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No quarto domingo do 
mês de julho celebra-
mos o DAP, uma oportu-
nidade para refletirmos 
sobre a adolescência e 
seu impacto na vida cris-
tã e igreja. Confira na 
pág 9 um texto especial 
sobre a importância do 
apoio e sabedoria dos 
mais velhos para o ama-
durecimento de nossos 
jovens. 

Recursos devocionais da Bíblia de Estudo Herança Reformada – Pensamentos para a devoção pessoal/em família    Pág 13

Comissão Executiva do SC/IPB se reúne em Campinas

Dia do Adolescente Presbiteriano (DAP)

Instituto Presbiteriano Mackenzie (IPM) 
sob nova Direção Executiva

Talk UMP
No dia 3 de junho aconteceu o primeiro Talk UMP, 
evento digital da mocidade presbiteriana que teve 
como tema “O jovem e a sexualidade” e palestra 
dos Revs. Héber Campos Jr., Robinson Grangeiro 
e Eleny Vassão, além de mesa redonda com inte-
ração entre os participantes. Pág 7

No dia 28 de junho, o Auditório Ruy Barbosa do IPM 
foi palco da posse de novos integrantes da DIREX (Di-
retoria Executiva) da instituição presbiteriana. Convi-
dados, familiares e o presidente do Supremo Concí-
lio, o Rev. Roberto Brasileiro, estiveram presentes na 
ocasião. Saiba mais na pág 19.

De 8 a 11 de junho a CE-SC/IPB reuniu-se na IP de 
Campinas para examinar documentos, aprovar relató-
rios e avaliar solicitações de igrejas da denominação. 
Confira nas páginas 10 e 11 um resumo das resolu-
ções que serão também publicadas na íntegra pelo 
Brasil Presbiteriano em edição especial e já estão dis-
poníveis no aplicativo iCalvinus.
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EDITORIAL

Para sempre com o Senhor
nunciado por Isaías 
(7.14), Emanuel era o 

nome que a virgem daria 
ao seu filho, sinal divino 
de livramento e salvação. O 
nome retorna no evangelho 
de Mateus (1.23) que expli-
ca a revelação angélica a 
José como tendo sido cum-
primento das palavras de 
Isaías. Quando Acaz tremia 
diante da Síria e do reino 
do Norte, o Emanuel é pro-
fetizado. E quando todas as 
promessas, sinais e tipos 
já haviam cumprido seu 
papel, o próprio Emanuel 
é anunciado a José. O Deus 
Conosco será chamado 
Jesus, porque ele salvará o 
seu povo dos pecados deles.

O conceito de Deus 
conosco acompanha a 
revelação divina desde o 
começo. O Senhor plantou 
um jardim no Éden e nele 
colocou o homem para o 

cultivar e guardar. Criado 
à imagem de Deus, por-
tanto, feito para relacionar-
se como a própria Trinda-
de eternamente, o homem 
necessitava da companhia 
de uma igual e a ganhou 
com a criação da mulher, 
com quem ele passou a ser 
uma só carne.

O melhor, porém, é rela-
tado em seguida: o próprio 
Senhor andava pelo jar-
dim no final do dia. Talvez 
tenham sido momentos de 
encontro diário do primei-
ro casal com seu Criador. 
Claro, Deus está em toda 
parte, mas aquela caminha-
da vespertina fala sobre a 
comunhão que existia entre 
ele o ser humano, uma ori-
ginal expressão do Ema-
nuel. Infelizmente, essa 
experiência é menciona-
da precisamente em meio 
ao relato do afastamento. 

Tendo desobedecido ao 
Senhor, o casal passou a 
evitá-lo. Tentaram escon-
der-se dele, como se isso 
fosse possível. Tentaram 
esconder sua culpa, como 
se umas folhinhas mal ali-
nhavadas resolvessem.

No dia em que desobe-
deceram, foram expulsos 
do jardim. Fim dos pas-
seios à tardinha. A ideia do 
Senhor, porém, era restau-
rar a comunhão e o relacio-
namento rompidos. O plano 
de redenção informava isso. 
Seu povo continuaria sendo 
seu povo, já com base legal 
na substitutiva e redenti-
va execução da sentença 
de morte. Tal execução não 
poderia ser evitada, porque 
estavam condenados e a 
pena de morte não seria 
extinta pela justiça divina.

Então, embora a condena-
ção pairasse sobre nós, Deus 

continuou conosco. O Ema-
nuel era promessa para o 
futuro, mas certeza presente. 
A presença divina foi sendo 
tipificada ao longo da His-
tória. O tabernáculo falou 
dela. O templo a anunciou. 
Finalmente, o Emanuel veio 
encarnado e executou a 
primeira parte do plano da 
redenção, assumindo a culpa 
e a pena de morte de seu 
povo para aplacar a justiça 
divina. E, tendo ressuscitado 
e prometido retornar para a 
Grande Consumação, dei-
xou Deus Conosco na pes-
soa do seu Espírito Santo 
que habita na Igreja.

Na parte final do plano de 
redenção, a Cidade de Deus 
descerá do céu. Estaremos 
para sempre com o Senhor.

Sendo fustigados dia e 
noite pela morte e pela dor, 
devemos consolar uns aos 
outros com essas palavras.

A
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GOTAS DE ESPERANÇA

m gemido é uma 
expressão tão inten-

sa de desejo ou sofrimen-
to que as palavras não são 
suficientes para expressá-la. 
O gemido é inexprimível. 
Não pode ser articulado em 
palavras. O apóstolo Paulo, 
em sua carta aos Romanos, 
fala sobre uma sinfonia de 
gemidos, destacando que 
os gemidos estão presentes 
na natureza, na igreja e na 
divindade. Vejamos:

1. Em primeiro lugar, os 
gemidos da criação (Rm 
8.19-22).

A natureza está gemendo 
e se contorcendo de dores 
e angústia por causa da 
vaidade e corrupção a que 
foi sujeita pelo pecado. O 
pecado entrou no mundo e 
contaminou toda a criação. 
O mundo está sob o efeito 

e a condenação do pecado. 
Os gemidos da natureza, 
porém, não são gemidos 
de desespero, mas de espe-
rança. A natureza aguarda 
a redenção dos filhos de 
Deus, quando o Senhor, 
então, trará à luz novos 
céus e nova terra. Toda a 
criação será resgatada do 
seu cativeiro. As marcas do 
pecado serão apagadas. Os 
desajustes da natureza serão 
corrigidos. Não haverá mais 
qualquer sinal ou presen-
ça do pecado em todo o 
vasto universo. A glória de 
Deus se estenderá a todos 
os recantos deste vasto e 
insondável universo.

2. Em segundo lugar, 
os gemidos da igreja (Rm 
8.23).

Os filhos de Deus, que 
têm as primícias do Espí-
rito, também gemem. Seus 
gemidos são por causa do 
pecado e na expectativa da 
glória. Gememos não por-
que estamos privados de 
esperança, mas gememos, 
como que aguardando na 
ponta dos pés a glorio-
sa volta do Senhor Jesus, 

quando seremos libertos 
da presença do pecado e 
receberemos um corpo 
de glória, semelhante ao 
corpo da glória do Senhor. 
Enquanto aqui caminhar-
mos, suportaremos angústia 
e dor. Embora, os crentes 
já tenham sido libertos da 
condenação do pecado na 
justificação e estejamos 
sendo libertados do poder 
do pecado na santificação, 
só seremos libertos da pre-
sença do pecado na glorifi-
cação. Nossa jornada é tim-
brada de sofrimento atroz. 
Não pisamos tapetes ave-
ludados nem vivemos num 
jardim engrinaldado de flo-
res. Caminhamos por deser-
tos tórridos, cruzamos vales 
sombrios, atravessamos 
pântanos perigosos e nave-
gamos por mares revoltos. 
Porém, quando Jesus vol-
tar em majestade e glória, 
ele mesmo enxugará dos 
nossos olhos toda a lágri-
ma. Não haverá mais pranto 
nem dor. O luto nunca mais 
deixará marcas sofridas em 
nossa vida, pois a morte não 
mais existirá. Receberemos 

um corpo imortal, incor-
ruptível, poderoso, glorio-
so, espiritual e celestial. E 
estaremos com Cristo pelos 
séculos sem fim. Contem-
plares a sua face e reinare-
mos com ele. 

