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RESUMO 

Neste trabalho foi realizada uma análise da organização econômica vigente nas 

Doze Tribos, aglomeração associativista. Para tanto, mostrou-se importante a 

contextualização dos pensamentos utópicos e a exposição da proposta das Doze 

Tribos sob ponto de vista histórico; bem como a descrição etnográfica das relações 

de implicações econômicas, tais como divisão do trabalho social, técnicas de 

produção, trocas e propriedade. Por meio de uma analogia etnológica, foi possível 

verificar semelhanças entre modelo adotado pelas Doze Tribos e o sistema 

capitalista, com base em teorias sociais, econômicas, ético-religiosas e 

evolucionistas. 

Palavras-chave: Associativismo; Economia Solidária; Cooperativa; Utopia. 

IV 
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1 INTRODUÇÃO 

A despeito da liberdade proporcionada pela sociedade contemporânea, da 

infinidade de produtos ofertados pelo capitalismo, do enfraquecimento dos laços 

sociais e fortalecimento do individualismo surgem organizações cooperativas 

buscando resgatar valores religiosos, éticos, econômicos, etc. Assim é a 

comunidade associativa Doze Tribos, a qual será analisada sob o enfoque 

econômico. A primeira comunidade foi fundada em 1978, nos Estados Unidos, 

com o passar do tempo, a organização foi crescendo em número de adeptos e 

hoje conta com inúmeras unidades, incluindo duas comunidades instaladas no 

Brasil. Uma em Londrina com cerca de cem residentes e outra na região de 

Curitiba com aproximadamente cinqüenta residentes. 

Todas essas comunidades seguem um mesmo modelo ético religioso 

cristão, o qual é apontado por seus integrantes como principal motivação para 

esta associação. Apesar de possuir um sistema político interno, eles reconhecem 

a legislação nacional em que se inserem e procuram adaptar um modelo 

coletivista ao ente econômico. 

Primeiramente o objeto será definido pela identidade associativa, na 

seqüência será feita uma contextualização ideológica através dos socialistas 

utópicos, e então será exposta a ideologia das Doze Tribos. O quarto capítulo 

será uma leitura de caráter etnográfico de sua organização, abordando 

predominantemente fatores qualitativos: os meios e métodos de produção, a 

divisão do trabalho, as trocas e a propriedade. Finalmente o perfil ideológico e 

prático levantado será analisado através do debate com a teoria da antropologia 

econômica, representada por Marshall Sahlins, teoria socialista de ENGELS e a 

leitura de Max Weber. 

A contextualização ideológica se dará por uma pesquisa histórica. Fatores 

ideológicos e organizacionais sobre as Doze tribos estarão disponíveis nos seus 

textos anexos. Para o quarto capítulo será desenvolvida uma pesquisa de campo 

na unidade "As 12 Tribos", instalada na zona rural de Campo Largo. O método da 

pesquisa será etnográfico, sendo os dados apreciados primordialmente sob os 

aspectos econômicos. A técnica de pesquisa adotada será a observação 

sistemática direta e indireta (quando as informações forem coletadas de membros 
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da comunidade). O último capítulo terá uma tendência etnológica, quando a 

organização das Doze Tribos será comparada e contraposta com outros modelos 

de sociedades. 

A analogia deste movimento econômico social mostra-se relevante por 

proporcionar uma abstração que nos capacita a compreender melhor nosso atual 

paradigma global. Não obstante, este distanciamento permite também romper 

com o olhar etnocentrista, que está presente não só no senso comum como 

também nas ciências econômicas. 
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2 IDENTIDADE ASSOCIATIVA DAS DOZE TRIBOS 

A insatisfação do homem com o meio econômico, social, ético-religioso em 

que vive o leva a buscar formas de transpor tal realidade. O associativismo, ação 

coletiva organizada, funciona como uma baliza entre os anseios pessoais dos 

indivíduos e a sociedade em geral. Cabe aqui delinear institucionalmente e 

culturalmente a associação as Doze Tribos, grupo voluntário com fim não 

lucrativo. 

Sua liderança é democrática, o processo decisório acontece em grupo, 

sem que haja um representante de mandato prolongado. Segundo WAUTIER 

(2001), a democracia interna vai além da igualdade de condições, sendo 

minimamente a igualdade entre indivíduos. Apresenta também traços como a 

aparência física dos atores (barba, cabelos longos presos e suas vestimentas) 

que supõe mais que a igualdade entre indivíduos, mas também a igualdade dos 

indivíduos. 

Em geral o grupo se submete às leis da sociedade externa, com exceção 

no que diz respeito à educação infantil, que é responsabilidade da comunidade. É 

um grupo expressivo e ao mesmo tempo interventor, segundo as definições 

utilizadas por WAUTIER (2001), esta reação é manifestada por seguirem uma 

religião de conversão e buscarem novos integrantes, buscando também, mudar a 

sociedade. 

As regras internas são determinadas pela religião, são cristãos, aderem à 

Bíblia segundo suas interpretações, sendo elas a justificativa de viverem juntos. 

Usando a classificação de associação comunitarista, individualista e autonomista 

em PINTO (2004), as Doze Tribos apresenta um caráter duplo, comunitarista em 

regras internas e buscam a maximização dos ganhos externamente que é um 

traço individualista. 

Tanto o tempo da associação como da adesão individual é durável, pois se 

baseiam nas escrituras apocalípticas e crêem que serão o povo remanescente 

das profecias. 

O modo de acesso é aberto a toda pessoa que se identifique, queira seguir 

tal estilo de vida assim como tal conduta ético-religiosa. Após um tempo na 

comunidade o novo integrante passa por um batismo, sendo-lhe conferido um 
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nome de origem hebraica que simboliza a nova vida. Portanto a opção do ator vai 

além da conduta econômico individualista da "escolha racional", ele defende uma 

identidade fixa, referida a um dado papel social, carregando o sentimento de 

pertencimento. Uma característica cultural comunitarista (PINTO, 2004, p.115). 

A identificação do objeto sob as diversas percepções da teoria 

associativista permitirá a contextualização para sua análise ideológica, estrutural 

e funcional. 
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3 OS IDEAIS UTÓPICOS E AS DOZE TRIBOS 

Inicialmente as utopias eram idealizadas de maneira perfeita e longínqua. 

Na era moderna já podem ser citadas diversas experiências nos modelos 

comunitários, ainda que careça de um caso que tenha atingido a longevidade. 

Ideais utópicos têm como objetivos gerais abolir o Estado, introduzir o escambo, 

reorganizar o trabalho, estabelecer novas formas de propriedade, reformular a 

ética e atenuar distinções sociais. Pode-se conceituar utopia como "descrição 

minuciosa de um mundo imaginário e edênico, situado fora do espaço e do 

tempo, uma cidade ou uma comunidade harmoniosa na qual o autor projeta seus 

fantasmas e seus sonhos" (PETITFILS, 1977, p. 10). 

O mesmo autor da citação acima faz um a classificação de três formas de 

utopia, a primeira destituída de qualquer significação políticas, a segunda é crítica 

ou moral e a última social. A utopia social é o objeto deste trabalho, pois trata de 

um projeto político, sistemático e coerente. 

Os primeiros registros da idealização de cidades ou comunidades utópicas 

são da Antigüidade. Antístenes, Hipódamo de Mileto e Platão, descreveram 

modelos sociais para desenvolvimento de virtudes, da igualdade, do civismo, da 

fraternidade e da sociabilidade. 

Herdeiro do molde escravista, e do regime aristocrata, Platão não abrange 

igualdade para toda sociedade, mas somente dentro das classes. 

Thomas More, no século XVI, escreve a obra fictícia "A Utopia" onde é 

descoberta uma ilha com a produção planificada, trabalho obrigatório limitado a 

seis horas por dia e restrições à propriedade privada. 

Da união de uma sociedade industrial e de um novo cristianismo se esboça 

o "socialismo tecnocrático" de Saint-Simon. Diferentemente dos anteriores, este 

já prevê a iminência de uma nova organização social e traça suas bases. Sua 

abra contém elementos evidentes na sociedade atual, como por exemplo, o modo 

como toda orientação política é altamente influenciada pela produção. 

Os autores vistos trataram de idéias despretensiosas, previsões de novas 

organizações e sugestões de métodos político-sociais para o desenvolvimento 

das faculdades humanas e do bem estar geral. Entretanto eles se limitaram ao 
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aspecto teórico, sem se mobilizarem ou esmo sem tentar influenciar a 

mobilização alheia para experimentação. 

3.1 ROBERT OWEN 

Robert Owen escreve em 1813 "A new view of society or, essays on the 

principie of the formation of the humam character" 1, onde ele ressalta certos 

princípios éticos, a degradação da sociedade, a educação infantil como caminho 

para mudança e descreve sua experiência como um dos condutores da New 

Lanark. Garantia benefícios como menos horas de trabalho, condições mais 

seguras e saudáveis, recreações pós-expediente, escolas para crianças e 

adultos, educação moral, fim do trabalho infantil e planos de seguro. A fábrica 

dava lucros, e se tornou atração turística recebendo 15.000 visitantes entre 1805 

e 1815. 

Owen, que era referência, foi consultado em 1817 sobre a crise londrina. 

Seu "Relatório à comissão de assistência aos operários pobres" sugeria o 

estabelecimento de aldeias auto-contidas onde o desempregado poderia achar 

emprego com tarefas agrícolas e industriais. Ele não obteve capital suficiente do 

governo britânico, tampouco do setor privado, mas tinha boa relação com a 

classe dos trabalhadores. 

O socialismo associacionista fica mais definido com seu "Relatório do 

condado de Lanark" (1821). Retoma a idéia do relatório de 1817 acrescentando 

mais aspectos sociais, como refeições coletivas, prevendo a difusão do modelo 

para toda sociedade. 

Em 1824 passa a difundir suas perspectivas nos Estados Unidos. 

Dezesseis comunidades nos moldes de Owen apareceram nos Estados Unidos 

entre 1825 e 1829, mas nenhuma durou mais que poucos anos. A mais 

expressiva, New Harmony, quebrou quando os parceiros comerciais fugiram com 

os lucros, embora tivesse também forte problema motivacional. Conforme Petitfils 

(1977) muitos trabalhadores aderiam à experiência em busca somente de 

prazeres como dançar, cantar e jogar. 

1 P. 6-12 
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Em termos gerais Owen recomenda um plano que tornará o pobre 

independente e auto-sustentável. Argumentou que a natureza humana poderia 

ser mudada, pois somos produtos do meio, bastando mudar o ambiente para 

mudar o homem. A cooperação e o planejamento harmônico seriam superiores e 

mais produtivos para os interesses da sociedade do que a economia de mercado 

livre. 

3.2 CHARLES FOURIER 

Charles Fourier (1971) sugeriu uma nova ordem social através das séries 

passionais. Sua teoria é justificada com um grande arcabouço ético religioso, seu 

caráter panteísta emerge ao colocar a natureza como composta de três princípios 

eternos e indestrutíveis: Deus, princípio ativo e motor; a matéria, princípio 

passivo; a justiça ou a matemática, princípio regulador do movimento. 

Inicialmente o autor expõe 'os cinco atributos de Deus': direção integral do 

movimento universal; economia de instituições; justiça distributiva; universalidade 

de providência e unidade de ação (FOURIER, 1971, p. 58). O movimento 

universal se divide em quatro ramos principais. No social Deus regula a ordem e 

a sucessão dos mecanismos sociais. No animal Deus atribui as paixões e os 

instintos. O orgânico são as leis de Deus para distribuir as propriedades, formas, 

cores, sabedorias, etc. O movimento material compreende na teoria explicada 

pelos físicos, onde Deus regula a gravitação da matéria, astronomia etc. 

Pela observação, FOURIER (1971) determina detalhadamente fases da 

evolução social da humanidade, sucedendo a selvageria e a barbárie, atingiremos 

a civilização pó meio da associação agrícola. 

A Falange é o modo de organização descrito pelo autor para a associação. 

A instalação física deve ser um palácio contendo grande número de salas para 

relações públicas, de conselho, de música, museu, ruas galerias. Este seria 

cercado por salas de camponeses e manufaturas. Os integrantes formam grupos 

passionais, sendo que no mínimo 7/8 deles devem ser cultivadores e 

manufatureiros e 1/8 seriam capitalistas, sábio e artistas. A questão mais 

importante para se fundar uma Falange é a maneira como cada um distingue 
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seus interesses da massa e obtém com a maior equidade uma parte proporcional 

à seu capital, à sua indústria e à seu conhecimento. 

A rotina em uma Falange durante o verão deveria ser: acordar às 3 horas e 

30 minutos; sessão de trabalho do grupo que lida com os animais às 4 horas; 

sessão com jardineiros às 5 horas; café da manhã às 7; reunião dos cortadores 

de trigo às 7 horas e 30 minutos; sessão com horticultores às 9:30; sessão com 

grupos que cuidam dos animais às 11 horas; almoço às 13 horas; trabalho no 

bosque às 14 horas; trabalho na manufatura às 16; irrigação das plantações às 

18 horas; contabilização e prestação de contas às 20; jantar às 22:30; 

conversação às 2 1 ; dormir às 22 horas. 

Muitas experiências foram estimuladas pelo pensamento de Fourier, com o 

reconhecimento de cerca de quarenta tentativas de Falanstérios, do ano de 1840 

a 1860 segundo PETITFILS (1977). Merece atenção especial o "Familistério", 

fundado em 1859 por Jean Baptiste André Godin funciona até 1868, ao ser 

entregue para administração de Guise, foi o projeto Fourierista que se tem 

registro mais bem sucedido. Os princípios da Falange foram aplicados nos 

âmbitos arquitetônicos, políticos e sociais, mas segundo PETITFILS (1977) em 

pouco tempo foi abandonado o sistema das séries passionais e do trabalho na 

alegria. A colaboração prevista do trabalho, capital e talento foi levada em frente 

durante toda experiência. 

Freqüentemente sem uma explicação causai plausível Fourier determina 

minuciosamente as características de uma Falange para que seja harmônica 

simplesmente por meio das paixões inerentes ao homem, onde fazendo o que 

gosta contribui para toda aglomeração. A qual é auto-suficiente em todos 

sentidos e também é ambiente propício para evolução do homem sob a tutela e 

as diretrizes divinas, justificando tal organização pela religião. Logo podemos 

observar a união de três aspectos distintos: a religião, o prazer e a organização 

social. 
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3.3 AS DOZE TRIBOS 2 

A primeira comunidade das Doze Tribos foi fundada no Tenesse, Estados 

Unidos, por Elbert Eugene Spriggs em 1978. Segundo relatos dos integrantes a 

aglomeração aconteceu inicialmente de forma espontânea quando Elbert "abriu 

sua casa para aqueles que queriam fazer a vontade de Deus, muitos vieram, 

alguns ficaram". Ao longo dos anos os traços ideológicos foram sendo 

determinados e a organização já dispõe de textos impressos e na internet sobre 

suas convicções, os objetivos, os problemas e a solução proposta. 

