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Como antídoto a esta época cada vez mais impessoal, solitária e rasa,
o autor Ken Lottis demonstra que é possível desenvolver amizades

fortes, íntimas e duradouras. A Turma, escrita com humor,
discernimento espiritual e transparencia-inspira o leitor a viver para o

que mais importa: as pessoas em nossas vidas.

Em meados da década de 1960, Ken e seu amigo dos tempos de
universidade, Jim Petersen, juntamente com suas esposas e filhos
pequenos, embarcaram em uma surpreendente aventura. Vindo dos
Estados Unidos para o Brasil, estabeleceram-se em Curitiba durante
uma era de profunda turbulência política e social. Superando falsas
suspeitas de que eram agentes da CIA, passaram a desenvolver

amizades com estudantes universitários.

Nesse ambiente de amizade simples e autêntica, Ken e Jim
apresentaram aos estudantes uma oportunidade de aprender mais
sobre Jesus através das Escrituras, sem qualquer conexão com
práticas religiosas tradicionais. Essa liberdade deu a seus amigos

brasileiros o espaço para pensar sobre as questões centrais da vida, e



fortalecer as amizades dentro do cotidiano da cultura brasileira.
Gradual e organicamente, essas relações se estenderam aos seus

colegas de faculdade, namoradas e conhecidos.

O que surgiu, e continua até hoje, é uma expressão simples mas
poderosa de fé e amizade. Ken e Jim aprenderam que o modelo do

Novo Testamento para a Igreja é inteiramente relacional. Além disso,
seus amigos brasileiros lhes ensinaram que nossas mais profundas
necessidades humanas são melhor atendidas no contexto de amigos
que se apoiam uns aos outros ao longo da vida. A Turma encanta e
inspira com ideias de como investir em seus relacionamentos e
aprofundar sua fé em Deus, independentemente de estruturas

religiosas.
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