3. Em terceiro lugar, os 
gemidos do Espírito Santo 
(Rm 8.26).

O apóstolo Paulo conclui 
a sinfonia dos gemidos, 
afirmando que o Espírito 
Santo não apenas nos assis-
te em nossa fraqueza, mas 
também intercede por nós 
sobremaneira, com gemidos 
inexprimíveis. Se Jesus é o 
nosso intercessor legal, que 
intercede por nós, à des-
tra da Majestade, o Espírito 
Santo intercede por nós, em 
nós, ao Deus que está sobre 
nós. Se Jesus intercede por 
nós no céu, o Espírito Santo 
intercede por nós na terra. 
Se Jesus intercede por nós 
no trono de sua graça, o 
Espírito Santo intercede por 
nós em nós, e isso, com 
gemidos inexprimíveis. A 
intercessão do Espírito é 
intensa, agônica e eficaz. 
Ele que conhece todas as 

línguas, idiomas e diale-
tos de todos os povos, de 
todos os tempos, de todos 
os lugares; ele que conhece 
a língua dos anjos e dos 
homens, quando está inter-
cedendo por nós, em nós, 
ao Deus que está sobre nós, 
não encontra sequer uma 
língua no céu nem na terra. 
Então, geme com gemidos 
inexprimíveis. Ah, profun-
didade de compaixão! Ah, 
amor sem igual! Ah, mise-
ricórdia indizível! 

Hoje, a natureza, a igreja 
e o Espírito Santo gemem, 
mas em breve, essa sinfonia 
de gemidos transformar-
se-á em cânticos de júbilo, 
em alegria indizível e cheia 
de glória e as dores e gemi-
dos terão ficado para trás, 
pois no paraíso, para onde 
vamos, a dor nunca mais 
latejará em nosso peito, as 
lágrimas nunca mais rolarão 
em nossa face e o sofrimen-
to nunca mais terá acesso ao 
nosso lar eterno!

Hernandes Dias Lopes

O Rev. Hernandes Dias Lopes 
é o Diretor Executivo de Luz para 
o Caminho e colunista do Brasil 

Presbiteriano.

Uma sinfonia de gemidos

U

POESiA E iNSPiRAÇãO

Não fica bem a gente passar bem e outro carestia,
Ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz.
Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso,
Vendeu o homem o que tinha e repartiu.

[REFRÃO]
Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre,
Também chamado de: José das Consolações.
Homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé.
Homem de Deus.

E quando Saulo converteu-se a Cristo lhe faltou amigo,
Alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e abrigo.
Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso,
Foi um homem procurá-lo, dando-lhe a mão.

E quando a igreja se espalhou pra todo canto que havia,
Providência, sim, por mão de Deus, chegou à Antioquia.
Precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homens,
Foram procurar àquele que qualificou.

Guilherme Kerr Neto nasceu em Araraquara, SP, a 30.08.1953. Cantor, compositor, produtor musical e arranjador, participou de Vencedores por Cristo. Além de “Barnabé” com Jorge 
Rehder, escreveu "Teus Altares" com Jorge Camargo e muitas outras canções.

Ilu
st

ra
çã

o:
 N

en
ilk

im
e 

/ F
re

ep
ik



Julho de 20214
Brasil
Presbiteriano

IGREjA

Atributos da Igreja

econhecemos que 
a Igreja do Senhor 

Jesus é: una, santa, cató-
lica (ou Universal) e apos-
tólica. Essa atribuição é 
conferida à Igreja pela 
própria Palavra de Deus. 
Vejamos:

Unidade – “Que todos 
sejam um [...]” (Jo 17.21), 
orou Jesus. Paulo convo-
cou a Igreja nestes termos: 
“Esforçando-vos diligen-
temente por preservar a 
unidade do Espírito no 
vínculo da paz” (Ef 4.3). 
Nessa recomendação per-
cebemos duas coisas: pri-
meiro, que a unidade é um 
dado existente; não cria-
mos a unidade; ela existe 
por força do Espírito; mas 

é esperado nosso esforço 
para não prejudicar a uni-
dade.

Os segmentos denomi-
nacionais só fazem sentido 
se compreendem que são 
membros de um só Corpo 
(1Co 12.12), não glorifi-
cando suas peculiaridades 
em detrimento da Igreja 
de Jesus. Um esforço na 
manutenção da unidade 
jamais será frustrado, mas 
sua negligência traz gran-
de prejuízo ao reino de 
Deus. A desunião e a con-
corrência comprometem o 
testemunho do evangelho 
(Jo 17.21).

Santidade – “Segundo 
é santo aquele que vos 
chamou, tornais-vos san-
tos também vós em todo o 
vosso procedimento” (1Pe 

Placas denominacionais, linhas doutrinárias, 
ênfases teológicas, sistemas de governo – 
até estilos arquitetônicos – parecem mais 
confundir do que explicitar o significado 
de ser Igreja. Na busca dessa significação, 
lembramos os atributos e marcas inerentes à 
Igreja, independente dos tempos e gostos.

O Rev. Juarez Marcondes Filho é o 
Secretário Executivo do SC/IPB e pastor 

da 1ªIP de Curitiba

Juarez Marcondes Filho

1.15). A santidade, para 
muitos, não passa de um 
objetivo utópico apenas. 
Mas o atributo da santida-
de da Igreja revela sua real 
distinção. Ela é santa por 
estar separada do mundo; 
mundo compreendido 
como o sistema de valores 
em desconformidade com 
a vontade de Deus. A san-
tidade, antes de tudo, é 
uma posição à qual fomos 
guindados pela graça de 
Deus, ensejando oportuni-
dade para que o Espírito 
realize em nós a obra da 
santificação.

De novo é a oração sacer-
dotal que ecoa: “estão no 
mundo [...], mas do mundo 
não são” (Jo 17.11,16). E 
este é o grande desafio: 
ser Igreja profundamente 
encarnada no mundo e, ao 
mesmo tempo, ser absolu-
tamente distinto dele, para 
oferecer luz às trevas. De 
um lado, a Igreja não pode 
fugir do mundo, de outro, 
ela não pode envolver-se 
nele a ponto de se des-
caracterizar. A consciência 
da distinção dá a medida 
certa, revelando o mistério 

da vida encarnada no pre-
sente século, sob o coman-
do do Espírito, como se 
deu com Jesus.

Catolicidade  – 
Aprendemos que somos 
protestantes ou evangé-
licos, nunca católicos. É 
evidente que o atributo da 
Igreja que desejamos res-
saltar aqui não se refere 
ao catolicismo romano. 
O termo católico vem da 
palavra grega Kataholói 
[kata (juntos) e holói 
(povos)]. Daí, também nos 
referirmos a esse atributo 
como o da universalidade.

A Igreja não se limita a 
uma nacionalidade exclu-
siva, de fala homogênea, 
com usos e costumes idên-
ticos. Ela não está acul-
turada a esta ou aquela 
nação. Com Abraão, Israel 
foi chamado para ser bên-
ção a todos os povos (Gn 
12.3). Infelizmente, o 
povo de Deus, em muitos 
momentos, esqueceu sua 
missão, imaginando que 
Yahweh era de sua exclu-
siva propriedade e não o 
contrário. A Igreja recebeu 

o mesmo mandado; ela 
existe para ser bênção para 
todos os povos. Ou ela não 
pode orar: “louvem-te os 
povos, ó Deus; louvem-te 
os povos todos” (Sl 67.3).