As Doze Tribos foram inspiradas na forma tribal antiga seguida pelas doze 

tribos de Israel, originadas dos filhos de Jacó. Seu objetivo é viver assim como os 

primeiros cristãos, procurando seguir rigorosamente passagens da Bíblia de 

como, por exemplo, deveria ser a vida em comunidade: "perseveraram eles na 

doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão e nas orações. 

De todos eles se apoderou o temor, pois pelos apóstolos foram feitos muitos 

prodígios e milagres em Jerusalém, e o temor estava em todos os corações. 

Todos fiéis vivam unidos e tinham tudo em comum" (BÍBLIA, N.T. Atos dos 

Apóstolos, 2:42-44). Buscando no dia-a-dia um estilo de vida coletivo como 

descreve o trecho: 

"A multidão dos fiéis em um só coração e uma só alma. Ninguém 

dizia que eram suas as coisas que possuía: mas tudo entre eles era 

comum. Com grande coragem os Apóstolos davam testemunho da 

ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles era grande a graça. 

Nem havia entre eles nenhum necessitado, porque todos os que 

possuíam terras ou casas vendiam-nas, e traziam o preço do que 

tinham vendido e depositavam-no aos pés dos Apóstolos. Repartia-

se então a cada um deles conforma a sua necessidade" (BÍBLIA, 

N.T. Atos Dos Apóstolos, 4:32-35). 

2 A s informações d e s t a seção foram t i radas por entrev ista e pe los textos d a s D o z e Tr ibos disponíveis em 
a n e x o s no final d e s t e trabalho. 
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Eles definem quatro tipos de pessoas, as impuras, as injustas, as justas e 

as santas, relacionando o santo ao sagrado que pela origem epistemológica 

refere ao que é separado. Acreditam que são separados para um propósito 

divino, justificando assim, a segregação. De forma semelhante justificam que pela 

conduta bíblica devem abolir o egoísmo partilhando possessões, alegrias, 

problemas e viverem juntos. Com esta organização declaram estar praticando 

uma nova ordem social completamente nova. 

Consideram que o principal problema é o egoísmo, assim como Robert 

Owen (1971), defendem uma reforma ética. Conforme material vinculado no site 

das Doze Tribos 3, outros problemas básicos são: "a destruição do meio ambiente, 

guerra, assassinato, injustiça, fome, avareza, alienação, super população, 

conflitos familiares". 

O plano é ter um estilo que compreende em viver juntos, em comunidade, 

com sua própria economia formada por indústrias caseiras, agricultura, 

artesanato, ensinar seus filhos na própria comunidade, comer juntos e com 

moderação para preservar a boa saúde, trabalhar, cantar e dançar. Sua rotina é 

acordar às 6 horas da manhã, se reunir para orar às 7 horas, tomar café da 

manhã juntos (assim como todas as refeições), então as crianças vão para as 

salas de aula e os mais velhos vão trabalhar, param 12 horas para almoçar, 

voltam ao trabalho com uma pausa no meio da tarde para um lanche, param a 

labuta às 18 horas, se reúnem as 19 horas (sempre ao nascer e ao pôr do sol). 

Nas reuniões ficam em círculo e todos podem expressar o que sentem de forma 

espontânea, levam uma canção, um salmo, agradecem. Fazem danças circulares 

sempre ao som de músicas de origem hebraica executada ao vivo por 

instrumentistas. 

A ética das Doze Tribos iguala adorar à servir. Grande parte de seu 

material de divulgação ressalta a importância do trabalho, do amor e da 

abnegação. Também chamam atenção para a maneira como fazem negócios e 

para os valores familiares. 

3 Em http://www.dozetribos.com.br e disponível no Anexo n° 1 

http://www.dozetribos.com.br
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Um de seus impressos é dedicado ao chamado, ou seja, para a vocação. 

Assim como Pedro, João e Tiago deixaram tudo para seguir Yashua, também o 

integrante das Doze Tribos deixa tudo para atender ao chamado. 

De forma semelhante às idéias utópicas de meados do século XIX, 

conforme PETITFILS (1977), afirmam que esta é a vida que Deus quer que eles 

sigam e que este é o ambiente propício para a reforma ética acabando 

conseqüentemente com problemas da organização social contemporânea. 
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4 DESCRIÇÃO ECONÔMICA DAS DOZE TRIBOS 

Segundo LAYTON (1997), para definir um modo de produção devem se 

caracterizar três aspectos: a propriedade, a divisão distintiva do trabalho e o 

princípio distintivo de troca. Buscando maior imparcialidade será feita uma 

descrição etnográfica das Doze Tribos no Paraná, sendo que este modelo reflete 

os modelos seguidos nos outros lugares. O principal referencial será a teoria 

funcionalista. Segundo MALINOWSKI (1962) as necessidades são biológicas, 

instrumentais (organização econômica, educação) e interativas (magia, arte, e tc ) . 

Para melhor delimitar o tema serão tratados os dois primeiros tipos de 

necessidades. 

Os dados foram levantados durante várias visitas à comunidade Doze 

Tribos de Curitiba, uma visita na comunidade de Londrina, por meio de 

questionário e pelo material disponível na internet. A comunidade de Curitiba é 

composta por duas casas na cidade e por um sítio na zona rural de Campo Largo. 

Em Londrina a comunidade se divide entre uma casa e um sítio. 

O governo nas Doze Tribos é estabelecido do modo informal, sem 

autoridade centralizada. As funções políticas são exercidas por várias pessoas 

em forma de conselho, através de reuniões, dependendo do assunto são 

chamadas certas pessoas. Em pesquisa realizada pode-se constatar este fato: 

"governo é composto por várias pessoas e funciona em conselho, 

através de reuniões dependendo do assunto são chamadas pessoas 

específicas. Por exemplo, se é uma decisão sobre as indústrias, os 

coordenadores das indústrias são chamados, e assim por diante" 

(Frase de Shebet, Comunidade Doze Tribos, Sítio Vale dos Altos). 

Porém, não há um arcabouço punitivo bem definido, mas os casos mais 

graves podem chegar à expulsão, o que é raro. Politicamente tal organização se 

enquadra nos modelos de sociedades sem Estado, comentada por Marconi 

(1986). Não há um chefe com obrigações de caráter ritual, legal, militar, ou 

mesmo, burocracia e força legitimada que interfira e regule as relações entre os 

indivíduos. 
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Entre as Comunidades e a sociedade há uma relação comercial simbiótica, 

por um lado uma organização econômica simples e por outro lado uma complexa. 

Essa relação acontece pelo sistema monetário vigente na sociedade, pois 

internamente nas Doze Tribos não é utilizado nenhum sistema monetário. 

A organização da produção é o meio que as pessoas satisfazem as 

necessidades básicas de sobrevivência, como são gerados os produtos para o 

consumo e para proveniência de excedentes. Ela será aprofundada nas próximas 

subseções que tratam dos métodos de produção e da divisão do trabalho. Na 

seqüência será tratada a instituição de propriedade adotada e as relações de 

trocas. 

4.1 MÉTODOS DE PRODUÇÃO 

De acordo com MARCONI (1986) a complexidade produtiva depende da 

tecnologia dos meios de produção e as técnicas implementadas, tanto nas 

variáveis monetizadas quanto nas atividades de suprimento interno. Como meios 

de produção entenderemos o capital fixo, que são as ferramentas, instrumentos e 

maquinário. 

A rotina de trabalho em um dia comum tem uma carga horária média de 

nove horas. O sábado é preservado, o início do sabath acontece com a 

celebração de sexta à noite e termina sábado ao pôr do sol. As atividades 

relacionadas à alimentação são mantidas no dia, pois embora o jejum seja 

sugerido ele não é comum. 

As atividades produtivas são agropecuárias, artesanatos e industriais 

simples com pequenas unidades fabris. A agricultura acontece de forma 

complexa, porém pouco extensiva, o sítio de Londrina, com maior área cultivada 

no Brasil, ocupa aproximadamente sete alqueires. O cultivo do alimento, 

mandioca e hortifrutis, e destinado ao consumo da comunidade, não sendo 

suficiente para suprir totalmente a comunidade. A complementação se dá pelo 

comércio externo. A comunidade de Londrina dispõe de trator, o que não 

acontece na de Campo Largo, com segunda maior em área cultivada. Tratam de 

galinhas e poucos bovinos que fornecem leite e raramente carne. As duas 
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comunidades, Londrina e Curitiba, devido ao clima propício, produzem erva mate 

para consumo e também para exportação. 

Parte de suas roupas é de produção própria, principalmente roupas 

femininas, outra parte é adquirida como tênis e botas. A maioria das botas é da 

marca Lowa, de estilo montanhista, enviadas pelas comunidades dos Estados 

Unidos. Internamente produzem sandálias e calçados fechados simples 

artesanais. Os quais são produzidos também para o comércio. 

A principal atividade monetizada para o mercado interno é o 

beneficiamento dos derivados da apicultura, os quais são adquiridos. Vendem 

mel, similares e usam cera de abelha como insumos para a fábrica de velas, que 

era alojada em Curitiba e foi transferida para Londrina no ano de 2004. O 

equipamento mais complexo para a produção de vela é composto de canos e 

balões infláveis que moldam as velas. A fonte de energia do equipamento é 

elétrica e seu gasto é para aquecimento da cera que substitui a parafina e é 

aromatizada com ervas. A embalagem é toda adquirida. 

Na comunidade de Londrina há uma serra de madeira e outros 

instrumentos de marcenaria que são utilizados na confecção de móveis para o 

consumo interno. 

Quanto à preparação dos alimentos, as cozinhas são centralizadas para 

cada casa ou sítio, a preparação é coletiva, assim como seu consumo. Cada 

refeição é equilibrada, no caso do almoço e janta geralmente são compostos de 

salada, uma massa ou grão, um prato protéico, sobremesa e bebida geralmente 

composta de mate, mel e açúcar mascavo. Pães, tortas e bolas também fazem 

parte de cardápio, especialmente no desjejum. No sítio de Londrina, Vale dos 

Altos, há uma panificadora com instalações industriais, onde se produzem pães 

também para comercialização em feiras e principalmente na padaria que eles 

possuem na zona urbana, próximo a casa. 

Sobre os abrigos, as construções são de alvenaria ou madeira, é 

normalmente feita por terceiros e às vezes por eles mesmos. 

Seu sistema de transporte é bem estruturado, possuem carros, caminhões 

e ônibus, o qual é chamado de "O pacificador". Com isso suprem as 

necessidades de locomoção entre as unidades, o transporte de produtos e 
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participam de feiras em todo Brasil e de Fóruns, como foi o caso do Fórum Social 

Mundial em 2005, onde podem expor sua cultura e pregar o novo caminho. 

Não é comum terem preocupação quanto aos meios de subsistência uma 

vez que estão pouco suscetíveis aos imprevistos climáticos, em caso de 

emergência contam ainda com ajuda das comunidades de outros países. 

As Doze Tribos se dividem em unidades econômicas pequenas, a medida 

que uma comunidade cresce, novas são fundadas. Na Comunidade de Curitiba 

há aproximadamente 50 integrantes e em Londrina, 100. Acreditam que as 

maiores comunidades no mundo estão na Alemanha e na França com 

aproximadamente 150 integrantes. 

O número reduzido de pessoas reflete em uma limitação para a 

especialização, ainda que o número de atividades não seja tão grande. Uma 

pessoa não fica muito tempo exercendo uma tarefa simples repetitiva. Na 

fabricação de velas, por exemplo, em uma única jornada de trabalho uma pessoa 

pode cortar o pavio de um número de velas produzidas, dar polimento às velas, 

colocar o adesivo interno, furar embalagem para facilitar o exalamento, embalar 

individualmente, colocar adesivo externo e encaixotar. O grau de especialização, 

por sua vez, limita a produção de excedentes. 

4.2 A DIVISÃO DO TRABALHO 

Embora seja baixo, há um grau de especialização, o qual é definido pela 

divisão do trabalho, cujos critérios serão discutidos nesta seção. As relações 

sociais nas Doze Tribos são primárias, o que faz com que a divisão do trabalho 

aconteça por contratos pessoais. Estas relações são geridas por um sentimento 

de solidariedade conseqüente da proximidade física, das reuniões, do relativo 

isolamento da sociedade externa. Os trabalhadores são coordenados pelo 

responsável de cada indústria, de forma espontânea. Não há recompensas 

explícitas para os trabalhadores com maior rendimento, ou produtividade, todos 

recebem exatamente o que necessitam. 

A mulher é biologicamente designada ao parto e à alimentação, já o 

homem, devido à força física com tarefas de maior potência motora. Estas 
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peculiaridades pressupõem um critério de seleção baseado no gênero. Tarefas 

como corte e costura ficam para as mulheres, não obstante, os homens também 

exercem tarefas domésticas como lavar a louça. Os critérios de idade também 

ocorrem de forma natural, a medida que a criança tem imaturidade para o 

trabalho e o idoso não tem força para tarefas pesadas, mas pode contribuir com 

sua experiência nas decisões. Uma das tarefas infantis é cuidar das galinhas. A 

passagem da infância para a juventude é marcada pelo batismo, cujo ritual de 

passagem não está fixo em uma idade, está ligado à maturidade da criança. As 

outras etapas de maturidade não são tão fortemente marcadas, não possuindo 

nenhuma celebração ou data específica. 

No entanto os principais critérios são a aptidão e a necessidade para o 

bem comum. Certas pessoas têm vocação para trabalhar com a horta ou com a 

construção enquanto outras têm mais facilidade com a parte comercial, ou de 

assuntos burocráticos. No texto "Uma Nova Ordem Social", vinculado no site das 

Doze Tribos 4, há um trecho importante sobre o assunto: "Aqueles que não 

desenvolveram nenhuma habilidade prática serão ensinados a trabalhar em 

nossas indústrias caseiras, com agricultura, em nossas terras, com artesanato e 

até mesmo em casa, passando por um processo de aprendizagem e 

profissionalização". 

A necessidade do trabalhador pode determinar sua realocação em outra 

comunidade. Um caso específico ocorreu no ano 2004 quando a fábrica de velas 

foi transferida do sítio de Campo Largo para Londrina e juntamente foram os 

trabalhadores Shoresh, Lev Amatz e outros envolvidos no processo. 

