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Escolhi Esperar é um Instituto cristão, que atua especificamente em duas áreas: 

preservação sexual e integridade emocional. Foi criado com o propósito de encorajar, fortalecer 
e orientar os solteiros cristãos a esperarem até o casamento para viverem suas experiencias 
sexuais. Outro objetivo é ajudar as pessoas a desenvolverem relacionamentos amorosos 
saudáveis e duradouros. 

O instituto tem uma mensagem centrada na importância de viver uma vida em 
santidade e pureza baseada nas escrituras sagradas. Não é uma campanha voltada somente 
para pessoas virgens, mas também para aqueles que já tiveram experiências e agora 
decidiram se preservar até o casamento. É aberta para a participação de pessoas de todas as 
idades. 

A Campanha apesar de ser cristã, não pertence a nenhuma denominação específica, 
aberta para acolher católicos, evangélicos e pessoas que não são ligadas a nenhuma 
organização religiosa. Nasceu em março de 2011, em Vila Velha/ES através da ideia de seus 
idealizadores, o casal de Nelson e Angela que atualmente são os líderes da Campanha. 

Através das redes sociais, a campanha tomou uma projeção nacional, com milhões de 
seguidores, virando notícia nos principais meios de comunicação do Brasil (leia mais no link 
"Na Mídia"). Além das mídias sociais desde 2012 a campanha realizou seminários nos 26 
estados brasileiros (e o Distrito Federal) e exterior (Colômbia, Argentina, Paraguai, Estados 
Unidos, Inglaterra, França e Haiti). 

Nelson Junior e Angela Cristina, são pastores desde 1998, trabalham como 
conselheiros de casais, jovens e adolescentes. Estão juntos desde 1995, são pais de Ana 
Carolina e Milena e atualmente residem em Vila Velha/ES. São pastores na Base Church na 
cidade de Vitória/ES. 

Pela contribuição essencial no trabalho cristão e pelo excelente serviço prestado lhes 
concedemos tal honra." 
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