Apostolicidade – Esse 
atributo encontra nos 
Apóstolos de Cristo seu 
modelo, e torna-se reali-
dade no desempenho da 
missão da Igreja. A Igreja 
de Cristo é apostólica por-
que é enviada (apostoléo) 
por Jesus para proclamar o 
evangelho a toda a criatura 
(Lc 10.1; Mt 28.19-20). 
Esse atributo lança a Igreja 
ao cerne de sua missão 
no mundo. Ela é a envia-
da para a proclamação do 
evangelho.

Atributos são qualidades 
inerentes que definem a 
essência. Sendo detentora 
de tais atributos, a Igreja 
revela marcas, na forma 
de atitudes e práticas, que 
evidenciam sua essência. 
Na próxima edição ressal-
taremos algumas delas.

R

Missão Mundo. Um panorama do que acontece na Igreja
Presbiteriana do Brasil e no mundo presbiteriano. Apresentação, rev.
Gilberto Barbosa. Um programa APECOM. Toda terça, 12h, ao vivo
na IPB3, a rádio com imagem no Youtube, Facebook, Portal IPB e
“on demand” também no Podomatic, iTunes, Spotify e no seu
agregador de RSS preferido. Não deixe de ver, ouvir e compartilhar.
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ças aconteceu no domin-
go (23.6), às 18hs, com 
70 pessoas. Um ato alegre 
e histórico, marcado pelo 
pioneirismo e pela presen-
ça de autoridades locais, 
representantes do Presbité-
rio de Botucatu (PBTU), 
dos Presb. Dr. José Renato 
Costa e Dr. Victor Cape-
letti, integrantes da Comis-
são Executiva (CE). Assim 
como o presidente do Pres-
bitério Suleste Paulistano 
(PSLP), o Rev. Fábio de 
Oliveira; o presidente do 
Conselho da IP de Itaquera 
II, Rev. Mário Eduardo de 
Oliveira e o Presb. Filipe 
Gomes Checon, responsá-
vel pela plantação da igreja 
em São Manuel. 

O Rev. Mário foi o res-
ponsável pela liturgia, 
que teve como pregador o 
Presb. Filipe Checon que 
por meio de Atos 16.1-20 
exortou os presentes a dis-
cernir as orientações dadas 
pelo Espírito de Cristo na 
obra missionária e que 
mantivessem a confiança 
para pregar o evangelho na 
cidade.

Após o culto, ocorreu 
um cerimonial solene de 
congratulação em que o 
presidente do PSLP, Rev. 
Fábio, entregou uma placa 
de boas-vindas, acolhen-
do a nova congregação. 
O Conselho da igreja mãe 
(a IP Itaquera II) escolheu 
Valdir Lopes dos Reis e a 
sua esposa, Danilva Maria 
Martos dos Reis, para rece-
bê-la como representantes 
da congregação. 

 Louvamos a Deus pela 
iniciativa da IP Itaquera II 
e clamamos por esse novo 
trabalho. Soli Deo Gloria.

1304 – Nasce Francesco Petrarca, poeta renascentista ita-
liano, grande entusiasta da recuperação dos Clássicos gre-
gos, o que veio a contribuir para a Reforma do século 16.
1750 – Morre Johann Sebastian Bach, compositor barroco 
alemão.
1789 – Cidadãos se revoltam dia 14 e invadem a Basti-
lha, em Paris. Foi o início simbólico da sangrenta Revolução 
Francesa.
1860 – Rev. Alexander L. Blackford e sua esposa Elizabeth 
Simonton chegam ao Rio de Janeiro após demorada e peri-
gosa viagem de navio.
1866 – Eleição dos primeiros presbíteros da IP do Rio de 
Janeiro (e da IPB) – William Richard Esher e Pedro Peres-
trello da Câmara; foram ordenados dois dias depois.
1870 – Organização inicial da IP de Campinas pelos Revs. 
Edward Lane e George Nash Morton, da Igreja do Sul – PCUS.
1871 – Ordenado o Rev. Modesto Perestrello Barros de 
Carvalhosa, pelo Presbitério do Rio de Janeiro. Foi o 2º mi-
nistro ordenado pela IPB.
1883 – Organização da IP de Fortaleza, Ceará, pelo Rev. 
DeLacey Wardlaw, missionário da Igreja do Sul – PCUS.
1888 – Organização da IP de Curitiba, pelo Rev. George 
Anderson Landes. Organização da IP de Castro (PR), pelo 
Rev. George Landes, e da IP de Tatuí (SP), pelo Rev. Zaca-
rias de Miranda.
1892 – Última edição do jornal pioneiro Imprensa Evangé-
lica, criado pelo Rev. Ashbel Simonton e alguns colegas em 
1864. Lançamento da pedra fundamental do Hospital Sama-
ritano, em São Paulo.
1893 – Fundação da Associação Cristã de Moços (ACM) do 
Rio de Janeiro pelo presbiteriano Myron August Clark.
1896 – Ordenado o Rev. Francisco Lotufo, pelo Presbitério 
de São Paulo; foi pastor por muitos anos em Botucatu. Lan-
çamento da pedra fundamental do Hospital Evangélico do Rio 
de Janeiro.
1901 – O brasileiro Santos-Dumont rodeia a torre Eiffel a 
bordo de um dirigível. O Licenciado Matatias Gomes dos San-
tos chega a Alto Jequitibá (MG); primeiro obreiro presbiteriano 
no leste de Minas. Falece colportor Bartolomeu Reviglio, em 
Lençóis (SP); foi o primeiro crente italiano a fazer profissão de 
fé em São Paulo, em 1867. Ordenado o Rev. Otoniel de Cam-
pos Mota, em Brotas, pelo Presbitério Oeste de São Paulo; 
intelectual, poeta e filantropo.
1902 – Ordenado o Rev. Constâncio Homero Omegna 
(1877-1927), em Botucatu, pelo Presbitério Oeste de São 
Paulo; grande educador, poeta e músico.
1903 – Cisma Presbiteriano dia 31, na 6ª reunião do Síno-
do, em São Paulo; surgimento da Igreja Presbiteriana Inde-
pendente – IPI.

Aconteceu em julho

NO BRASIL E NO muNDO PLANTAÇãO DE IGREjAS

Nova congregação presbiteriana em São Manuel, SP
“[...] acrescenta-
va-lhes o Senhor, dia 
a dia, os que iam 
sendo salvos”
(At 2.47).

o dia 23 de maio de 
2021, a IP Itaquera 

II, jurisdicionada ao Pres-
bitério Suleste Paulistano, 
inaugurou a 1° Congrega-
ção Presbiteriana de São 
Manuel, SP.   O templo 
está instalado em um prédio 
com capacidade para 150 
pessoas na principal aveni-
da da cidade paulista. 

O trabalho nasceu a partir 
de reuniões de estudo bíbli-
co online com 3 pessoas e, 
com o aumento no número 
de participantes, passaram 
a se reunir em casas (res-
peitando protocolo contra 
o coronavírus). Após um 
ano de trabalho, o núme-
ro de participantes passou 
para 30, que foram recebi-
dos como membros neste 
mês, logo após o término da 
classe de catecúmenos.

Para celebrar o início do 
trabalho no novo espaço, 
um culto de Ação de Gra-

Fábio de Oliveira

N

O Rev. Fábio de Oliveira é 
presidente do Presbitério Suleste 

Paulistano (PSLP), SP

Inauguração da Congregação Presbiteriana São Manuel, SP
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escobrimos em Cal-
vino (10.07.1509-

27.05.1564) um homem 
ciente de suas lutas e peca-
dos, que busca sempre uma 
harmonia entre o que acre-
dita ser a correta interpre-
tação das Escrituras e a sua 
vida pessoal, valendo-se da 
Palavra, dos Sacramentos e 
da oração como meios de 
crescimento em sua fé, pro-
curando viver conforme o 
modelo de Cristo.