É certo que as motivações para o trabalho nas Doze Tribos vão além da 

necessidade de prover a sobrevivência, sendo impulsionados pelo aspecto ético, 

a satisfação do trabalho em conjunto e o prazer da convivência. 

4.3 A PROPRIEDADE 

O direito de propriedade viabiliza um melhor contraste normativo nas 

relações econômicas internas, principalmente no que concerne à propriedade dos 

4 Ver Anexo n° 1 
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instrumentos de produção e à terra, mostrando o grau de coletivização e 

sociabilidade, os quais fazem com que indivíduos gerem um bem comum. Este 

tópico tende a abranger tudo que é material na comunidade, o que já compreende 

em uma restrição do objetivo. 

O direito à transferência de propriedade é comum nas Doze Tribos, com 

exceção das mercadorias a transferência de bens de uso só ocorre sem o 

objetivo de ganho com a transação, mas sim com objetivo de obter outro bem 

mais novo, melhor, etc. Internamente não há trocas econômicas, sendo a 

transferência peculiar das dádivas. 

Em geral, o direito ao controle da propriedade é de tipo grupai, sendo 

exercido pelos respectivos conselhos. A terra, os abrigos e demais imóveis são 

de tipo coletivo incluindo maior número de pessoas no processo decisório. 

Semelhantemente à uma empresa de sociedade anônima, pode se dizer que tudo 

é de todos na comunidade, cada um detendo uma cota igual à dos outros, 

tomando as decisões em conselhos. Em última instância, o indivíduo tem direito 

de controle e uso sobre seus objetos pessoais, vestuário, instrumentos, adornos, 

etc. 

Sobre os meios de produção há o direito de uso. Essas propriedades 

normalmente não são de uso de uma pessoa específica, mas sim de qualquer 

pessoa que exerça a função vinculada a estes bens. Portanto pode-se dizer que o 

padeiro efetivo detém o direito de uso do forno, ainda que não seja em caráter 

permanente. De maneira análoga as casas geralmente são ocupadas por mais de 

uma família, que detêm o direito de uso, mas não em caráter permanente. 

É uma associação voluntária com transições de indivíduos com a 

sociedade externa, portanto a aderência e o rompimento do contrato social 

alteram os direitos de propriedade. Neste ponto devem-se diferenciar dois tipos 

de integrantes, o visitante, que pode ficar nesta situação por até anos, e o aliado, 

batizado que estabelece uma aliança de caráter permanente. 

O visitante não precisa se abster de suas propriedades, no entanto deve 

estar disposto a funcionar onde houver necessidade. O aliado integra suas 

propriedades à comunidade, na pesquisa realizada há o relato: 
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"tudo que eu tinha passou a ser nosso, assim como acontecia em 

Atos dos apóstolos" (Frase de Shebet, Comunidade Doze Tribos, Sítio 

Vale dos Altos). 

Não obstante ressaltam que tal aliança é para a vida toda, não prevendo 

ressarcimento em caso de quebra. 

As relações de propriedade exibem o alto grau de coletivização das Doze 

Tribos, ao passo que, generalizando, são compartilhados entre várias pessoas. 

Este fato instiga a sociabilização e fortalece a solidariedade. 

4.4 AS TROCAS 

Os princípios de troca são importantes para análise de qualquer 

organização social, afirmativa expressa por MAUSS (1925), o qual diz que as 

trocas de dádivas mantêm as relações sociais nas sociedades de pequena 

dimensão, conferida também na citação: "A reciprocidade e a redistribuição são 

capazes de assegurar o funcionamento econômico sem a ajuda de registros 

escritos e de uma complexa administração apenas porque a organização das 

sociedades em que se cumpre as exigências de uma tal solução com a ajuda de 

padrões tais como a simetria e a centralidade" (POLANYI, 1980, p. 68). Assim 

como Adam Smith, não tocarei nas trocas políticas ou dádivas, salientando a 

troca que é conseqüência da divisão do trabalho, seja internamente ou 

externamente. 

Na comunidade, a produção não é imediatamente consumida, ou seja, o 

que uma família produz ou fatura não será imediatamente utilizada por ela. A 

partir do momento que se tem um produto, ele precisa ser redistribuído, o termo 

redistribuição é utilizado, pois se supõe uma centralidade. Indivíduos produzem, 

centralizam e então um governo central redistribui. A redistribuição apresenta 

uma forma vertical, já a reciprocidade é horizontal e determinada pela troca entre 

os indivíduos. As trocas são causadas principalmente pela divisão do trabalho e 

pela divisão de propriedades. Essas relações acabam exercendo as funções de 
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facilitar o processo de produção, complementar os recursos e também agregação 

social. 

Nas Doze Tribos não há trocas de dádivas internas institucionalmente ou 

culturalmente, é comum eles praticarem a doação nos pequenos gestos, como 

por exemplo, servindo uns aos outros durante as refeições. Mesmo as trocas 

internas institucionalizadas são econômicas relacionadas ao funcionamento das 

atividades produtivas, têm pessoas jurídicas para diferentes indústrias e por 

vezes precisam burocratizar as transações internas. 

Nas seções anteriores foi visto como se dá a produção, a geração dos 

recursos, agora serão tratadas as maneiras de aplicação destes recursos. A partir 

do momento que a comunidade tem produtos prontos ela estabelece relações de 

troca para que estes frutos de poucas atividades sejam convertidos na gama de 

produtos necessários para suprir todos seus desejos. 

O que é produzido para a comunidade fica a disposição para o consumo. 

Uma pessoa é indicada em reunião para suprir as necessidades dos demais 

integrantes utilizando-se do estoque. Portanto se alguém precisa de algo, solicita 

à pessoa encarregada e é atendida quanto antes for possível. O redistribuidor 

dos materiais de consumo não é fixo, ou cumpre mandato, ele pode ser alterado 

a critério do conselho, assim como o responsável por cada indústria. 

No caso das mercadorias, estas são vendidas em feiras livres, em pontos 

de vendas e para revendedores 5. As comunidades têm representantes que 

participam de várias feiras pelo Brasil. Na temporada de fim de ano costumam 

vender em Florianópolis, Santa Catarina. Em Curitiba têm permanentemente uma 

barraca nas feiras dominicais do Largo de São Francisco da Ordem. Atendem 

pedidos pelas comunidades, mantêm um ponto de venda em quiosque junto ao 

sítio de Londrina e têm uma padaria também em Londrina. Em grande escala são 

exportadas erva mate e são distribuídas velas aromatizadas de cera de abelhas. 

Um comprador de velas significativo é a rede de lojas de decoração Tok Stok, 

espelhadas por várias cidades brasileiras. Serviços de marcenaria também são 

prestados. Nos Estados Unidos é comum integrantes das Doze Tribos 

trabalharem por acordo de empreitada para a sociedade externa. Também nos 

5 Há duas home pages disponíveis na Internet que fazem a divulgação dos produtos brasileiros. Ver: 
www.tribalbrasil.com e www.dacolmeia.com.br. 

http://www.tribalbrasil.com
http://www.dacolmeia.com.br
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Estados Unidos possuem restaurantes comerciais. A relação entre as Doze 

Tribos (uma organização econômica simples) e a sociedade externa 

(economicamente complexa) caracteriza troca comercial simbiótica abordada por 

MARCONI (1986). 

A redistribuição acontece eqüitativamente, equilibrado pelo consenso ético 

regulado vigente. Não acontece como na sociedade moderna em que a 

centralização é feita por tributos, há literalmente uma centralização dos recursos, 

para então serem redistribuídos. Todo faturamento é centralizado, e em reunião 

do conselho são discutidos os critérios do rateio. Parte vai para as necessidades 

domésticas, segundo demanda do responsável por estas necessidades. A outra 

parte é reinvestida nas indústrias, destinada ao pagamento das contas, à compra 

de matérias primas e aquisição de novas ferramentas ou máquinas, cujos critérios 

de destinação são estabelecidos pelos responsáveis das indústrias. Não há uma 

porcentagem significativa sistemática que é poupada. 

Neste capítulo foi analisado as relações dos integrantes com os recursos 

existentes, com o trabalho, com outras pessoas, com o processo de 

transformação dos produtos e com o produto final. Estas relações mostram as 

formas de utilizar seus recursos para satisfazer suas necessidades. Suas 

necessidades de consumo material são simples e fáceis de serem supridas, 

quando comparadas com a infinidade de mercadorias disponibilizadas pelo 

capitalismo. O mapeamento dessas necessidades acontece de forma eqüitativa 

sendo regulado pela moral religiosa seguida por eles. Por outro lado, seus planos 

de conversão, crescimento e proliferação mostram uma função de produção com 

aplicação massiva em investimento nos meios de produção. 
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5 ANÁLISE DO DISCURSO E DOS FATOS EMPÍRICOS 

Nesta seção será feita uma contraposição entre o discurso das Doze 

Tribos, a prática comunitária adotada e as teorias socioeconômicas. Inicialmente 

interpretações sobre aspectos peculiares, em seguida analogia institucional e 

cultural com o modelo de sociedade tribal observado por SAHLINS (1974), depois 

estabelecer uma relação com teorias evolucionistas da família, propriedade 

privada e do Estado. Por fim será feito um relacionamento entre o modelo de 

religião adotado e a cultura propícia para o desenvolvimento capitalista. 

Na sociedade ocidental houve uma ruptura epistemológica na passagem 

do período pré-moderno para o moderno. Antes o senso comum considerava a 

semelhança de todos a Deus, sentença cristã, depois o individualismo se 

sobrepõe com a busca das diferenças entre as pessoas. Na Comunidade há um 

resgate do valor antigo, o qual se reflete na aparência física, ideológica e 

emocional, conforme pode ser observado no artigo "Os Três Destinos" 6 

disponibilizado pela internet: "Quando Ele pensa em santo, Ele pensa em seres 

humanos que são totalmente restaurados à Sua imagem". O fato de não 

salientarem o individualismo, como por exemplo, não atribuindo recompensas 

diferentes para diferentes produtividades, também ameniza o espírito competitivo 

tão significativo na sociedade contemporânea. 

Outra peculiaridade é que nas Doze Tribos é vedado o uso de 

anticoncepcionais. Apesar de o motivo ser religioso com embasamento bíblico, 

este fato reflete não só a segurança material, como também o objetivo de 

proliferação. Outro benefício conseqüente dessa postura é a reprodução da mão 

de obra. 

A seguir alguns aspectos das Doze Tribos serão analisados mais 

profundamente. O discurso e os dados observados serão colocados 

paralelamente aos conceitos e às teorias de Marshall Sahlins, Friedrich Engels e 

Max Weber. 

6 Ver Anexo n° 2 
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5.1 A ECONOMIA TRIBAL 

Conforme visto, um forte objetivo nas Doze Tribos, responsável por sua 

denominação, é retomar os ideais da forma tribal antiga. Será questionado até 

que medida pode-se considerar as Doze Tribos uma sociedade tribal. Devido à 

sua própria história de concepção ela foge aos padrões de formação familiar ou 

de linhagem, inerentes as sociedades tribais, fato pressuposto que será revelado 

para que a proposta tenha possibilidade de ser cumprida, caso contrário se 

descartaria de antemão a definição da organização como tribal. 

A divisão do trabalho nas Doze tribos se mostra mais intensa do que a 

prevista por SAHLINS (1974), onde a divisão sexual do trabalho é normalmente a 

única especialização em tempo integral. Mesmo os instrumentos na Comunidade 

possuem sofisticação, não sendo construídos com facilidade e nem amplamente 

disponíveis. De forma semelhante, as habilidades técnicas não são comuns de 

conhecimento público. Por outro lado a hierarquização não é por classes, se 

mostra bastante democrática e horizontal, um atributo das sociedades tribais. 

Como visto na seção anterior, as trocas nas Doze Tribos são 

predominantemente econômicas, estabelecidas simbióticamente com a sociedade 

externa. Segundo SAHLINS (1974) essa característica também se distancia da 

reciprocidade vigente nas sociedades tribais onde as trocas não existem 

separadas de relações 'não econômicas'. 

De acordo com o mesmo autor, nas sociedades tribais a forma de 

produção é familiar ou doméstica, a organização se orienta de acordo com as 

demandas familiares. A 'forma de produção familiar' não é o mesmo que 

'produção familiar' é a regulamentação da produção que se debate, assim como 

sua orientação e seu objetivo. Tal produção deve ser organizada principalmente 

por e para as famílias, mesmo que não seja sempre realizada como uma 

atividade doméstica. Os grupos domésticos não são necessariamente 

autárquicos, ainda que com freqüência se produz a maior parte das coisas que 

consomem. A produção doméstica não se define para o consumo direto, as 

pessoas podem produzir também para a troca, desde que a troca tenha o objetivo 

de obter o que necessita e não o benefício que pode se obter dela. "O interesse 
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na troca permanece com um interesse de consumo, e não como um interesse 

capitalista" (SAHLINS, 1974, p.118). 

Uma característica da produção nas Doze Tribos é a presença de 

excedentes, os quais, conforme visto na seção anterior são reinvestidos na 

produção. Esta busca é coerente com seus planos de expansão, mas não com o 

que se espera de um modo de produção doméstico: "Dirigido para fornecer à 

família seu costumeiro estoque de bens, tem seus limites na produção e não 

possui propensão inerente para um trabalho contínuo e maior prosperidade" 

(SAHLINS, 1974, p. 121). 

A economia nas Doze Tribos está situada em um ponto entre a economia 

tribal e a empresa capitalista. Por um lado com relações de trabalho cooperativas, 

por outro lado, a busca da maior produtividade. Os dois extremos são 

identificados no trecho: 

"Comparado com a condição tribal, a livre empresa capitalista é a 

apoteose da ordem. Organizando uma vasta divisão do trabalho, a 

economia competitiva de mercado corporifica, pelo menos, ação e 

reação contínuas, ajustamentos sistemáticos na produção causados 

pelas variações no preço. Nem na sociedade tribal existe um 

empaturramento causado por uma corrida vertiginosa de 

empresários independentes para linhas lucrativas. A crise tribal, 

quando existe, é de subprodução - falta de bens para os diversos 

estabelecimentos domésticos, para o seu próprio bem-estar ou para 

o bem-estar da sociedade" (SAHLINS, 1974, p.120). 

Numa economia doméstica o trabalho não acontece continuamente, 

"existem dois caminhos para a satisfação, para reduzir a lacuna entre meios e 

fins: produzir mais ou desejar menos. Orientada para fornecer um pequeno 

estoque de bens de consumo, a economia doméstica segue o último caminho, o 

caminho Zen" (SAHLINS, 1974, p.125). Por analogia pode dizer que a 

comunidade estudada segue os dois caminhos sincronicamente, mantendo um 

padrão de consumo básico ao mesmo tempo em que busca a produtividade 

expansionista. Internamente, o trabalho é organizado por relações não 

econômicas, "um homem trabalha, produz, em sua capacidade como ser social, 
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como marido e pai, irmão e companheiro de linhagem, membro de um clã, de 

uma aldeia" (SAHLINS, 1974, p. 125). 

