de novembro de 2015, o coordenador 
do programa A Viagem do Prisioneiro, 
Eduardo Henrique, reuniu-se com o secretário N
regional da Sociedade Bíblica do Brasil em 

Belo Horizonte, Marcos Adriano Lovera, e com a 
analista de Projetos Sociais da SBB, Deyriane 
Rodrigues, a fim de fortalecer a parceria já existente 
entre as duas organizações. Na ocasião, o 
coordenador do Programa aproveitou a oportunidade 
para solicitar o apoio da SBB na doação de Escrituras 

aos recuperandos que concluíssem as oito sessões do curso do Programa. “A proposta 
foi muito bem recebida, tanto que no final de 2015, fomos abençoados com a doação de 
500 Bíblias”, celebra Henrique, destacando que os exemplares foram distribuídos para 
várias APACs e que outros estão para chegar. 

"A SBB tem a missão de 'promover a difusão da Bíblia e sua mensagem como 
instrumento de transformação e desenvolvimento integral do ser humano' e está 
cumprindo, por meio da FBAC, sua tarefa. Nossa expectativa é que esta parceria seja 
ampliada, na medida que as pessoas envolvidas na recuperação, percebam o poder 
restaurador da Palavra de Deus”, declara o secretário regional da SBB em Belo 
Horizonte, destacando que há inúmeros casos e testemunhos desta verdade.

No entanto, o coordenador pondera que existe um problema na logística destas 
Bíblias. “Não temos como arcar com os custos de transporte para as APACs, assim, 
estamos utilizando nossas operações regulares, entre as quais as Visitas de Campo e de 
Inspeção, além de cursos, eventos e reuniões”, revela Eduardo Henrique, pedindo a 
paciência e colaboração de todos para que, “juntos, possamos encontrar meios de 
presentear todos os recuperandos graduados”.

“Em nome da Fraternidade Brasileira de Apoio aos Condenados (FBAC) 
agradeço pela atenção e comprometimento da Sociedade Bíblica do Brasil com a causa 
apaqueana, especialmente agora, com o programa A Viagem do Prisioneiro”, diz o 
coordenador Eduardo Henrique, lembrando de forma especial dos representantes da 
SBB em Belo Horizonte. “Que Deus abençoe a todos os envolvidos para que a Sua 
Palavra seja levada a cada vez mais pessoas. 

O que é?
istribuído em 8 encontros semanais de 
duas horas, o Programa A Viagem do D Prisioneiro é um Programa da Prison 

Fellowship International, que está sendo 
aplicado em prisões de mais de 80 países, e tem 
como proposta evangelizar ecumenicamente 
através do Evangelho de Marcos, apresentando 
Jesus Cristo através do esclarecimento de três 
perguntas fundamentais: Quem é Jesus? Por 
que Ele veio? O que significa segui-lo?

Realidade Atual
tualmente, 30 APACs estão realizando as sessões do Programa A Viagem do 

Prisioneiro. Eduardo Henrique, Coordenador do Programa no Brasil, compartilha A conosco um breve panorama da realidade atual do Programa:

No quarto trimestre, através do empenho de 16 APACs, conseguimos alcançar 438 

recuperandos, totalizando em 724 recuperandos que concluíram as 8 sessões do Programa 

no segundo semestre do ano de 2015. Neste ano de 2016 que se inicia, nossa meta continua 

sendo alcançar todos os recuperandos e recuperandas de todas as 48 APACs hoje 

constituídas. Contudo, um trabalho dessa magnitude pede que todos nós trabalhemos 

conjuntamente para motivarmos e levarmos ao conhecimento dos recuperandos (as) a 

essência da vida cristã. 

Agradecemos profundamente pelos esforços de cada um que tornou possível o 

Programa A Viagem do Prisioneiro ser um grande sucesso nas 30 APACs e contamos com o 

compromisso e dedicação de todas as APACs para promovermos a implementação e 

consolidação do Programa em todos os Centros de Reintegração Social. Estamos Juntos!!! 

A seguir, algumas fotos de graduações em diferentes APACs:

Testemunhos
emos com imensa 
alegria o privilégio de v a p r e s e n t a r  a o s  

recuperandos o programa "A 
Viagem do Prisioneiro"! Trata-
se de um material excelente 
c a p a z  d e  c o n d u z i r  o s  
recuperandos através do 
Evangelho de Marcos ao Cristo! 
O material traz em sua essência 

ensino puramente bíblico promovendo clareza e 
entendimento das Boas Novas, ou seja, do 
Evangelho, trazendo esperança a todos nós que 
necessitamos desesperadamente de conversão de 
caminhos e novo nascimento em Cristo Jesus! Os 
vídeos são impactantes mostrando presos 
condenados que tiveram suas vidas alcançadas e 
transformadas pelo Evangelho! Agradeço a Deus 
pela oportunidade de conduzir os recuperandos 
nessa viagem maravilhosa!

Isilda Rodrigues Neves
Vice-presidente da APAC de Perdões

e facilitadora do Programa 

E

 Enéias Gomes
Recuperando da APAC de Inhapim

m  m e i o  a  t a n t o s  
detentos, Deus me deu a 
oportunidade de vir à 

APAC, e aqui tive o grande 
privilégio de conhecer melhor a 
Jesus Cr is to  a t ravés do 
P r o g r a m a  A V i a g e m  d o  
Prisioneiro. Quem ainda não 
participou, participe, pois vale a 
pena reservar um tempo para 

estudar o evangelho de Marcos e se aproximar 
ainda mais de Deus.

ACOMPANHE E DIVULGUE!

Visite a aba do site da FBAC: 
A Viagem do Prisioneiro.

Envie notícias, fotos e 
testemunhos das atividades 

desenvolvidas em sua APAC. 

PARTICIPE HOJE MESMO!