 Ao mesmo tempo, trans-
pira em seus textos um amor 
a Deus e à sua Igreja, dedi-
cando-se com todo empe-
nho a glorificá-lo por meio 
de sua obediência sincera na 
concretização do que consi-
dera ser a vontade de Deus. 

Busca viver conforme 
escrevera a Guilherme 
Farel (1489-1565) quando, 
mesmo desejando permane-
cer em Estrasburgo, atende 
ao pedido do Conselho dos 
Duzentos, e à persuasiva 
sugestão de Farel, voltando 
para Genebra: “[...] quando 
eu me lembro de que não 
pertenço a mim próprio, eu 
ofereço meu coração, apre-
sentado como um sacrifício 
ao Senhor”. 

Com esse propósito, não 
mede esforços para levar 

adiante a sua vocação. 
Mesmo com o corpo fra-
gilizado por tantas dores e 
doenças, falta de recursos, 
carga extenuante de traba-
lho, calúnias, incompre-
ensões e querelas intermi-
náveis, ele persegue com 
perseverança o alvo colo-
cado por Deus em seu cora-
ção. Ele não abandona sua 
vocação.

Para Calvino, cosmovisão 
é um compromisso de fé 
e prática. Por isso, o seu 
trabalho consistia na aplica-
ção de sua fé às condições 
concretas de sua existência. 
A fé é obediência oculta; a 
obediência é a fé revelada. 

Assim, insistiu junto aos 
Conselhos para melhorar as 
próprias condições do ensi-
no, bem como os recursos 
das escolas. Ele apresentou 
ao conselho municipal um 
projeto educacional gratuito 
que se destinava a meninos 
e meninas, tendo um grande 
apoio público. Desta pro-
posta surgiu o Collège de 
Rive (1536). Foi a primei-
ra escola primária, gratui-
ta e obrigatória de toda a 
Europa.

Com o apoio dos diáconos 
pôde realizar um grande tra-
balho social, assistindo em 
especial aos imigrantes, os 
capacitando e financiando 
para iniciarem novas ativi-
dades profissionais. 

Em 1559 criou a Aca-
demia em Genebra, esfor-
çando-se por constituir um 
corpo docente competen-
te. A partir da Academia o 

pensamento Protestante se 
internacionalizou. Novas 
Universidades são criadas 
e outras, de origem medie-
val, aderem ao novo sistema 
de pensamento, destacando 
as Universidades de Wit-
tenberg (1502); Heidelberg 
(1386), tornando-se oficial-
mente protestante reforma-
da em 1556; Leiden (1575) 
e a Academia de Saumur 
(1593). Mais tarde, as uni-
versidades de Harvard 
(1636); Ultrecht (1636); 
Halle (1694); Yale (1701); 

Colúmbia (Antiga King's 
College (1754); Princeton 
(Antiga College of New Jer-
sey) (1746).

Calvino treinou centenas 
de missionários que dese-
javam levar o evangelho a 
seus países, especialmente 
a França. 

A Academia, portanto, 
além de um centro inte-
lectual rigoroso, procuran-
do vivenciar a sabedoria 
de Deus em seus estudos 
e ensino, era também um 
grande centro missionário, 

subordinando todo o saber 
a Cristo e, partir dele, viver 
e anunciar o evangelho a 
todos os povos. 

Calvino atuava em todas 
essas frentes, mantendo um 
trabalho pastoral imenso: 
abordar questões variadas 
e pastorear o seu reba-
nho (pregando, visitando, 
aconselhando).

 A despeito desses fatores 
que poderiam ser dispersi-
vos, a estrutura do pensa-
mento de Calvino tornou-se 
uma força motriz poderosa 
para o trabalho missionário.

Mesmo confiante na 
soberania de Deus, Calvino 
entendia que “certamente 
nada retarda tanto o pro-
gresso do reino de Cristo 
como a escassez de minis-
tros”, escreve a Heinrich 
Bullinger (1504-1575). Por 
isso, comenta em lugares 
diferentes: “Um pregador 
do evangelho [...] deve ter 
como sua meta, na realiza-
ção de seu ofício, oferecer 
a Deus as almas purificadas 
pela fé”. Por outro lado, 
“a infidelidade ou negligên-
cia de um pastor é fatal à 
Igreja”.

 Calvino enquanto pôde, 
além de cuidar espiritual-
mente dos habitantes de 
Genebra, continuou pasto-
reando diversas igrejas – na 
Suíça, França, Inglaterra, 
Alemanha, Brasil – à dis-
tância, atento aos aconteci-
mentos, escrevendo e acon-
selhando os missionários, 
orando e preparando de 
forma intensa mais e mais 

candidatos ao ministério 
além de prosseguir amplian-
do as Institutas, escrevendo 
seus sermões e comentários 
das Escrituras.

 Sua convicção transpira 
na Academia em seu vigor 
missionário. Considerando 
que o reino de Deus envol-
ve todos os povos – Jesus 
Cristo não foi enviado ape-
nas aos judeus –, a mensa-
gem do evangelho deve ser 
anunciada a todos.

Assim foi o seu ministé-
rio: intenso, variado, consa-
grado e fiel. 

Quando Calvino faleceu, 
em 27.05.1564, Teodoro de 
Beza (1519-1605), que o 
acompanhou durante todo 
o tempo, escreveu: “Assim, 
esta luz esplêndida da 
Reforma foi levada de nós 
com o pôr-do-sol. Durante 
aquela noite, e o dia seguin-
te, houve grande lamenta-
ção por toda cidade; para 
a República, a tristeza da 
perda de um de seus cida-
dãos mais sábios; a Igreja 
lamentou a morte de seu 
pastor fiel; a Academia se 
entristeceu por se ver priva-
da de um professor incom-
parável, e todos se afligiram 
pela perda daquele que foi, 
sob Deus, o pai e conforta-
dor de todos".
O retrato de Calvino acima é um 
desenho a lápis do artista Marcos 
Rodrigues. Cessão gratuita.

mEmóRIA

João Calvino, uma vocação teológica e missional

O Rev. Hermisten Maia Pereira 
da Costa é pastor-auxiliar da 1ª 
IP São Bernardo do Campo, São 

Paulo, SP, ensina teologia no JMC, 
é membro do CECEP, do Conselho 

Editorial da Cultura Cristã e do Brasil 
Presbiteriano.

Hermisten Costa

D
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rocar palavras, 
ideias... conversas 

são parte importante do 
cotidiano, sejam elas as 
mais triviais ou as mais 
profundas. Muitas vezes 
proporcionadas por meio 
dos encontros semanais 
com irmãos, as conversas 
também foram afetadas em 
tempos de isolamento. Dia 
3 de junho de 2021 era a 
data em que estava agen-
dado o início do ENUMP 
(Encontro Nacional da 
UMP) que precisou ser 
adiado para 2022. Mas na 
mesma data foi realizado o 
primeiro “Talk UMP”. 

Do inglês, “talk” signi-
fica “conversa” e essa foi 
a principal atividade reali-
zada na programação onli-

ne que durou mais de 6 
horas com a participação 
de jovens de norte a sul do 
País. 

O evento digital foi divi-
dido em vários momen-
tos, tendo como pano de 
fundo o tema “O jovem e 
a sexualidade”, um assunto 
que não poderia ser tratado 
de forma superficial, sem 
os apropriados fundamen-
tos bíblicos. Assim, parti-
ciparam com palestras os 

Revs. Héber Campos Jr. e 
Robinson Grangeiro falan-
do sobre sexualidade, mas-
culinidade e feminilidade. 