Levando em consideração o ponto de vista de Sahlins, com exceção de 

poucos aspectos, não seria correto classificar as Doze Tribos como uma 

sociedade tribal. Apesar de o consumo ser regulado eticamente para a 

manutenção básica, a produção se orienta para obtenção de excedentes, os 

quais são empregados na reprodução do capital. A organização do trabalho se 

mostra cooperativa e externamente as relações de trocas se inserem na lógica de 

mercado. 

5.2 A FAMÍLIA, A PROPRIEDADE E O ESTADO 

Desde as sociedades tribais, de organização pelas gens no estado 

selvagem até o modelo de sociedade contemporânea houve diversas mudanças 

de organização. Suas principais fases e rupturas são observadas por Engels, cuja 

teoria será utilizada para situar temporalmente as Doze Tribos. A comparação 

evolucionista não terá critérios competitivos, não caberá determinar a melhor ou a 

pior organização, mas simplesmente contrastá-las para melhor entendê-las. 

O sistema de fundação de novas comunidades pelas Doze Tribos é 

semelhante à constituição gentílea descrita em: 

"uma tribo se divide em diversas gens, comumente em duas; com o 

aumento da população, cada uma das gens primitivas se subdivide 

em várias gens filhas, para as quais a gens-mãe persiste com fratria; 

a própria tribo se subdivide em várias tribos, em cada uma das quais 

na maioria dos casos, vamos achar as antigas gens; uma 

confederação, pelo menos em certos casos, une as tribos 

aparentadas" (ENGELS, 1982, p.178). 

Desta forma se subdividem conseguindo manter um tamanho adequado, a 

maior comunidade das Doze Tribos no mundo possui cerca de 150 integrantes, o 

que evita a impessoalidade nos relacionamentos, permite uma forma de governo 

simples, mas também limita os ganhos advindos da divisão do trabalho e da 
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escala de produção. Também mantém relações entre as comunidades, inclusive 

com encontros e intercâmbio de membros. Outro fator em comum é a economia 

doméstica comunista, em ambas as organizações várias pessoas vivem sob um 

mesmo teto. 

ENGELS (1982) expõe as grandes divisões sociais do trabalho como 

rupturas que marcam as diferentes fases evolutivas da sociedade. Inicialmente a 

divisão do trabalho é absolutamente espontânea, existente somente entre os dois 

sexos. Cada um é proprietário dos instrumentos que elabora e usa, o único 

sistema onde a propriedade é realmente fruto do trabalho pessoal. 

Ainda argumenta que a primeira grande divisão social do trabalho acontece 

com o surgimento do pastoreio, o que disponibiliza mais produtos e permite 

acontecimento das trocas regulares. Nessa fase o gado exerce a função de 

dinheiro. Sua tecnologia consiste no tear, fundição de minerais, trabalho com 

metais fundidos e, implementados mais tarde na fase superior da barbárie, o 

arado e o machado de ferro. 

Primeiramente os grãos foram produzidos para o gado e depois para o 

homem, então as atividades produtivas eram a agricultura, criação de gado e 

ofícios manuais domésticos. Esta combinação permitiu que o homem produzisse 

mais do que necessário para sua manutenção e instigou a busca de mais força 

de trabalho através da guerra. Referindo-se à mudança: "Em todos os estágios 

anteriores da sociedade, a produção era essencialmente coletiva e o consumo se 

realizava, também, sob um regime de distribuição direta dos produtos, no seio de 

pequenas ou grandes coletividades comunistas" (ENGELS, 1982, p.196). Pela 

nova dinâmica a divisão social do trabalho traz também a divisão em classes 

sociais: "a primeira grande divisão social do trabalho, ao aumentar a 

produtividade deste, e, por conseguinte a riqueza, e ao estender o campo da 

atividade produtora, tinha que trazer consigo - necessariamente - a escravidão. 

Da primeira grande divisão social do trabalho, nascer a primeira grande divisão 

da sociedade em duas classes: senhores e escravos, exploradores e explorados" 

(ENGELS, 1982, p.181). 

Segundo ENGELS (1982) na segunda grande divisão social do trabalho o 

artesanato se separa da agricultura, surgindo a produção diretamente para a 

troca, a produção mercantil e conseqüentemente o comércio. Não havia ainda 
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moeda cunhada, mas os metais eram as mercadorias-moedas, trocadas por 

peso. Além da diferença entre homens livres e escravos, agora existem ricos e 

pobres, "mal os homens tinham descoberto a troca e começaram logo a ser 

tocados, eles próprios" (ENGELS, 1982, p. 198). Com o acréscimo tecnológico a 

produção passa a fornecer legumes, frutas, azeites e vinhos. Nesse período, pela 

crescente densidade da população e a ambição dos povos excitada pela riqueza 

dos vizinhos cresce a necessidade de um órgão para manter a democracia 

militar, exercida por chefe militar, conselho e assembléia. 

A terceira grande divisão social do trabalho acontece com a distinção entre 

os comerciantes e o restante dos produtores. Ela e a divisão de classes 

proveniente dele determinam o fim do regime gentílico, substituindo-o pelo 

Estado. Nesse período há dinheiro metal com moeda cunhada o que faz surgir os 

empréstimos, juros e a usura. ENGELS (1982) define o Estado como mecanismo 

pelo qual a classe economicamente dominante se torna politicamente dominante. 

Órgão monopolizador da violência formado por homens, acessórios e cárceres, 

sendo necessários impostos para a sua manutenção. O Estado surge como 

produto social, pressupõe que a sociedade está em contradição e dividida por 

antagonismos irreconciliáveis, seria como um colchão para amortecer o choque e 

não permitir que as classes se devorem. O modo de exploração muda conforme 

as fases, passando de escravidão para servidão e então para o trabalho 

assalariado. 

Tratando das Doze Tribos, a tecnologia é complexa, contemporânea e 

limitada pelo capital. Sua força de trabalho é capaz de produzir mais do que o 

necessário para sua manutenção. Não obstante, o consumo tende à um nível 

homogêneo e baixo, regulado eticamente. Como os excedentes são reinvestidos, 

os integrantes não carregam a ambição do entesouramento, nem esperam 

conseguir mais força de trabalho para isso. 

Como o integrante da Comunidade não tem um papel fixo, um 

reconhecimento mérito no desempenho de alguma função e buscam aumento da 

força de trabalho subordinado, a divisão do trabalho nas Doze Tribos não reflete 

na divisão em classes sociais, como foi o caso evolutivo observado 

anteriormente. 
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A mudança nas relações de propriedade em geral é análoga à propriedade 

da terra descrita em: "A terra cultivada continuou sendo propriedade da tribo, 

entre em usufruto, primeiro a gens, depois às comunidades de famílias, e por 

último aos indivíduos" (ENGELS, 1982, p.180). Nas Doze Tribos há propriedades 

em todos níveis presentes na citação, mas os meios de produção mais 

significativos para análise econômica, se enquadra no nível gentílico, já que 

pertencem à comunidade em primeira instância. 

Quanto às trocas das Doze Tribos se encontram no último grau evolutivo. 

São desempenhadas intensamente em um sistema comercial bem sofisticado. A 

produção é predominantemente mercantil, característica da sociedade 

desenvolvida após a terceira divisão social do trabalho. 

O governo nas Doze Tribos exerce função principal de regular as relações 

dos recursos. Ele é informal, sem autoridade centralizada e suas funções 

políticas são desempenhadas por conselhos, o que caracteriza as sociedades 

sem estado (MARCONI, 1986, p.155). Fato que é justificável e compreensível, 

pois, como visto para Engels o Estado existe para manutenção do conflito de 

classes, as quais não existem na Associação. Portanto, com exceção do 

comércio, a organização nas Doze Tribos é semelhante à organização pelas 

gens, evidentemente respeitando suas peculiaridades. 

5.3 O ESPÍRITO DO CAPITALISMO 

Neste momento será feita uma análise de como a postura ético-religiosa 

das Doze Tribos está relacionada à sua conduta econômica cotidiana e como 

esta encarna características do capitalismo. Os associados declaram não seguir 

uma religião definida anteriormente, não obstante possuem um arcabouço 

religioso cristão particular com suas peculiaridades. Para análise será 

considerada religião como "um sistema solidário de crença e de práticas relativas 

a coisas sagradas, isto é, separadas, proibidas, crenças e práticas que reúnem 

numa mesma comunidade moral, chamada igreja, todos aqueles que a elas 

aderem" (DURKHEIM, 1986, p. 32). Segundo Max Weber em sua obra 'A Ética 

Protestante e o Espírito do Capitalismo', o espírito capitalista se entenderá como 



28 

"a busca do lucro, do lucro sempre renovado por meio da empresa permanente, 

capitalista, e racional", definindo ação econômica capitalista "aquela que repousa 

na expectativa de lucros pela utilização das oportunidades de troca, isto é, nas 

possibilidades (formalmente) pacíficas de lucro" (WEBER, 2002, p.26). 

Segundo este autor, os dois pontos principais que constituem o espírito 

capitalista são observados nas Doze tribos: a valorização do trabalho com o 

conceito de vocação e o ascetismo laico. 

É com a Reforma da Igreja que se associa o trabalho, uma atividade 

mundana a uma necessidade espiritual através do conceito de vocação. "Sua 

vocação é algo que o homem deve aceitar como uma ordem divina, à qual 

deveria se adaptar. Esse aspecto é mais importante que a outra idéia, também 

presente, de que o trabalho vocacional era uma, ou melhor, a tarefa confiada por 

Deus" (WEBER, 2002, p.71). O sentimento vocacional é comum nas Doze Tribos, 

mesmo sua conversão eles atribuem ao chamado, à vocação. Seus discursos 

(ver anexos) valorizam o trabalho, como se pode conferir em "Vivemos uma vida 

simples em comunidade - trabalhando juntos, compartilhando junto as nossas 

refeições, e repartindo tudo que temos" e também no texto "Uma Nova Ordem 

Social", já comentado neste trabalho, frases como: "nós trabalhamos, cantamos, 

dançamos, conversamos e temos nossas refeições juntos todos os dias". 

Discurso coerente com a intensa carga horária de trabalho descrita anteriormente 

na sua rotina. 

Nota-se acima também a referência à vida simples, o que remete à 

abnegação confirmada no trecho "Isto é evidente pela vida diária de amor e 

abnegação que eles levam" (Ver o artigo "Os Três Destinos" em anexo). Sua vida 

comunitária os afasta do lazer na sociedade externa, o que conseqüentemente 

diminui seus gastos com o mesmo. Não só não freqüentam o circuito cultural 

comum, como também não têm televisão e não costumam ouvir música de tema 

alheio à suas vidas. Eles não têm pessoas encarregadas das tarefas religiosas. O 

ascetismo que antes pertencia a uma aristocracia de monges passa a ser 

praticado de forma intramundana. De forma semelhante à citação: 

"O ascetismo cristão, que de início se retirava do mundo para a 

solidão, já tinha regrado o mundo ao qual renunciara a partir do 

mosteiro e por meio da Igreja. Mas no geral, tinha deixado intacto o 
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caráter naturalmente espontâneo da vida laica do mundo. Agora 

avançava para o mercado da vida, fechando atrás de si a porta do 

mosteiro; tentou penetrar justamente naquela rotina de vida diária, 

com sua metodicidade, para amoldá-la a uma vida laica, embora não 

para e nem deste mundo" (WEBER, 2002, p.116). 

Então se tem que nas Doze Tribos o lucro é buscado, pois este seria a 

diferença entre o faturamento e os gastos. Seu faturamento é proporcionado por 

seu trabalho eticamente valorizado enquanto que seus gastos são regulados pela 

abnegação religiosa, o ideal de vida simples. A diferença, o lucro, é reinvestido 

na produção, o que caracteriza um processo de reprodução intensiva do capital. 

Esta característica é coerente com a lógica capitalista, pode-se dizer que sua 

ética religiosa é propícia para o desenvolvimento capitalista. 
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6 CONCLUSÃO 

Este trabalho possibilitou um olhar econômico sobre as Doze Tribos, 

aglomeração associativa. A qual apresenta uma proposta de organização com 

caráter comunalista, aspirando a uma nova ordem social completamente nova. 

Foram descritas as relações com implicações materiais na Comunidade, o que 

traçou um perfil econômico resultante da proposta e de sua execução. 

Eles se valem de meios de produção tecnologicamente modernos na sua 

produção. A divisão do trabalho acontece de forma solidária, e as propriedades são 

na maior parte coletivas. Sua produção é predominantemente mercantil, as trocas 

acontecem através do comercio, o qual possui um arcabouço institucionalizado 

como qualquer outra empresa capitalista. A organização, por si só, já carrega um 

traço altamente coletivista em seu interior, não obstante as relações de trocas 

externas estão sujeitas à lógica de mercado. 

Da análise pode-se dizer que não seria correto classificar a Associação 

estudada como uma sociedade tribal, usando os conceitos de Marshall Sahlins. 

Do ponto de vista evolutivo nota-se que a organização estudada conseguiu fazer 

com que as divisões sociais do trabalho não levassem à segregação em classes 

sociais, não existindo assim os conflitos sociais. O que justifica a ausência do 

Estado, pois este funciona como um colchão absorvendo as divergências da 

sociedade. 

A ética religiosa nas Doze Tribos preserva a valorização do trabalho e a 

abnegação por meio de uma vida simples, esta característica é propícia para o 

desenvolvimento capitalista. Soma-se o fato de que o excedente, faturamento 

menos gastos, é reinvestido na produção, esboçando uma reprodução intensiva 

do capital. 

O presente cenário permite dizer que, embora em uma perspectiva 

coletiva, as Doze Tribos reproduzem o sistema capitalista. Do ponto de vista 

externo é uma célula inserida nas relações mercadológicas, já internamente 

segue um regime coletivista e igualitário. Não cabe com isso julgar se há 

malefícios ou benefícios, entretanto o regulamento interno não obedece às leis de 

mercado e sim às relações sociais, o que é evidentemente, mais humano. 
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ANEXO 1 

**í> • £ j r 

TW E L V Í T R Í B ES 

uma Ordem Social. 

completamente notiA 
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Como 
o homem vai 

restaurar a 
Terra? O que sera 

: c Les -ário para que isto 
aconteça? Alguém tem um plano que 

funcione0 J ^ " 
Alguns acham que criar mais leis é a 

rnar.eira de ajudar a Terra. Outros vêem a 
globalização. r r \ _ S 
juntando 
todas as 
nações, raças e línguas em uma só, como a 
solução. E ainda outros, como o fapa. estão 
discursando para que as três maiores religiões 
do mundo, cristianismo, judaísmo e istamismo ^ 
deixem suas diferenças e trabalhem juntas. Mas 
para que qualquer piam seja bem sucedido, 
certos problemas básicos precisam ser 
resolvidos: o meto ambiente, guerra, 
assassinato, injustiça, fome, avareza, alienação, 
super população, casamento efamília. Todos 
esses problemas tem haver com o pecado e a 
queda do homem. As únicaâ pessoas que 
podem fazer algo sobre esses grandes 
problemas são aquelas que, através da ajuda 
de -eu Criador, chegam até a raiz desses i 
problemas L-:H suas próprias vidas. J H ^ H 

.Nós, que escrevemos este folheto 
fizemos exatamente isso. Somos as 12 tribos de 
um novo Israel que está surgindo, iómos 
separados da atual sociedade para demonstrar 
um outro tipo de vida: uma verdadeira vida 

sustentável, 
um pró-gostodo 

f que futuras 
' gerações vão 
experimentar 
permanentemente. 
Nossa participação 
nisto é o resultado 
da morte e 

ressurreição de 
nosso Mestre Yahshua. Quando nós vimos 
urna demonstração do amor dEle e ouvimos o 
que o amor dEle causaria, isto nos fascinou 
tanto que nos fez querer ficar juntos, para ver 
este amor se espalhar, e trabalhar juntos 
construindo comunidades que vão cuidar de 
milhares de outras pessoas que também 
procuram salvar a Terra. Apesar de que 
viemos de diferentes níveis sociais e raças, 
estamos nos tomando uma nova cultura, 
uma nova nação. Agora mesmo estamos 
trabalhando pela restauração de todas as 
coisas, para que nosso Mestre possa voltar 

KUIU » parti 
para reinar com o seu povo. E então. 
Ele salvará a Terra e fará com que esta vida 
encha todo o planeta e todo o Universo. 



S
angue... sangue... sangue... Tanto sangue! 

C o m o um câncer devorando suas 

entranhas, Mae Terra está sendo destruída 

pela culpa de tantos assassinatos que não foram 

punjdos. Você consegue ouvir seus gritos de dor? 

A pesar de eu ser um 
planeta, e planetas 
não falam, eu tenho 

uma estória para sentar. Meu 
;•• •!"!;• •,.-!! á I - l u l 'llti 
entendido por aqueles que tòm 
tentado interpretar a Bíblia. A 
maiwia dos tradutores dizem em 
Gênesis 1:2, 'Agora a terra era sem 
forma e vazia', mas isto não é 
verdade. Na verdade, se você ler o 
I i -. - i i •: la • í i i r i c -a - jcta, e j fu' 
criada com baia forma e conteúdo, 
mas ro/rw-me um lugar de rutna e 
devastação. Quem fez isto? 

Houve uma tentativa de um 
golpe mütar nos céus, e o exército 

rebelde dos céus v ê » sobre mim 
com grande furta, para destruir o 
que eies antes estavam ajudando a 
construir. Eu me tomei devastada, 
um pesadelo ecofógioo, Mas meu 
amoroso Criador não desistiu. Eíe 
começou a trabahar de novo sobre 
minha superfície sofrida, e restaurar 
uma pequena parte, o Éden. 

Então, eu sení uma nova 
sensação sobra minha superfície, 
algo que eu nunca havia sentido 
antes. Eram pés! Meu Criador fez 
uma nova criatura para lidar com a 
rebeSôo. Agora o "Homem" andava 
sobre nrum em um jardim Indo a 
perfeito. Seus passos aram como as 

carícias de um amante. Uma nova 
esperança preenchia meu coração. 

Mas... oh não! O que está 
acontecendo? Aqueles pés 
maravilhosos estão caminhando 
lenta e penosamente para fora do 
mau paraíso, r ido para dentro do 
áspero deserto! Por que? Quem vai 
cuidar de num agora? 

Eu mal trve Unnv s 
considerar o logo senti a invasão de 
um veneno gelando meu solo a 
minha alma. Inicialmente, senti um 
arrepio, a nem conseguia 
compreender a situação. O que õ 
isto? Como auposso aceitar isto? 
Eu aportei minha barriga, lutando 
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l ' : 1 ' :J i J : " M l ' 
uma violenta ânsia do 

V-MI t j . "1 |U3 ' l t _ 
liquido corna para 

denti-.- i ' i i •.. 
coração, como 

um câncer 
buscando 

J^"""** &«•--'**»•' • .] .||._"ií . L J 

convutstonei. estremeci, enquanto o 
iU-iyj'.- ! j -M M.'11'j ' i i • . -•! • 
derramado sobre mmna superfície. 
Wllrando-se para minhas partas 
•na ^ int mas. L J chorei. Chorei 
como uma virgem violentada, asm 
ninguém para ouvi-Ia. Pobre Abel! 
V :-j i : r r j j j soa. u sobro a m nha 
peie me fenndo coni uma 
mancha para sempre. 

Eu me tomai 
:i :- '!».' V l f l l - l JU 
estupro do universo, 
abaixei minha 
cabeça em 
desgraça. Meu 
cabelo caiu sobre / 
•I! •'":! 1:1" ' 
torturada 
enquanto ela 
; j : Miava I ' 
.'rjg-iaya-j. I... 
esperei tanto 
por você, oh 
Homem. Ah! 
V- , ' j : .. > • sei a mesma 
novam "'i •! -n va amar esta 
Mae violentada? Eu chorei, nâo por 
mm, mas por meu destino nâo 
realizado. O que seria da mim 
agora? E da minha amiga Justiça? 
L ! ' v " I I . - I I . " I I . Vü-J . _jJ:« ' j 
fui criada? 

Então ete votou, com um 
•nacabro em seu olhar, de 

vote è cena do crime, só para mais 
"divertmento". Embora criada para 
> .. ia amiga para o hom 

em, me tornei objeto de 
seus sádicos 

"I " I I • •_• Mia 
• • - .» a . 

"11 : vi ' :l 
1 , - t i ' i i . f a •> J.i 

Miais sangue 
inocente. O 

estar touco, 
pensei em 
' l i , , - ! :J ' l l " ' ! l : J 
entorpecida! Eu 
só recebo tanto 
veneno, tanta dor, 
tanta violência. 

"Isto está por todo lugar", 
uma voz sussurrou, "agora você 
deve morrer*. Do mais profundo de 
mmnus entranhas romperam 
tremores, jorraram enchentes e se 

»f 'a»n gr a i Jemento os armazéns 
subterrâneos de meu coração; 
nuvens soltaram minhas dolorosas 
lágrimas enquanto ou gritava cara 
Aquele que sabia da todas as 
coisas. Ondas avassaladoras. Morte 
me iavande, lavando e lavando. Ê 
isto/ Havia uma corta calma na 
morte; o dilúvio trouxe um certo 
fefngéflc para as minhas feridas. O 
sangue seco, peto qual eu havia 
clamado, começou a dissolver. As 
ondas avassaladoras começaram a 
se acalmar. E u comecei a respirar. 
Meu Cnador havia liberado um 
J JV V >-' J f l t ' - *.• 'II 'II .' J U L 
para destruir todos os homens, 
exceto Noé e sua família. Então eu 
ouvi uma voz declarando para Noé 
que da agora em diante, qualquer 

P • I "•rl l l r l . , ; , • !Kl'igj ' 

teve 
ria eie mesmo ser 
desfuido. S a ao manos o homem 
pudesse escutar, eu poderia ser 
: • = ! • ; ! | J " 1.1 "• ,1 1:1 " « ' r i 

Os s óculos passaram e eu 
v M U i a s " i a s indescritíveis 
acontecerem. Tanta dor e opressão. 
Mas então eu senti de novo. Eram 
pés! E daí? Eu havia sentido o 
•jü-ii M ' W fzsadc íe pés por mu to, 
•n J t. tc'iit.%1. Mu» •-•»f.'» u-'.'» " : Í T 
diferentes. Eles tinham uma fonte 

"11 s u a s L ' " > i Jas . 
uma fonte de 

esperança. Era o 
Messias! E u 

tinha 

"O Homem deve estar ioüca 

pensei em minha mente entorpecida. 

Eu só recebo tanto veneno, tanta 

dor, tanta violência. 

esperança! As corsas 
poderiam mudar! Porém, nâo 
lemorou mu t- v.r-j u-• »« >»•• 
o gotejar da sangue quente 

•J- a - 1 . • ' T -J „ . Lu s .-it 
isto tantas, tantas vezes antes, mas 
! • ,,t:i v -.: -a diferente. Esto 

sangue nâo tinha nenhum pecado. 
Minha superfície tremeu pela 
mjusüça! Morte nâo deveria estar 
sobre mim! E u nâo entendi muKo 
sobre a Sua ressurreição, mas me 
deleitei quando Seus pós 
acariciaram minha superfície por um 
breve momento novamente. Então 
alguns outros muito parecidos OQ mo 

:> J L • t -iiaram Seu lugar por um 
tempo, então... silencio. 

Tudo votou a ser como era 
antes. Mais e mais, eu senti o 
v.aMi 'i'iá' d-.* J-.-s M-.-IH.-IS. 
pasados com a culpa da sangue 
inocente. E u me lembrei dos d a s de 
Noé. Tanto tempo s a passou. 
'JJ<V\V í 'Ml-,' ! M " " : l . , ((• •• 
l : i ' r i \>t guradas com concreto, c 
feto desceu até o fundo dos maus 
mares, explosões e explosões, meu 
ar s e tomou poluido, maus rios 
fademe meus oceanos se tomaram 
sangue. Sangue, sangue, tanto 
sangue! Eu ansiava pelos pes 
dAqueto que poderia mc salvar. Se 
algo não acontecesse logo, eu 
pareceria. 

Eu não sei como Isto 
aconteceu, o que causou «to. 
Talvez você saiba. Eu senti uma 
força poderosa, algo me 
compeli rido, não, algo me impelindo 
para frente. E u gemi. ansiosa pelo 
fim de tudo isto. Eu comecei a 
ganhar velocidade, girar mas • 
mais rápido. As expiosoesll Eu trem 
de novo e de novo, e as estrelas 
giraram e giraram. Eu comecei a 
oscilar, cambatea-. 1-U-OMV.JM I 

•ii r i Dalhoça, prestes a cair. 
Meus oceanos rugram com ondas 
gigantes. A culpa do homem era 
demais para mim. E u certamente 
rnorrsrel, 
Lnta.- eu senti. Eram pés, Pés ; 

Onda eu Já senti estes pés antes? O 
quê? Era Ele! Nâo. Como pode ser? 
Ele amda estava nos céus e eram 
•nu t.-s :."-'.»! Mas .- "s -."um 
exatamente como os pés dEle! 
L-a- i ' p v s ev.-s. s v n " ':»- J•• -JJUa. 
Pôs de um povo. Um povo 
levantado pato mau amoroso 
Criador que não me deixou morrer. 
Um povoque trouxe fim ua-a r -.. 
:>J- men lO C u m -11 vv " M«",: U'll 
povo que conheceu a ordem do 
Criador e viveu a maravilhosa, 
perfeita e agradável vontade dEle. 
E s s a é sua chance da conhecer 
esse povo, sua vida e sua Nova 
Otdvin Social.. 
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Uma Nova Ordem Social 
<HÁ cnca tU ttínta anca, 

nossa cultura começou a ser formada. Eram poucas pessoas, com 
J corações simples, que deixaram suas culturas tradicionais e 
'abandonaram suas velhas formas de viver para começar algo 

rCOmptetamenfe novo. Naquele tempo éramos, a maioria, jovens e 
solteiros, mas logo se formaram famílias com crianças e até mesmo 

avós, e fomos nos desapegando de nossos bens, casas e de tudo o 
' que tínhamos, para fazer parte desta nova vida. Alguma coisa 

' muito especial e entusiasmante estava acontecendo uma luz. 
'uma revelação estava nos preenchendo. Tínhamos a 

'certeza de que estávamos sendo cuidados, a convicção I 
Fde que viverízunos por algo que realmente valeria a 

'pena. Isto fez com que lançássemos fora nossos 
medos e interesses próprios para vivermos juntos, 

dedicando nossas vidas uns aos outros. 

AiiUjt<eU tOnpQt começamos a 
compreender algumas das coisas que foram 

escritas na bíblia há muito tempo atrás: 
"Digo-fhes a verdade: Ninguém que 

lenha deixado casa, Irmãos, irmãs, mãe, pai, 

filho*, ou campos, por causa de mm e do 

evangelho, deixará de receber cem vezes 

más, já no tempo presente, casas, irmáos, 
Irmãs, mães, filhos e campos, e com eles 

perseguição; e, na era futura, a tida 

eterna". 

Foi prometido ao fazendeiro que 
ele receberia cem fazendas em troca 
• i qual --'k- te - . . i - jaz. Aquela rjue 
deram suas casas ganhariam uma centena 
de casas em troca. Todas as pessoas que 
deixassem seus pais, parentes e amigos, 
para serem discípulos, iriam, por sua vez, 
viver naquelas cem casas e receberiam uma 
vida social abundante com aquelas centenas 
de novos irmáos, irmãs, mães e Unos. O que 
mais o filio de Deus estaria dizendo com 
aquelas palavras? Vimos que ele estava falando 
sobre o começo de uma cultura totalmente nova, 
e começamos a perceber o que estava 
acontecendo em nosso meio uma nova nação 
fspirilual estava nascendo. 

j2-0<í& Coy*\eÇ(X**\OS a formar nossa própria 
economia, baseada em indústrias caseiras, agricultura e 
i r ia n..il->. 1:1.11 - > e-4.i 1 •>•. 1 - i-llij i p u 1. ÍK 



38 

ganância e de egoísmo. 
Nós também começamos a criar 

e produzir nossas próprias roupas para 
que pudéssemos preservar a modéstia, 

pureza e respeito uns pelos outros. Á 
cada passo que dávamos, guiados por 
nosso Deus, nos tornávamos cada vez 
mais distintos do ambiente que nos 
rodeava. 

E isto continua ate hoje! As 
refeições, que comemos juntos, são simples 

e nutritivas. Afimentamo-nos 
com muita moderação porque 

sabemos que nosso Pai se importa 
com a maneira que tratamos nossos 
corpos. Nós queremos viver uma vida longa 
para podermos servir àquele que nos salvou d a morte. 