Ao final da programação, 
os dois pastores se junta-
ram a jovens da mocida-
de em uma mesa redon-
da muito enriquecedora, 
respondendo perguntas ao 
vivo das pessoas que inte-
ragiam pelo chat da trans-
missão, ao mesmo tempo 
em que conversavam sobre 
aplicações dos ensinos na 
vida diária, em meio aos 
desafios da sociedade.

A irmã Eleny Vassão tam-
bém contribuiu com uma 
palestra, na qual tratou 
sobre situações de abuso, 
um assunto delicado, porém 
necessário, e que foi tratado 
com muita sabedoria, apon-
tando para a esperança que 

só a graça de Deus pode 
proporcionar.

Além das palestras e da 
mesa redonda que fechou 
o evento, diversos jovens 
participaram ao longo da 
transmissão em momentos 
descontraídos de boa con-
versa. Alguns contaram suas 
histórias relembrando situa-
ções inusitadas em encon-
tros da mocidade. Casais 
que se formaram a partir 
dos eventos da UMP com-
partilharam suas experiên-
cias do início do relaciona-
mento e falaram também 
da vivência após o casa-
mento, sempre apontando 
para a providência de Deus 
em cada situação. A parte 
de música foi realizada por 
jovens da UMP Rolin de 
Moura, de Rondônia, e por 
jovens da Sinodal Curitiba. 

O “Talk UMP” propor-
cionou momentos de troca, 
interação e aprendizado de 
uma forma leve, ao mesmo 
tempo em que firmados 
na base sólida da Palavra 
do Senhor. Foram mais de 
6 horas ao vivo, mas o 
tempo passou voando. Afi-
nal, é difícil ver as horas 
passarem em uma boa 
conversa. 

Damos graças a Deus 
por momentos como esses. 
Nossa oração é que em 
breve essas boas conver-
sas sejam acompanhadas 
também de abraços e um 
cafezinho enquanto irmãos 
falam uns aos outros no 
temor do Senhor.

Talk UMP: uma boa conversa
“[...] os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros; o Senhor atentava e ouvia” (Ml 3.16).

“A igreja, na verdade, 
tinha paz por toda 
a Judéia, Galileia e 
Samaria, edificando-
se e caminhando no 
temor do Senhor, 
e, no conforto do 
Espírito Santo, 
crescia em número” 
(At 9.31).

Wesley Almeida 

T

Wesley Calland S. Almeida é 
Secretário de Educação Cristã da 

Confederação Nacional da Mocidade 
(CNM)

O Rev. Douglas Sborowski é o 
pastor da IP de Ribeirão Preto

CELEBRAÇãO

Igreja Presbiteriana de Ribeirão Preto – 92 anos

elebramos os 92 
anos de organização 

da IPRP, ocorrida a 2 de 
junho de 1929. Louvamos 
a Deus por sua graça e 
misericórdia, em susten-
tar este trabalho da Igreja 
local. Louvamos a Deus 
pelas famílias, pastores e 

lideranças que contribuí-
ram para a boa condução 
da IPRP até aqui. Hoje, 
nestes tempos difíceis, não 
podemos esmorecer nosso 
ânimo espiritual, assim 
como nossa vida piedosa 
e de compromisso com 
Cristo, e continuarmos fir-
mes nessa caminhada com 
a IPRP. Agradecemos aos 

irmãos, membros comun-
gantes, que continuam 
firmes com suas "mãos 
no arado", olhando fir-
memente para o Autor e 
Consumador da nossa fé, 
trabalhando para o cresci-
mento e continuidade dessa 
obra. Sigamos. 

Douglas Sborowski

C
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IPA é o Projeto de 
Plantação da Igreja 

Presbiteriana Reformada 
na Argentina. É um traba-
lho pioneiro da Agência 
Presbiteriana de Missões 
Transculturais (APMT) da 
IPB, liderado pelo Rev. 
Wilton Santos, membro do 
Presbitério Norte de Tocan-
tins. Casado com Josye, o 
casal tem quatros filhos: 
Sarah, Giovana, Wilton Jr. 
e um bebê a caminho.

Movida pela visão de 
plantar igrejas no país vizi-
nho, a família missionária 
levantou alguns parceiros 
e com suas próprias econo-
mias se mudou para a cida-
de de Marcos Paz, região 
metropolitana de Buenos 
Aires, em 2014. 

Atualmente, uma con-

gregação está se desenvol-
vendo e crescendo na cida-
de graças ao projeto que 
contempla a plantação de 
uma igreja local e o estudo 
e estratégias para plantar 
novos pontos de prega-
ção em outras cidades do 
país e assim multiplicar a 
IPA – Igreja Presbiteriana 
Argentina – fundamentada 
na Palavra de Deus.

Deus tem abençoado o 
trabalho, dando frutos e 
vitórias nas lutas duran-
te os últimos sete anos. 
Confira abaixo algumas 
experiências contadas pelo 
casal:

“Nós realizamos evan-
gelização abundante e 
cotidiana. Aproveitamos 
muito as datas sazonais 
para os eventos evange-
lísticos. 

Fizemos um curso para 

casais. Deus trabalhou no 
coração dos casais ensi-
nando as bases bíblicas 
para o casamento e a rela-
ção familiar.

Marcelo e Verônica 
foram os primeiros mem-
bros da IP Argentina. Eles 
têm 3 filhos, todos batiza-
dos e membros ativos da 
nossa igreja. Depois deles 
vieram o Rubens e a Cintia 
com seus 4 filhos, que tam-
bém são batizados e mem-
bros. Logo eles trouxeram 
suas mães, irmã Olga 
(mãe do Marcelo, irmã 
Stella, mãe do Rubens e 
da Veronica e Bety, mãe da 
Cintia). Vemos no Marcelo 
e no Rubens característi-
cas de liderança e os esta-
mos treinando pensando 
no presbiterato.

Em 2021, Josye, que cui-
dava das crianças e dos 
adolescentes, assumiu o 
ministério de mulheres e 
passou o trabalho infantil 
para Antonella, uma jovem 
muito ativa que promove 

atividades infantis com 
nossa filha Sarah. O tra-
balho com os adolescen-
tes foi repassado para o 
irmão Pedro e sua esposa 
Gicelly, um jovem casal 
estudante de medicina, 
membros ativos da igreja.

Josye começou com um 
projeto de evangelização 
de novas mulheres e edi-
ficação das já converti-
das. A dinâmica é fazer 
um culto doméstico com 
fins evangelísticos para 
atrair novas mulheres e 
inculcar nas já crentes a 
importância e o dever de 
evangelizar.

A evangelização neste 
tempo de pandemia não 
parou, pelo contrário, tem 
crescido. Distribuímos ali-
mentos com objetivo evan-
gelístico. Também incluí-
mos avaliação médica 
sob os cuidados do irmão 
Pedro que já está cursan-
do seu último ano de medi-
cina e é aluno assistente 
em um hospital público 

da Capital Federal. Ele é 
membro assíduo da igreja. 

A igreja nascente conta 
com 22 membros comun-
gantes, 32 membros não 
comungantes e cerca de 
54 pessoas tem participado 
das diferentes atividades.

Esse ministério tem dado 
frutos na seara do Senhor. 
Sua participação é impres-
cindível. Quero estender a 
você este privilégio! Venha 
conosco e seja também um 
agente de salvação.”

Ore pela família missio-
nária e pela plantação de 
igreja que é um braço da 
IPB no país de Los Herma-
nos. Para conhecer melhor 
o trabalho no país vizi-
nho, entre em contato com 
o Rev. Wilton Santos de 
Oliveira pelo e-mail wil-
tonmissoes@gmail.com ou 
pelo WhatsApp (+54) 11 
2601-1240.