Esta nova cultura é pura, então, o que quer que 
esteja poluído d a velha cultura não será permitido entrar. 
Todos devem deixar tudo paia fazer parte disto, caso 

contrário essa cultura será contaminada. Não 
abandonamos apenas coisas materiais, mas também 

nossas opiniões fortes, filosofias, sonhos, medos e 
fantasias. 

Nossa vida é marcada pela compaixão 
e por uma natureza prática e funcional. Se 

alguém está em necessidade, precisando de 
roupas ou calçados, nós providenciamos. 

Se alguém não sabe como manter seu 
quarto limpo, alguém o ajudará. Aqueles 
que não deseiivdveram nenhuma 
habilidade prática serão ensinados a 
trabalhar em nossas indústrias caseiras, 
com agricultura, em nossas terras, com 
artesanato e até mesmo em casa, passando 
por um processo de aprendizagem e 

profissionalização. Se uma pessoa muito rica 
passa a viver conosco, ela abre mão de tudo o 
que possui para o beneficio dos outros, ao 
mesmo tempo em que suas próprias 
necessidades também vão sendo supridas. Se 

" uma pessoa sem nenhum bem material chega, 
ela é tratada com igual atenção ou importância, 

e também é muito bem cuidada. Nesta nova 
ordem social você nâo é valorizado peto que você 

sabe ou possui, mas sim, pelo que você é! 

Ata* tiakalhamos, cantamos, 

tiançaniOíl, conversamos e lemos nossas 
refeições juntos todos os dias. Aos sábados não 

trabalhamos, e à medida que vamos conhecendo, 
amando e obedecendo nosso mestre Yahshua, 
aprendemos mais e mais como devemos ser dentro desta 
nova cultura. Temos aprendido que nosso Deus se revela 
aqueles que o obedecem. Sem dúvida! Sem revelação 

nós pereceríamos. 
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Todas as manhãs e 
tardes nos reunimos para adorar nosso Criador, 
formando um círculo de homens, mulheres, crianças, 
jovens, idosos, solteiros e casados. Nesta "roda" todos 
podem falar, e todos são ouvidos, pois nosso Deus 
comunica-se com cada um dos seus filhos. A cada 
dia recebemos mais entendimento e revelação do 
Espirito do Criador, nos ensinando a lidar com 
as situações anormais, imprevistos e 
problemas que surgem nodia-a-dia da 
comunidade. 

Para nós, adorar e servir 
significam a mesma coisa. Em Atos 26:7, 
"... servindo a Deus com fervor, dia e 

noite..." a palavra grega possui os dois 
significados, servir e adorar algumas 
bíblias traduzem de um jeito, e outras 
traduzem de outro. A mane ia que 

cantamos ao nosso Deus e o que dizemos 
sobre Ele, às coisas que falamos uns para os 

outros, as coisas que ensinamos para as 
nossas crianças, a maneira corno as tratamos e 

as coisas que fazemos diariamente devem ser 
; agradáveis ao nosso Criador. É assim que 

permaneceremos uma nação florescente, 
eontagiante e viuificante, demonstrando a própria 
vida de Deus. 

«í>t*»t dúvida, o Aspecto nuxis 

i>t\poltAHt4 de nossas vidas são nossas crianças, que 
são muito especiais para nós. Nós as respeitamos, 

admiramos e as ouvimos, incluindo-as em nossa vida. Este é o 
povo delas, a sua cultura, e elas são nossa herança e 

descendência. Tudo que temos pertence a elas. Nossas crianças não 
são criadas soltas, largadas a sós com seus brinquedos, ou "livres" 

para preencher suas almas com programas de televisão, vídeo games e 
ter suas consciências sufocadas pela pressão do semelhante. Crianças 

que são criadas sem acompanhamento e instrução, que são entregues a si 
mesmas, sequer sabem quem são e a razão pela qual vivem. 

A maneira como educamos nossos filhos dá dignidade e confiança 
a eles. Eles aprendem a se relacionar e a gostar de estar com pessoas de 
todas as idades. Eles também têm muitas e dwersif içadas oportunidades 
de mostrar bondade e hospitalidade com visitantes e todos os tipos de 

pessoas. Num mundo onde pessoas mal se cumprimentam nas ruas, 
devido ao medo e insegurança que as consomem, isto e raro! 

Nós também ensinamos nossos filhos a serem pessoas 
sinceras e que fazem as coisas de todo coração. Queremos que 

eles valorizem e coloquem todos os seus esforços naquilo que 
estão fazendo. Fbr quê? Porque nós vivemos uns para os 
outros, e não mais para nós mesmos. Nosso Mestre disse: "Eu 

não vim para ser servido, mas para servir e dar minha vida 

como um resgate por muitos" Nossas crianças estão 
aprendendo a negar seus interesses egoístas para poderem servir 
seus semelhantes. Isto é ensinado a elas, pois estamos 
construindo juntos uma nação, e não nossos próprios reinos 
pessoais. 

Nesta nação, os vínculos entre as gerações estão sendo 
restaurados e reforçados como um dos aspectos mais essenciais desta 



O Chamado 
Você ouve o chamado? Você ouve 

o bator dos tambores' Voné ouve o ritmo de novos tampos? — 
Tribos! Tribos? O que sao estas tribos? 

*As tribos de Jaeó, os preservados de Israel urna luz para as nações, para que minha 

salvação alcance os confins da terra'(O profeta baias 49:6) "... nossas doa; tribos, que 
•Vm>r>su'i.vi:<eseri>emaDe^ 

Doze tribos? Como assim? 
Num mundo onde os velhas fundações de vida em famíliasestão quase em exhrscáüiTAlVK tudo isso 

seja difícil de compreender, pois tste tipo de vida Ilibai desapareceu da terra há muito tempo atrás.. Você consegue 
se lembrar? Você já viu ou ouviu falar em urna vida assim' Aquda vida de hospitalidade e paz... famílias, dás... 

pessoas com um caráter em comum, deum mesmo espírito... irmãos habitando juntos em união... um lugar onde Deus 
habita, onde os solitários encontram um lar, uma iamfta... um lugar abençoado com a vida eterna, assim era a antiga vida 
tribal de Abraão. 

Aliás, todas as civiízaçóes podem traçar sua linhagem até uma vida tribal de uma forma ou outra, há muitos anos 
atrás. Tristemente, esses povos antigos descobriram, como todos nós, unuiforçaírr^ulsioruiduradenbodeiesqueoscausavaa 
separarem-se, destruindo aquela vida em comum. Foi o egoísmo que afastou os homens uns 
uosoulros. Surgiram as guerras. ! i, mas e pilhagens, e assim ate hoje! 

Mas nao há guerra nas nossas tribos, pois ass im como Deus nos perdoou 
por todas a s co isas más que fizemos, ass im também nós perdoamos os outros! 
Estamos aprendendo a amar da mesma maneira que Deus ama. Isto simplesmente produz 
uma vida tribal de união, uma verdadeira comunidade onde não há rico nem pobre (e 
ninguém vivendo aos custos dos outros, pois todos fazem sua parte j . E a mesma vida tnbai que 
foi vivida pelos primeiros discípulos do Filho de Deus, aquele que andou rsa terra há quase 
2000 anos atrás. Você se lembra? He andou a beira do Mar da Gahiéia e chamou Pedro. João 
e Tiago dizendo: "\fenham e sigam-me!". Estes pescadores deixaram tudo e foram viver com 
E k ! Foi a esse tipo de vida que eie nos chamou, e é a essa m e s m a v ida que nós 
chamamos você! 

É possível sim! Somos testemunhas disto. Vfenha e veja! Se algo lá dentro de você 
responde a este chamado, como uma faísca de esperança ao pensar que talvez o que estamos 
falando siga verdade, queestas palavras que você está lendo podem ser uma realidade, então 
talvez você seja um daqueles que consegue ouvir abatida dos tambores tribais .1 dtsl j i : . 11 .. 
que na realidade náo estão tão longe assim, podem estar tão perto quanto seu coração!!! 

Nossos endereços no Brasil são: 

Rua Jornalista Caio Machado, 291 
Bajiro Santa ijuitern 
80310-430 - Curitiba -I 

(41) 274-8636 

Batallòn Noite y Mansilla, 1 7 4 8 ^ ^ ^ 
Gonetal Rodríguez 
Argentina 

(54) 237-484-3409 

W W W . 

Outros países: 
(.oauaaaity m Boston 
92 Melville Ave 
Dorchester, MA 02124, U.S.A. 

j | > (01)617-282-9876 
The SttBtwoorJ Farm 

.rUjBswell, Honiton 
< L -T>vãDEx!4 0RW.Ensl«i«l 

file:///fenham
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ANEXO 2 

Os Três Destinos Eternos do Homem 

Apocalipse 22:11 nos mostra Os Três Destinos Eternos do Homem: 

Podemos dizer que toda a humanidade está viajando em três caminhos diferentes. 

Cada caminho leva a um destino eterno. 

No Primeiro Caminho há dois tipos de pessoas que fazem o mal: os Injustos e os 

Imundos (É óbvio, não é? Nenhum dos dois pode se chamar de pessoa boa! Cabe 

aos dois serem chamados os maus.). 

• O Injusto explora os outros. Ele usa a todos para o seu próprio ganho egoísta. 

• O Imundo é uma pessoa sem moral que arruina as vidas dos outros com sua 

imoralidade. 

No Segundo Caminho estão aqueles que fazem o bem, chamados de Justos. 

Os Justos são as "pessoas boas" de toda nação e cultura que vivem de acordo com 

os padrões de sua própria consciência. Eles temem a Deus e respeitam os outros 

seres humanos. 

No Terceiro Caminho estão os Santos. 

"Santo" significa "separado para um propósito" ou "consagrado". Os santos são 

aqueles sobre os quais João escreveu em Apocalipse 22:12 que 'lavam suas vestes' 

e vivem exclusivamente por Aquele que os redimiu. Eles são membros da Nação 

Santa, a qual o Deus dos Céus está erguendo na terra. 

A linguagem de Apocalipse 22:11 nos leva a crer que cada Destino Eterno é a 

conseqüência de um modo de vida: Lá diz: 

Aquele que é injusto, que continue injusto ainda; aquele que é imundo, que continue 

imundo ainda; aquele que é justo, que continue justo ainda; aquele que é santo, que 

continue santo ainda! 



42 

Isto significa que como cada um escolhe viver agora ele será para sempre e sempre. 

É por isto que diz: "injusto ainda... imundo ainda... justo ainda... santo ainda...". 

Neste caso, "ainda" expressa continuidade, para sempre, pois o próximo versículo, 

Apocalipse 22:12, explica que cada um receberá o "salário" daquilo que fez durante 

sua vida quando O Juiz vier. Por isso, depois de passarem pela morte, haverá um 

julgamento para todas as pessoas de todas as Nações do mundo. 

Este julgamento será baseado naquilo que cada um fez, independente do que dizem 

acreditar: 

Não fiquem admirados com isto: vem a hora em que todos os mortos que repousam 

nos sepulcros ouvirão a Sua voz e sairão; os que tiveram feito o bem ressuscitarão e 

viverão; os que praticaram o mal ressuscitarão e serão condenados. (João 5:28-29) 

O mar devolveu os mortos que nele jaziam, a Morte e Hades entregaram os mortos 

que neles estavam, e cada um foi julgado conforme o que tinha feito. (Apocalipse 

20:13) 

Deus retribuirá a cada um segundo suas obras: Ele dará a vida eterna para aqueles 

que pela constância em fazer o bem buscam glória, honra e a imortalidade; mas 

para os egoístas, os que rejeitam à verdade e seguem o mal, haverá ira e a 

indignação. (Romanos 2:6-8) 

As pessoas em cada um dos Três Caminhos pelos quais segue a Humanidade 

existirão eternamente no lugar que foi preparado para elas. 

Os Injustos e os Imundos irão para o lugar preparado para Satanás e seus anjos -

experimentando para sempre e sempre uma segunda morte no eterno Mar de Fogo. 

Os Justos irão para o lugar que foi preparado para eles desde a criação do mundo -

desfrutando de uma segunda vida nas nações do Reino eterno de Deus. 

Os Santos receberão a vida eterna no lugar preparado para o próprio povo especial 

de Deus - chamado de "Cidade Santa", a nova Jerusalém. 
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O Julgamento daqueles que praticam o mal será imparcial. 

Ninguém nasce injusto ou imundo. As pessoas se fazem assim através daquilo que 

praticam. Todos nascem com o conhecimento de Deus em suas consciências. 

Instintivamente sabem distinguir entre o bem e o mal. Os injustos e os imundos não 

querem reter este conhecimento\ Ambos escolhem violar a Aliança Eterna da 

consciência e calejar os seus corações através de ignorar a verdade. O resultado 

disto é que ferem e desviam os outros daquilo que é certo fazer. Assim ganham para 

si o fado (destino) de Satanás e seus anjos. No grande juizo, a Segunda Morte será 

o seu Destino Eterno. 

O julgamento daqueles que fazem o bem será imparcial: 

Os Justos permanecem dentro dos limites da consciência. Eles nascem num estado 

caído. Portanto, eles pecam, mas eles não rejeitam o conhecimento instintivo que 

está dentro deles do Bem e do Mal. Pelo contrário, eles obedecem às suas 

consciências; eles não pecam ao ponto de arruinar a outros. Sendo assim, depois 

que pagam a sua dívida pelos pecados na morte, eles ressuscitarão da Primeira 

Morte para encarar o juízo. Não serão lançados na Segunda Morte porque não 

merecem ir para lá. Eles não praticam as obras descritas na Bíblia como 

merecedoras de uma Segunda Morte. Já que perseveram em fazer o bem, o Destino 

Eterno deles será uma Segunda Vida nas Nações. 

O julgamento dos Santos também será imparcial: 

Os Santos já foram julgados dignos de Vida Eterna. Eles não precisam encarar o 

juízo que determina o seu Destino Eterno. Eles não irão para uma segunda vida nas 

Nações Eternas e nem para uma segunda morte no Mar de Fogo. Eles já passaram 

da Morte Eterna para a Vida Eterna. Isto é evidente pela vida diária de amor e 

abnegação que eles levam. 