Cresce a igreja presbiteriana na Argentina

mISSõES TRANSCuLTuRAIS

PROJETO PIPA, plantando igreja na Argentina

Emma Castro 

P

Emma Castro é missionária 
e coordenadora do Dep. de 

Comunicação da APMTRev. Wilton Santos e família
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“O ornato dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos, as suas cãs” (Pv 20.29)

FORÇAS DE INTEGRAÇãO

A importância da sabedoria dos mais velhos no 
amadurecimento adolescente

omemoramos em 
julho o Dia do Ado-

lescente Presbiteriano. 
Uma faixa etária, segun-
do a legislação brasileira, 
compreendida entre 12 e 
18 anos. Esta é uma oca-
sião muito oportuna para 
refletirmos sobre a ado-
lescência e seu impacto 
na vida cristã e na igreja. 
É um período com mui-
tos obstáculos, em que há 
necessidade do apoio e da 
sabedoria dos mais velhos. 

O termo adolescência 
é recente na história da 
humanidade. Antigamente 
a sociedade exigia das pes-
soas um amadurecimento 
precoce e abrupto. Grande 
parte da população precisa-
va trabalhar desde a infân-
cia e se envolver em acor-
dos matrimoniais muito 
cedo, a fim de manter as 
condições de sobrevivência 
de suas famílias. Mas, com 
as mudanças sociais da era 
moderna, muitas famílias 
passaram a se esforçar para 
que seus filhos não preci-
sassem trabalhar e se casar 
tão cedo. Foi nesse con-
texto que surgiu a adoles-
cência.

A partir desse momento 
muitas pessoas não preci-
sariam mais passar por um 
choque de amadurecimen-

to, mas teriam sua fase de 
transição entre a infância e 
a vida adulta preservada e 
protegida. 

Isso significa para eles 
uma liberdade nunca vista, 
já que seus pais ou respon-
sáveis não decidirão mais 
de modo direto e intenso o 
que irão vestir, comer, falar 
ou com quem deverão se 
relacionar. Mas, ao mesmo 
tempo, ainda não têm bem 
estabelecidos os princípios 
que nortearão suas escolhas 
e, por isso, assumem uma 
posição questionadora. 

Os mais idosos são tam-
bém influenciados por essa 
mudança de comportamen-
to. Afinal, muitos herda-
ram o hábito de obedecer 
sem questionar, pois foram 
submetidos a um processo 
abrupto de amadurecimen-
to, em que não havia espa-
ço para muitas perguntas, 
mas exigia ações rápidas e 
eficazes.

Por esse motivo, há um 
distanciamento entre as 
gerações de adolescentes 
e a melhor idade. Os mais 
velhos costumam ensinar 
e agir de acordo com suas 
convicções de modo que 
seja feito o melhor pelos 
mais novos, mas não cos-
tumam ter muita paciên-
cia com tantas perguntas 
e esperam que haja obe-
diência sem resistência, 

como lhes foi exigido. Ao 
mesmo tempo, os mais 
novos, com o desejo de 
terem sua “liberdade” e 
suas próprias ideias, ten-
dem a recusar aquilo que 
lhes é oferecido como 
princípio inegociável, pois 
sua curiosidade aguçada 
faz com que desejem tirar 
suas conclusões e viver 

suas próprias experiências. 
Um choque entre gerações. 
Um passa a ser visto como 
“rebelde” e o outro como 
“ultrapassado”.

Mas, à luz das Escritu-
ras, percebemos que nada 
do que Deus faz é “por 
acaso”. As diferenças natu-
rais que ele criou em nós 
existem para que apren-
damos a ser um só, como 

um único corpo, portador 
de células diferentes, mas 
que funcionam em perfei-
ta sintonia. Nesse sentido, 
Deus deseja que saibamos 
respeitar todas as fases da 
vida uns dos outros, com-
plementando-nos e servin-
do-o em harmonia.

Provérbios 20.29 é belo 
por isso. Revela que os 

jovens possuem como 
ornamento a força que os 
mais velhos não têm e, em 
contrapartida, os idosos 
possuem suas cãs (cabelos 
brancos), dadas por Deus 
como símbolo da sabedo-
ria adquirida ao longo da 
vida. Assim, ambos devem 
oferecer um ao outro aqui-
lo que possuem, a fim de 
trabalharem juntos ofere-

cendo uma oferta de amor 
ao seu Criador.

No Dia do Adolescente 
Presbiteriano agradece-
mos por Deus ter mantido 
nossos jovens em sua pre-
sença até aqui. E precisa-
mos, como igreja, pedir ao 
Senhor paciência e amor 
para cuidarmos dos nossos 
adolescentes e acolhê-los, 
mesmo que exijam muito 
mais do que o esperado, 
pois quando o temor ao 
Senhor é plantado e desen-
volvido em seus cora-
ções, eles possuem força 
e energia únicas, o que os 
torna essenciais para o tra-
balho na igreja, servindo 
nas mais diversas funções. 
Além disso, é preciso lem-
brar que a adolescência é 
como terra fértil: floresce-
rá aquilo que plantarmos e 
ensinarmos com paciência, 
discernimento e alegria. A 
correção deve ser feita em 
amor, afastando a negligên-
cia e sempre intercedendo 
por suas vidas. 

Que o Senhor esteja com 
os adolescentes, abençoan-
do, conduzindo, livrando 
do mal, trazendo comunhão 
e enchendo nosso coração 
de sua alegria.

Feliz Dia do Adolescen-
te Presbiteriano!

Nicolly V. Soares

C

Nicolly V. Soares é Vice-presidente 
Centro-oeste da CNA – Confederação 

Nacional dos Adolescentes 
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Comissão Executiva do SC da IPB 
(CE-SC/IPB) reuniu-se de 8 a 11 de 

junho na IP de Campinas. Na ocasião foram 
examinados 404 documentos, gerando 307 
resoluções que serão publicadas na íntegra 
pelo Brasil Presbiteriano em edição especial 
e estão disponíveis no aplicativo iCalvinus. 
Confira abaixo alguns pontos abordados e con-
siderações feitas durante a CE-SC/IPB 2021. 

Comercialização de e-books pela 
Editora Cultura Cristã 

Considerando a solicitação para que a Editora 
Cultura Cristã (CEP) comercialize livros em 
formato eletrônico, os conhecidos e-books, 
a CE-SC/IPB reforçou que compete à CEP 
deliberar sobre o modelo de negócios e for-

matos mais adequados para publicações e ao 
Conselho de Educação Cristã e Publicações 
(CECEP) a supervisão da produção de toda 
literatura e material da Cultura Cristã. 

A CE-SC/IPB–2021 agradeceu ao concílio a 
preocupação com o caso e informou que a CEP 
já tem comercializado literatura no formato 
proposto, possuindo em seu catálogo acima de 
70 títulos de diferentes categorias, incluindo 
livros e revistas para EBD. 

150 anos do Mackenzie 

Com a aproximação do aniversário do 
Instituto Presbiteriano Mackenzie, a ser cele-
brado no dia 18 de outubro, a CE-SC consi-
derou a suspensão de atividades presenciais 
programadas em decorrência da pandemia, 

aprovou o relatório e registrou um memorial 
histórico sobre o Mackenzie, solicitando ao 
CECEP que publique uma edição especial 
do Brasil Presbiteriano para narrar a cami-
nhada do Mackenzie, conclamar as Igrejas 
Presbiterianas que orem pelo Mackenzie no 
domingo 17.10.2021, e agradecer ao Senhor 
por havê-lo sustentado e fortalecido ao longo 
desses 150 anos de existência.

Editora Cultura Cristã

Examinando o relatório do CECEP e da CEP, 
a CE, além de agradecer a Deus pela vida de 
todos que se dedicam com zelo nessa área tão 
importante da denominação, aprovou o docu-
mento e destacou, por exemplo, o desenvolvi-
mento do Currículo Cultura Cristã (revistas), o 
Brasil Presbiteriano, culto das crianças (pode 
ser baixado pela internet gratuitamente, com 
mais 250 mil downloads); a ampliação do 
portfólio de livros em formato digital; os lan-
çamentos realizados durante o período exami-
nado, assim como a realização de conferências 
e eventos digitais que tiveram cerca de 32.259 
visualizações, com média diária assistindo (ao 
vivo) de 1.569 pessoas; e inscritos 5.378 no 
Brasil e 24 no exterior. 

A CE parabenizou o Conselho de Educação 
Cristã e Publicações e a CEP pelos relevantes 
serviços prestados.

Comissão ExECutiva

Comissão Executiva do SC/IPB aprova relatórios e sol icitações de igrejas durante reunião em Campinas, SP
Atividades da Comissão de 

Organização, Sistemas e Métodos 
(CSM)

Ao analisar o relatório anual de atividades do 
CSM, a CE considerou o empenho da comis-
são para se adequar aos tempos atípicos em que 
vivemos, que correspondeu ao que se espera da 
CSM com foco em suas competências, e apro-
vou o documento destacando a. A dedicação 
aos estudos para auxiliar nas atividades pas-
torais tendo por base a visão reformada; b. A 
elaboração de modelo de relatórios de exame 
de contas das igrejas locais; c. O uso do apli-
cativo IPB, fazendo o seu carregamento con-
tínuo do app oficial com edições atualizadas 
do Jornal Brasil Presbiteriano; d. Ter postado 
regularmente notificações e documentos como 
os Símbolos de Fé e Manual Presbiteriano, 
edição 2019.

Normatização de Reuniões online no 
âmbito da IPB

Quanto a requerimento da SE do SC, para que 
a CE-SC/IPB se pronuncie sobre a viabilidade 

e validade de reuniões por meio eletrônico no 
âmbito da IPB, após diversos considerandos, a 
CE-SC/IPB 2021 resolveu:

I) tomar conhecimento;
II) responder que é reconhecida a viabili-

dade e a validade das reuniões realizadas em 
meio exclusivamente eletrônico ou em sistema 
misto (presencial e eletrônico), pelos concílios, 
inclusive tribunais eclesiásticos, comissões 
executivas, autarquias, juntas e comissões em 
geral, sociedades internas, juntas diaconais e 
demais órgãos internos colegiados no âmbi-
to da IPB, sempre que a matéria se revelar 
urgente, relevante e oportuna, desde que sejam 
observados os seguintes requisitos:

a) regular e tempestiva convocação dos 
membros do órgão deliberativo;

b) acesso de todos os membros à rede mun-
dial de computadores (internet);

c) confirmação de que todos os membros 
estejam aptos a acessarem o ambiente eletrôni-
co escolhido para suportar a reunião;

d) registro em ata de todos os atos e delibera-
ções do órgão deliberativo;

III) esclarecer que deve constar na ata o 
endereço eletrônico utilizado para o acesso à 

plataforma escolhida para suportar a reunião;
IV) orientar as mesas diretoras dos órgãos 

deliberativos a baixarem as instruções para o 
funcionamento, de modo a não conflitar com 
as normas regimentais.

Membros titulares do Conselho de 
Educação Cristã e Publicações (CECEP)

Clodoaldo Waldemar Furlan (Presidente)
Domingos da Silva Dias (Vice-presidente)
José Romeu da Silva (Secretário)
Anízio Alves Borges
Hermisten Maia Pereira da Costa
João Jaime Nunes Ferreira
Misael Batista do Nascimento
Walcyr Gonçalves

A
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eclesiologia da 
Igreja Presbiteriana 

do Brasil (IPB) vincula a 
criação, a organização, a 
estruturação e o funcio-
namento regular de uma 
igreja local à existência 
de um Conselho compos-
to de pastor ou pastores e 
presbíteros, aos quais com-
pete exercer o governo e 
a disciplina, e zelar pelos 
interesses da comunidade 
sob seus cuidados (arts. 30, 
31, 50 e 75, da CI/IPB). 
Consoante os arts. 33 e 34, 
da CI/IPB, a igreja poderá 
ter um ou mais pastores, 
eleitos ou designados pelo 
Presbitério, na condição 
de efetivo ou auxiliar, com 
mandatos definidos, sendo 
que o prazo máximo do 
mandato do pastor efetivo 
é cinco anos.

Embora o ideal de uma 
igreja local seja manter 
por longo tempo um pas-
tor efetivo, isso nem sem-
pre acontece. Aliás, não é 
muito raro o rompimen-
to dos laços pastorais no 
curso do mandato. 

O art. 138, da CI/IPB, 
prevê três situações nas 
quais pode ocorrer a dis-
solução das relações do 
pastor efetivo com a igre-
ja confiada aos seus cui-

dados, antes de findar o 
mandato: “a) a pedido do 
pastor, ouvida a igreja; b) 
a pedido da igreja, ouvido 
o pastor; c) administrati-
vamente pelo concílio que 
tiver jurisdição sobre o 
ministro, depois de ouvidos 
este e a igreja”. 

A dúvida perturbado-
ra diz respeito à forma, à 
natureza e aos efeitos da 
manifestação da igreja ou 
do pastor nesses casos. O 
que ocorre se a igreja recu-
sar o pedido de dissolução 
das relações apresentado 
pelo pastor? Pode o pastor 
recusar o pedido de disso-
lução das relações apresen-
tado pela igreja? Podem o 
pastor e/ou a igreja recusar 
a dissolução encaminhada 
pelo Presbitério? Essas são 
indagações que precisam 
ser enfrentadas e respondi-
das, com serenidade, à luz 
da Constituição.

Quanto à forma de mani-
festação da igreja, o art. 
9º, § 1º, alínea “b”, da 
CI/IPB, prevê que compe-
te à assembleia “pedir a 
exoneração” ou “opinar a 
respeito, quando solicitada 
pelo Conselho”. Portanto, 
em ambas as situações, a 
manifestação é um ato for-
mal da assembleia geral 
da igreja, sem o qual o 
processo de dissolução 
da relação pastoral estará 
eivado de nulidade. Aliás, 
sobre o tema já se mani-
festou o SC/IPB, escla-
recendo que a expressão 
“ouvida a igreja significa 
uma manifestação formal 

da igreja local reunida em 
assembleia extraordinária 
[...]” (CE 2009 – DOC. 
CLIV) e que a exigência 
dessa manifestação apli-
ca-se indistintamente ao 
pastor efetivo eleito e ao 
pastor efetivo designa-
do pelo presbitério (SC 
1994 – DOC. CX – DOC. 
CCXIV). 

Quanto à natureza e aos 
efeitos da manifestação da 
igreja, é necessário definir 
se ela é autora do pedido 
ou se está sendo chamada 
a opinar a respeito do pedi-
do do pastor efetivo. No 
primeiro caso, a delibera-
ção da assembleia tem a 
natureza de ato postulató-
rio, na medida em que não 
define a permanência ou 
saída do pastor, mas ape-
nas aprova o pedido a ser 
encaminhado à apreciação 
do Presbitério, através do 
Conselho, que é o concí-

lio imediato. No segundo 
caso, trata-se de um ato 
meramente opinativo, por 
meio do qual a assembleia 
apenas emite sua opinião 
de concordância ou discor-
dância em relação ao pedi-
do formulado pelo pastor. 
Em ambas as situações, a 
deliberação da assembleia 
não tem efeito vinculan-
te em relação à decisão 
do Presbitério, ao qual 
compete decidir quanto 
ao rompimento dos laços 
pastorais com a igreja e 
à mudança de campo do 
ministro (art. 88, alíneas 
“c” e “d”, da CI). Embora 
possa influir na decisão, 
a manifestação da assem-
bleia da igreja não obriga 
o Presbitério a acolher o 
pedido de dissolução dos 
laços pastorais. 