Visto que eles estariam dispostos a fazer a vontade dele, Deus os redimiu com a 

morte de Seu filho, Yahshua o Messias, e separou-os para seu plano e propósito 

particular. (Ele não o fez por causa de alguma boa obra que fizeram, mas só pela 

sua misericórdia. A maioria dos que Ele redimiu estava, na verdade, a caminho da 
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Segunda Morte.) As respostas de inteira devoção dos santos mostram que Seu 

sofrimento na morte por eles valeu a pena. Ele disse que eles provariam ser dignos 

dEle através de deixarem suas próprias vidas, possessões, família, etc. para 

tornarem-se Seus discípulos. Aqueles que não respondem dessa forma, se julgam 

indignos de Vida Eterna. Ele traz aqueles que respondem para dentro de uma nova 

nação, onde eles vivem inteiramente para Ele. Aqueles que O obedecem 

completamente nunca verão a morte, nem mesmo a Primeira Morte. Na eternidade 

eles serão cidadãos da Cidade Santa, pertencendo á mesma Nação Santa da qual 

eles eram parte nesta época. Eles reinarão com o Messias, Yahshua, sobre as 

nações no Reino Eterno de Deus. 
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ANEXO 3 

Tribos 

As antigas escrituras falam de um mistério: 

"... Venha aqui e eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro... a cidade santa, 

Jerusalém... com doze portões... as doze tribos dos filhos de Israel..." (Apocalipse 

21:9-12) 

Tribos? O que são estas tribos? 

"... as tribos de Jacó... os preservados de Israel... uma luz para as nações, para que 

Minha salvação alcance os confins da terra..." (Isaías 49:6) 

"... uma mulher vestida do sol, a lua debaixo de seus pés, e na sua cabeça uma 

coroa de doze estrelas..." (Apocalipse 12:1) 

"... as nossas doze tribos... elas servem zelosamente a Deus, dia e noite..." (Atos 

16:7) 

Doze tribos? 

"... de cada tribo dos filhos de Israel... da tribo de Judá... da tribo de Rubem... da 

tribo de Gade... da tribo de Asser... da tribo de Naftali... da tribo de Manassés... da 

tribo de Simão... da tribo de Levi... da tribo de Issacar... da tribo de Zebulom... da 

tribo de José... da tribo de Benjamim..." (Apocalipse 7:4-8) 

É difícil de compreender, já que se passaram quase 2.000 anos desde que esta vida 

tribal desapareceu da face da terra... 

"Mas não há nada encoberto que não será revelado, e nada escondido que não será 

conhecido..." (Lucas 12:2) 

A antiga vida tribal de Abraão... Uma vida de hospitalidade... Uma vida de paz... 

Famílias, clãs, e gerações juntas... Um povo com um único caráter... 



46 

Num mundo moderno que removeu os antigos limites, as fundações de tempos atrás 

estão sendo restauradas... Os corações dos pais e dos filhos unindo-se... Irmãos 

vivendo juntos em unidade... 

Bom e agradável... Como o orvalho... Como óleo sobre a cabeça... Como um jardim 

regado... Um lugar ao qual pertencer... Um lugar onde Deus habita, onde os 

solitários têm um lar... Um lugar que é abençoado com vida eterna. 

Todas as nacionalidades podem traçar sua ascendência até um tempo em que havia 

uma vida tribal, e é igualmente possível traçar a decadência e a queda destas 

tribos. Culturas que ignoraram suas consciências desintegraram e desapareceram. 

O egoísmo dividiu os homens uns dos outros, esmiuçou seus relacionamentos; 

guerras estouraram. 

Mas não há guerra em nossas Tribos. Pois assim como nós fomos perdoados, nós 

perdoamos os outros. Nós somos parte desse povo que está voltando para a vida 

que nosso Criador intencionava que nós vivêssemos. Nós temos uma nova vida 

porque nossos pecados foram perdoados. "Uma nova vida" não significa apenas que 

paramos de praticar coisas más - significa que o amor de Deus foi derramado em 

nossos corações. Estamos aprendendo a amar da maneira em que Ele ama. E 

assim como sempre fez no passado, este amor está produzindo uma vida de união e 

cuidado. Nessa vida não há rico e nem pobre. É a mesma vida tribal que viviam os 

primeiros discípulos de nosso Mestre Yahshua,1 o filho de Deus. Nós voltamos à 

mesma raiz de fé em que se baseavam os primeiros seguidores dEle, e temos a 

esperança de produzir o mesmo fruto. 

Vivemos uma vida simples em comunidade - trabalhando juntos, compartilhando 

juntos as nossas refeições, e repartindo tudo que temos. Não somos governados por 

listas infindáveis de regulamentos ou regras externas escritas em papéis, 

anunciadas em placas e editais, e assim por diante. As regras que nos governam 

estão sendo escritas em nossos corações. Nosso alvo é amar uns aos outros assim 

como nosso Mestre nos amou; amar ao nosso Criador com todo nosso coração, 

alma e força, e amar ao próximo como a nós mesmos. Diariamente acolhemos em 
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nossas casas com cânticos e danças para dar graças Àquele que nos salvou de 

uma existência vazia e sem esperança. 

1 O homem hoje chamado Jesus. O nome dEle mais corretamente transliterado do 

hebraico é "Yahshua." Este nome é construído de "Yah,." o nome do Pai (como na 

palavra "aleluia", louvem a Yah), que significa "Eu sou," e "shua," que significa 

"poder e autoridade para salvar." Nós chamamos o nosso Mestre por este nome 

porque é verdadeiramente o nome dEle! 
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ANEXO 4 

Os Santos 

Um Povo Separado 

A coisa mais importante sobre os santos é que eles recomeçaram suas vidas do 

zero. Eles nasceram seres humanos normais. Eles cresceram e fizeram escolhas 

que os puseram a caminho de um dos dois primeiros destinos eternos. De fato, a 

maioria deles provavelmente estava a caminho do destino eterno reservado para os 

imundos e injustos, o lago de fogo. Não havia a possibilidade de eles saírem, por 

conta própria, do caminho em que estavam andando e irem para o caminho dos 

justos. Mesmo que eles já fossem justos, eles nunca poderiam desfazer todos os 

erros que eles cometeram durante suas vidas antes de se tornarem santos. 

O conceito de Deus de o que é ser santo é diferente de todas as idéias esquisitas 

que o homem tem. Quando Ele pensa em santo, Ele pensa em seres humanos que 

são totalmente restaurados à Sua imagem, a imagem na qual Ele os criou. Ele 

pensa em pessoas que são cheias de amor e que expressam este amor o tempo 

todo. 

Mesmo que uma pessoa lute toda sua vida para não fazer o mal, e tente com toda 

sua força fazer o bem, ela ainda não pode voltar ao estado de pureza no qual Deus 

o criou. Ela não pode se restaurar de volta à maneira que Deus a criou para ser. O 

máximo que ela pode fazer é evitar a Segunda Morte. É por isso que nosso Mestre 

Yahshua disse que as pessoas tinham de nascer novamente. Ele quis dizer que elas 

tinham que começar tudo de novo, esquecer tudo que elas aprenderam, tudo que 

eram, e se tornar como bebês. Elas precisavam crescer novamente e aprender o 

que realmente significa ser verdadeiramente humano. 

É por isso que, quando o filho de Deus, Yahshua de Nazaré, veio à terra, Ele reuniu 

um grupo de discípulos que passavam todo o tempo juntos. Eles estavam sempre 

um com o outro e com Ele, de dia e de noite. Eles precisavam estar com Ele porque 

eles eram cheios de problemas, e Ele era o único que tinha a solução. Por isso Ele 

criou um ambiente no qual eles poderiam partilhar tudo - não só suas possessões, 
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mas também suas alegrias, suas feridas, e também seus problemas. Isto é o que 

significa comunhão. 

É tão difícil para nós entendermos hoje em dia o que significa comunhão quanto é 

difícil entendermos o que significa santo. Nós costumamos pensar que ser santo é 

andar por aí vestido num manto religioso fazendo caridades, e que comunhão é 

tomar café com biscoitos numa grande sala juntos, ou talvez receber a hóstia 

durante a missa. Mas para Yahshua e seus discípulos, comunhão significava 

compartilhar tudo, ter tudo em comum. 

Uma Vida em Comum 

Foi por esse motivo que Yahshua juntou seus doze discípulos, escolheu-os a dedo, 

e mantinha-os com Ele o tempo todo. Eles compartilhavam uma vida em comum 

com Ele, que era o Filho de Deus. 

Eles aprenderam como seu Mestre pensava, como Ele se relacionava com Seu Pai 

nos céus. Eles estavam ali, sempre ao lado dEle, enquanto Ele vivia a vida de um 

discípulo. Eles viram-no encarar dificuldades impossíveis e vencer. Eles sabiam 

profundamente o que Ele queria dizer quando disse que Ele não podia fazer nada 

separado de Seu Pai. Eles sabiam de onde vinha o poder dEle. Ele provou para eles 

que Ele não tinha nenhuma vantagem sobre eles ou sobre qualquer outro discípulo. 

Ele não usava nenhum privilégio divino especial. Ele fazia tudo sendo um homem 

que tinha comunhão com seu Pai no céu. 

Ele se demonstrou para eles como a Luz do mundo. Ele mostrou-lhes a maneira de 

serem verdadeiros seres humanos. Mas não era suficiente para Ele só mostrar-lhes 

a maneira de viver. Ele tinha também que prepará-los para vivê-la. Ele tinha que 

lidar com todas as coisas falsas que eles tinham aprendido. Não eram apenas idéias 

falsas de como era Deus, ou o que significava ser santo e outras coisas assim. Ele 

tinha que tratar dos seus jeitos falsos de viverem. Ele os manteve consigo, juntos 

uns com os outros até que todos os jeitos errados que estavam dentro deles 

viessem à luz. Durante os anos em que eles viveram com Ele, eles foram totalmente 

expostos. Seus motivos ocultos vieram à luz. Os jeitos em que eram superficiais, 
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tinham ambições mundanas e a recusa egoísta de sofrerem - tudo veio à tona. 

Todos os falsos conceitos que tinham sobre serem os mensageiros especiais do 

Messias, os futuros governadores de Israel, foram totalmente derrubados. Era um 

tempo de treinamento intensivo. Eles pelejavam uns com os outros, eram feridos em 

seus sentimentos, magoados, emburrados, cheios de argumentos, ressentidos um 

com o outro, falavam mal um do outro - até que cada maneira errada saía de dentro 

deles e era exposta. Eles finalmente se tornavam o que foram realmente criados 

para ser. Eles perderam suas caras falsas. Eles chegaram a um auto-conhecimento, 

uma avaliação correta de si mesmos. Eles deixaram para trás todas as idéias de 

serem superiores e especiais e aprenderam a aceitar uns aos outros e a eles 

próprios como realmente eram. Viram que sozinhos, sem depender de seu Pai nos 

céus, eles entravam em uma confusão desesperadora. Eles entendiam por 

experiência própria que sem Ele eles não fariam nada. 

"O Caminho" 

Era sobre isto que nosso Mestre estava falando quando Ele disse que nós temos 

que nascer novamente e nos tornarmos criancinhas. Ele passou muito tempo 

preparando-os para receber o Espírito Santo. Receber Seu Espírito era a única 

esperança que tinham de se tornarem santos - ou até mesmo de chegarem a ser 

inteiramente humanos. Ele completou sua missão morrendo como pagamento pelos 

pecados deles. Depois de ressuscitar, Ele foi para o céu e mandou Seu Espírito para 

habitar dentro deles. Estes mensageiros escolhidos tinham passado pelo fogo e 

aprendido como ser humildes e como ser reais, ser cheios e transbordar o Espírito 

do Criador de todas as coisas. Eles eram cheios de gozo, cheios de amor, 

incrivelmente pacientes, gentis como pombas, educados para com todos, mesmo 

com aqueles que não eram educados para com eles. Eles tinham dentro de si uma 

paz que as pessoas comuns não conseguiam entender. Este foi o resultado do 

treinamento exaustivo pelo qual eles tinham passado enquanto estavam com 

Yahshua. Eles tinham aprendido o Caminho do Senhor. Era um novo caminho de 

vida, uma nova maneira de se relacionar com outras pessoas. 

Eles agora se tomaram os professores. Quando o Espírito Santo foi derramado 

sobre eles, eles reuniram outros discípulos e estabeleceram a mesma vida que 
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tinham com Ele. Era uma vida de tempo integral, aquela vida prática de comunhão 

que eles tinham aprendido com Yahshua. Eles ensinavam aos novos discípulos as 

mesmas lições que eles tinham aprendido. Eles ajudavam-lhes a desistirem de seus 

falsos conceitos e sua falsa identidade. Eles ensinavam-lhes a depender de 

Yahshua. Agora, porém, havia uma diferença espantosa. Yahshua agora vinha a 

eles na pessoa de Seu Espírito. Comunhão com Ele significava comunhão uns com 

os outros. Eles aprenderam a reconhecê-lo e respeitá-lo um no outro. Eles se 

apaixonaram por Ele. Eles se apaixonaram uns pelos outros. Eles estavam prontos a 

fazer qualquer coisa um pelo outro. Com alegria eles deixavam terras, casas, 

possessões, amigos, laços familiares, até mesmo suas próprias vidas e sua 

independência. Eles só queriam ser leais ao seu Mestre Yahshua e aos seus 

companheiros. 

Este é o verdadeiro significado de comunhão. Esta vida era a verdadeira "Vida de 

Igreja". Eles não iam só a reuniões e organizavam jantares onde comiam frango 

assado. Eles eram totalmente devotados a seu Deus. Eles eram inteiramente 

dedicados ao engrandecimento do nome dEle na terra, a trazer Seu governo para a 

terra, e a ver Seu propósito ser cumprido na terra, assim como é cumprido no céu. 

Eles eram dedicados a amá-Lo e amar uns aos outros, certificando-se assim de que 

ninguém na comunidade deles estava em necessidade. 

A Comunidade de Israel 

O zelo destes primeiros fiéis espantou o mundo. Nenhuma questão era grande 

demais para eles. Ansiosamente eles levavam a mensagem completa desta vida 

para todo lugar, e a todos que a recebessem. Eles não se tornaram uma nova 

religião, eles se tornaram uma nova nação. Eles eram a Comunidade de Israel. 

Qualquer um e todos que estavam dispostos a fazer a vontade de Deus podiam ser 

parte dessa nação santa. Eles chamaram-se a casa de Jacó, o Israel de Deus, as 

Doze Tribos. A vida de cuidado altruístico que eles tinham um pelo outro atravessou 

as fronteiras nacionais. Todas as comunidades em todas as tribos eram unidas. 

Comunidades de uma região davam seus recursos, até mesmo além do que tinham, 

para ajudar outra comunidade em outra região. A vida do céu estava vindo para a 

terra. 
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Portanto é isto que significa ser santo. É isto que significa passar da morte para a 

vida. Não significa só que seus pecados são lavados e seu destino é mudado. 

Significa que a vida de separação e alienação que faz com que as pessoas sejam 

tão miseráveis no mundo é trocada por uma vida diferente. 

É assim que os santos são diferentes dos Justos das Nações. Eles não só fazem o 

melhor que podem para obedecer a sua consciência, mas os santos são 

consumidos pelo propósito de Deus, cheios do Espírito de Deus. Eles são 

restaurados de volta ao que significa ser um ser humano. Eles vivem para provar ao 

mundo o que significa ser criado à imagem de Deus. Salvação não é só escapar do 

Lago de Fogo. Significa ser livre de todas as coisas falsas dentro de si que o 

separam dos outros e o impedem de ser real. Ser Santo significa ser liberto da 

preocupação sobre o que comer e o que vestir. Vida Eterna quer dizer amar uns aos 

outros da maneira que Yahshua nos amou. Significa ter a segurança de que nós 

estamos fazendo o que é agradável ao nosso Criador e não ter medo da morte. 

A Restauração de Todas as Coisas 

O processo de salvação, de se fazer inteiro, que Yahshua começou na terra soa um 

pouco como fantasia. Se não tivesse sido escrito na Bíblia ninguém acreditaria que é 

possível. Pode parecer estranho, mas a maioria das pessoas que lê a Bíblia ainda 

não acredita que é possível. Eles olham para toda a confusão dos últimos 1900 anos 

e dificilmente podem acreditar que há algo além de "ir para o céu" após a morte. Mas 

há mais, há muito mais. Nosso Mestre prometeu em Marcos 9:12 que viria o tempo 

em que todas as coisas seriam restauradas. Nós sabemos que Ele é verdadeiro e 

que Ele sempre falou a verdade. Nós também acreditamos que a vida que Ele viveu 

na terra - a vida que ele partilhou com seus discípulos, a vida que abalou as 

fundações da sociedade no primeiro século - está sendo restaurada agora. 

Se viver vale a pena, e se vale a pena acreditar na Bíblia, então cada pessoa que 

está viva deve achar para si um lugar onde este modo de vida está sendo vivido. Ele 

deve procurar e não desistir de procurar até que encontre esta vida de amor e 

comunhão. O que teria mais valor para você do que a Vida Eterna? 
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ANEXO 5 

Entrevista respondida pelo integrante Shebet, cujo discurso representa o 

adotado pelas Doze Tribos. 

Como foram fundadas as Doze Tribos? 

A Comunidade começou no Tennessee, mas hoje já se encontram comunidades 

nossas em vários estados, além do Tenessee, no estado de Nova York, em 

Vermont, na Califórnia, etc. Se você lê inglês pode acessar nosso site 

www.twelvetribes.org que vai ver todos os endereços. 

Quem fundou as Doze Tribos foi um homem chamado Elbert Eugene Spriggs e sua 

esposa, e na verdade não foi uma "fundação". Tudo que ele fez foi abrir sua casa 

para aqueles que queriam fazer a vontade de Deus, muitos vieram, alguns ficaram 

e assim surgiu a comunidade. Ele é americano, nascido no Tennesse. 

A idéia de fundar novas tribos foi algo que aconteceu, pois dois alemães que 

conheceram a conunidade nos EUA precisaram voltar para seu país e quando 

voltaram pessoas se interessaram pela vida que eles tinham, assim foi um grupo de 

pessoas para a Europa, e depois Brasil, Austrália e Canadá. A partir daí para os 

outros países onde temos comunidade hoje. 

Como funcionam as leis na Comunidade? 

Leis da comunidade... Bem, não vemos as coisas assim, claro que existe uma 

ordem, mas seguimos a Bíblia até mesmo na nossa vida diária (se é que você quer 

chamar isso de lei), mas é isso, não comemos carne de porco, guardamos o sábado, 

e outras coisas que seguimos da Bíblia. 

Como é a organização das Doze Tribos? 

Organização da comunidade... Bem, é uma base bem familiar, é como se fosse uma 

grande família. Por exemplo eu moro em um sitio em Londrina, somos cerca de 75 

pessoas aqui, tem 11 casais, várias crianças e algumas solteiros e solteiras. O 

governo é composto por várias pessoas e funciona em conselho, através de 

reuniões dependendo do assunto são chamadas pessoas específicas. Por exemplo, 

http://www.twelvetribes.org
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se é uma decisão sobre as indústrias, os coordenadores das indústrias são 

chamados, e assim por diante. 

Como vocês dividem as tarefas, o trabalho? 

O trabalho é dividido de acordo com a habilidade e a necessidade, nem sempre 

fazemos o que gostamos (pois se fosse assim cada um estaria em sua própria 

casa), mas sim o que é mais necessário para o bem comum. 

A definição dos trabalhos é feita de acordo com a necessidade e os dons. Mais até 

necessidade. Sabe, funcinamos como uma família, todos trabalham e ninguém 

recebe salário, mas todos tem suas necessidades supridas. Leia Atos 2:42-44 e Atos 

4:32-35. É como nos tempos da primeira comunidade de discípulos. Não há muita 

burocracia quanto às necessidades das pessoas, mas tem uma pessoa apontada 

(que muda de acordo com a necessidade também). 

É comum dar recompensa às pessoas mais produtivas? 

Os que se esforçam mais... Bem, independente da entrega, cada um recebe aquilo 

que precisa. Mas funciona assim: os que podem dar mais, dão mais, e isso é 

natural, pois aqui todos somos voluntários. 

Vocês costumam trabalhar na sociedade externa? 

Procuramos evitar trabalhar na sociedade externa. No caso não temos ninguém que 

seja empregado, ou algo assim, mas fazermos trabalhos para fora, por exemplo, 

trabalhos em arte com madeira, móveis rústicos e coisas assim, de marcenaria. 

Qual é a rotina diária adotada? 

Rotina diária, acordamos as 6:00 da manhã, e nos reunimos juntos para orar as 

7:00, tomamos nosso café da manhã juntos (assim como todas as refeições) e 

vamos para o trabalho. Paramos as 6:00 e as 7:00 da noite nos reunimos de novo. 

Todos os dias, no nascer e no por-do-sol. Nessas reuniões nos reunimos em círculo 

e todos podem expressar o que sentem, uns trazem uma canção, outros um Salmo, 

outros agradecem pelo dia, é algo bem espontâneo. 

Vocês planejam ser auto-suficientes, sem produtos industrializados? 
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Temos visão sim de não depender de produtos industrializados, estamos 

trabalhando para isso, verduras, por exemplo, já somos auto-suficientes, compramos 

também o trigo em grãos e moemos em nosso moinho de pedra, etc. 

Quais produtos vocês produzem para o próprio consumo? 

Roupas nós fazemos só para nós mesmo (especialmente para as mulheres), mas 

fazemos sapatos artesanalmente e vendemos nas feiras que participamos. 

Comida - plantamos mandioca, e temos uma horta, que são só para consumo, mas 

temos uma padaria e fazemos pães, bolos e cookies, pastel (assado) que 

comercializamos. 

Quais são os meios que vocês dispõem para a produção? Alguma opinião crítica 

formada quanto à tecnologia? 

Quanto à ferramentas e máquinas, temos trator, carro e ônibus. Não temos muita 

coisa contra a tecnologia (tem casos até, como da internet, que ajuda bastante), mas 

o ponto é que temos contra o egoísmo. Esse sim é o grande mal que queremos 

combater, é a vida de "si" que causa divisão, facção, briga, peleja, e todos os males 

da sociedade. Por exemplo, o capitalismo, como foi idealizado, falava de 

consciência, mas hoje em dia virou essa coisa selvagem que vemos, mas a culpa é 

de quem? Do mal que existe dentro de cada homem. 

Quais critérios vocês usam para decidir o que fazer com o dinheiro fruto do 

comércio? 

Quanto ao lucro que vem do comércio, parte vai para as necessidades e parte é 

reinvestida em matéria prima, e outras coisas que a indústria precisa. 

Você poderia detalhar um pouco mais sobre como é definido o montante que é 

consumido, o poupado e o reinvestido? 

Quanto às necessidades é assim: a feira chega, o lucro é dividido: uma parte vai 

para a indústria (matéria-prima, contas, etc.) e outra porcentagem para a casa. 

Cada indústria tem uma pessoa apontada (por reunião também) das finanças. 
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Na casa, tem uma pessoa que foi apontada por uma reunião que cuida das 

necessidades das pessoas. Se você precisa de algo, comunica a essa 

pessoa. Pronto. É bem simples. 

Vocês costumam se preocupar com o risco de vir um dia passar necessidades? Por 

exemplo, se der uma geada. 

Bem... Todos os que estão aqui é para dar e não para receber. Cremos que teve um 

homem a 2.000 anos atrás que MORREU para gerar essa vida, e que (2Co 5:15). 

Nós não estamos preocupados com o que comer ou com o que vestir, mas sim de 

ter um ambiente onde há amor e cuidado. Não somos tão agrícolas assim a ponto 

de uma geada nos afetar (infelizmente). Não produzimos tudo o que comemos 

(ainda). 

Como são os produtos fabricados na Comunidade? 

Entre no site www.dacolmeia.com.br, esse é nosso maior ganha pão. 

Vocês fazem trocas entre as Comunidades? 

Fazemos algumas trocas de produtos entre as comunidades sim. O Brasil mesmo 

por enquanto só exporta, nosso forte é erva-mate. Entre no site 

www.tribalbrasil.com e www.dacolmeia.com.br e vai ver sobre nossos produtos. 

Vocês fazem trocas dentro da Comunidade? 

Sobre trocas e vendas, depende... Fazemos trocas e se for o caso, vendemos 

também. No final tudo vai parta o mesmo lugar, mas como temos que controlar as 

entradas e saídas de nossas indústrias, às vezes tem que envolver dinheiro (ainda). 

Possuem alguma data ou ocasião específica, como o Natal, para troca de 

presentes? 

Não temos aniversário e nem Natal. Essas datas não são recordadas na Bíblia. 

Temos Páscoa (tem um cartão de Páscoa bem interessante no site), mas não tem 

nada a ver com coelhinho e ovos de chocolate. 

http://www.dacolmeia.com.br
http://www.tribalbrasil.com
http://www.dacolmeia.com.br
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Vocês têm alguma celebração ou ocasião em que marcam as fases da vida dos 

integrantes? Por exemplo, batismo, ou debutantes. 

Não temos batismo infantil, que é outra coisa que não está na Bíblia, mas nossas 

crianças são batizadas assim que estão prontas, isso pode ser com 12, 13 ou até 

mais, 16 anos se for o caso. Depende da maturidade dela. Isso marcaria a 

juventude. É aí que ela deixa de ser criança. 

Voltando às regras, a expulsão é uma punição comum nas Doze Tribos? 

Cremos assim: onde tem amor, tem cuidado, onde tem cuidado, tem ordem, e onde 

tem ordem, tem autoridade. 

Mesmo na sua casa, se uma pessoa ir além dos limites, seu pai a expulsaria de 

casa. É muito raro alguém ser expulso da comunidade (eu estou aqui a 7 anos e 

nunca vi um caso assim), mas sei que já aconteceu. Mas aqui todos são livres, se 

uma pessoa não quiser ficar, ela pode só ir embora. Mesmo que tenha sido batizada 

e feito uma aliança, se ela quiser ser infiel e ir, o que nós podemos fazer? Nada. Por 

isso certificamos que todos entrem pela "porta", e não "por cima do muro". 

Como funciona a adesão do integrante nas Doze Tribos? Supondo que eu entrasse 

na Comunidade, o que aconteceria com meus bens? E se depois de algum tempo 

eu saísse? 

Funciona assim: uma pessoa que queira entrar na comunidade, primeiramente deve 

vir visitar, e essa visita pode durar até anos!! Isso mesmo, você pode vir e ficar o 

tempo que quiser, desde que esteja disposto a funcionar onde houver necessidade. 

Fica difícil viver juntos se não tem disposição. Agora, se você quiser ser um discípulo 

dele (de Nosso Mestre Yahshua, que hoje é chamado de Jesus), as coisas são um 

pouco diferentes. 

Bem, vou te falar por mim, talvez esclareça um pouco. 

Eu tinha 20 anos, estudava Turismo e Hotelaria e estava fazendo estágio em um 

hotel perto de casa. Acontece que no meio do caminho entre minha casa e meu 

estágio, ficava um pessoal diferente que vendia pães. Um belo dia, depois que me 

ofereceram um pedaço de pão para comer, puxei conversa, e fui convidado a vir em 

uma celebração (que temos todas as sextas feiras, você está convidado!!). 
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Então, eu vim e gostei demais. Voltei por mais duas celebrações, e na terceira fui 

convidado para passar uma semana. Passei 3 dias, e nesses três dias vi tudo o que 

precisava ter visto. Vi pessoas que tinham coragem de se expor e se arrepender e 

por isso conseguiam ter PAZ. Tive certeza de que se existisse um deus, ele estaria 

no meio de pessoas assim. Tranquei minha faculdade e fui passar um mês. Fui sem 

compromisso nenhum, só para conhecer melhor. 

Após três semanas morando na comunidade, decidi que queria fazer parte disso 

pelo resto da minha vida. Aí sim, não teria mais volta. Eu tinha meu carro, meu 

violão, minha vida, meus sonhos, e deixei tudo isso em função de algo maior, que é 

viver por aquele que deu a vida dele por mim. Obviamente, tudo que eu tinha passou 

a ser nosso, assim como acontecia em Atos dos apóstolos (aqueles versículo que te 

passei). 

Mas entenda bem, não quer dizer que se você vier conhecer você vai ter que dar 

tudo, não é assim que funcionamos, porém se você decidir que é isso que você quer 

pelo resto de sua vida você vai querer dar tudo, por livre vontade. Foi assim comigo 

e com todos nós. Como diz as escrituras, que põe a mão no arado não olha para 

trás. Mas as escrituras também dizem para considerar bem antes de fazer uma 

decisão. E eu te digo, nós vamos querer que você pense bem. Não queremos forçar 

ninguém, muito pelo contrário, o que queremos é voluntários. 

Você pode vir, sem compromisso, venha para conhecer, pelo tempo que quiser. 

Depois saia quando quiser também, não tem problema. 

Mas tem uma diferença, se você faz um aliança, é para a vida toda. É como 

casamento nos tempos antigos (quando não havia divórcio). É assim que vemos. 

Meu nome mesmo que dizer "aliança" estou unido com esse povo e não vou 

embora. Mas fui eu quem decide fazer isso. 

De que tamanho são as maiores Comunidades das Doze Tribos? 

A maior comunidade (no Brasil) é essa onde eu moro, no sítio em Londrina. E sim , 

são cerca de 80 pessoas no sítio e mais umas 25-30 que moram em uma casa que 

temos na cidade (uns 5 Km de distância). 

Nosso sítio tem 7 alqueires, dos quais quase todo é cultivado. 

Não sei sobre a maior comunidade no mundo. Creio que é na Alemanha, com 150 

pessoas, ou talvez na França, com umas 150 também... 