Semelhantemente ocorre 
com o pastor efetivo, em 
relação ao pedido de disso-
lução dos laços feito pela 
igreja.  A ele deve ser dada 
a oportunidade de se mani-
festar, conforme prevê o 
art. 138, alínea “b”, da CI/
IPB, sob pena de nulida-
de do processo. Ainda que 
haja assentimento de sua 
parte, forçoso é reconhe-
cer que a natureza de sua 
manifestação, em princí-
pio, é contestatória, apre-
sentada em procedimento 
administrativo a cargo do 
Conselho da igreja, asse-
gurando-lhe o contradi-
tório. Essa manifestação 
deve ser formalizada em 
resposta ao Conselho, que 
encaminhará o caso ao 

Presbitério, ao qual com-
pete decidir. 

Por fim, tratando-se de 
procedimento administrati-
vo iniciado pelo presbitério 
para dissolução dos laços 
pastorais, tanto a igreja 
quanto o pastor efetivo 
precisam ser ouvidos, sob 
pena de nulidade.

Feita a análise das três 
situações previstas no art. 
138 da CI/IPB, forçoso é 
concluir que a manifesta-
ção a respeito do pedido de 
dissolução dos laços pasto-
rais, tanto da igreja quan-
to do pastor efetivo, são 
imprescindíveis, mas não 
são vinculantes. A decisão 
compete ao Presbitério, 
que deve solucionar o caso 
com base no princípio da 
equidade, tomando em 
consideração às circuns-
tâncias do caso, a conve-
niência da obra evangélica 
e, na medida do possível, 
atendendo também às 
necessidades do ministro e 
da igreja, para conciliar os 
interesses envolvidos (art. 
133, da CI/IPB).

O que se recomenda em 
tais situações é muita pru-
dência, sabedoria e bom 
conselho no encaminha-
mento da questão, para 
promover a edificação da 
igreja e a honra de Cristo, 
o Supremo Pastor, de quem 
nada e ninguém pode nos 
separar.

Dissolução de Laços Pastorais

George Almeida é presbítero na IP 
de Brotas, em Salvador, Presidente 

do Sínodo Central da Bahia (SCH), 4º 
Secretário da Mesa do SC/IPB e Relator 

da Comissão Permanente do Manual 
Presbiteriano.

George Almeida

A
Embora o ideal de 
uma igreja local 
seja manter por 
longo tempo um 
pastor efetivo, isso 
nem sempre acon-
tece. Aliás, não é 
muito raro o rom-
pimento dos laços 
pastorais no curso 
do mandato.
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A Igreja depois da pandemia

omo podemos imagi-
nar a Igreja de Jesus 

Cristo, depois da pande-
mia da Covid-19? Enquan-
to converso com colegas, 
parece ser possível orga-
nizar as opiniões em dois 
blocos distintos: uns res-
pondem com exultação; 
outros com reticências e 
indicativos de problema 
iminente, sugerindo teorias 
conspiratórias que evocam 
uma prevalência do mal e 
aproximação do anticristo.

Eu me encontro entre os 
primeiros, porque minha 
leitura da História é, con-
fesso, determinista, no 
melhor sentido possível. 
Acredito que a História é 
determinada por Deus, que 
cada detalhe dela cumpre 
um decreto eterno do Altís-
simo (Is 46.9-13). Nesses 

termos, por mais que isso 
soe estranho, entendo que 
todas as circunstâncias 
desta pandemia — e isso 
inclui cada experiência de 
desconforto e sofrimento, 
até mesmo cada decreto 
governamental que afeta as 
igrejas — realizam o plano 
de Deus em sua misteriosa 
providência.

Além disso, creio no 
triunfo da Igreja. Ainda que 
invertido e esquisito. Ainda 
que restringida e sufocada 
por oposição. Leio a His-
tória à luz de Apocalipse 
11.1-14. A Igreja é simboli-
zada por duas testemunhas 
que, semelhantes a Moisés 
e Elias, pregam e realizam 
sinais, mas que, no fim das 
contas, são odiadas pelos 
não convertidos. As teste-
munhas são “mortas” — e 
sua morte é aclamada pela 
sociedade/cultura vigente 

—, mas no fim, Deus as 
levanta milagrosamente. 
Essa é a Igreja na História.

Alguns posts e lives lis-
tam possíveis problemas 
que a Igreja enfrentará 
após a pandemia: dizem 
que [1] o fervor diminuirá, 
por conta do tempo longo 
em distanciamento social; 
[2] os cultos presenciais 
diminuirão, pois as pessoas 
terão se acostumado às ati-
vidades on-line; [3] a cultu-
ra digital encaminhará um 
paradigma de igreja distan-
te do padrão das Sagradas 
Escrituras, uma espécie de 
nova agremiação religiosa 
digital-glocal, com pessoas 
filiadas à distância (mem-
bros não apenas da locali-
dade, mas de todas as partes 
do globo), contribuindo à 
distância, pastoreadas/dis-
cipuladas à distância, ofere-
cendo culto e participando 

de ministérios à distância. 
Uma igreja mediada pelos 
recursos tecnológicos. [4] 
Há quem diga que as igrejas 
locais simples, analógicas, 
definharão.

Eu não desconsidero as 
ponderações acima, mas, 
como eu disse, acredito na 
doutrina da providência a 
ponto de estar certo de que 
cada uma destas tendências 
é provida/permitida/decre-
tada por Deus.

Minhas convicções: [1] 
Deus assegurará o fervor 
dos eleitos dele. [2] Deus 
atrairá os eleitos aos cultos 
e atividades presenciais. [3] 
Deus usará a cultura digital 
para sua causa santa: igrejas 
tementes ao Senhor adequa-
rão seus ministérios bibli-
camente, para fazer frente 
aos novos paradigmas. As 
que tiverem condições de 
usar os meios digitais con-

tinuarão a servir ao Senhor 
com fidelidade e produzin-
do bom fruto, a despeito 
das ameaças. [4] As igrejas 
simples, analógicas, perma-
necerão vivas e crescerão.

Isso é assim porque a 
Igreja, essa instituição sim-
ples, desprovida de planeja-
mento estratégico infalível 
ou recursos sofisticados, é 
a “menina dos olhos” do 
SENHOR (Sl 17.7-8). Deus 
a guardará. Deus a manterá. 
Deus a abençoará. Até o dia 
final.

Apesar das incógnitas e 
perigos da cultura digital; 
apesar da “esquerda”; ape-
sar da “ultradireita”; apesar 
dos “homens”; apesar de 
Satanás e do inferno. Sim-
ples assim.

Misael Nascimento

C

O Rev. Misael Batista do 
Nascimento é pastor da IP de São 

José do Rio Preto, membro do CECEP 
e do Conselho Editorial da Cultura 

Cristã 

Vida dEVOciONal Em família

Recursos devocionais da Bíblia de Estudo Herança Reformada
Pensamentos para a devoção pessoal/em família

Esse salmo estabelece um 
modelo para orarmos para 
conhecer a vontade de Deus. 
Como é bom e tem prazer 
em nosso bem-estar, ele dará 
orientações se as pedirmos 
humildemente, com espírito 
receptivo. Um elemento-cha-
ve para discernir a vontade 
de Deus é nos submetermos a 

ele, mesmo antes de conhecê
-la (Jo 7.17). Descobriremos 
que ele cumprirá a sua pro-
messa segundo as suas ricas 
misericórdias e sua verdade 
imutável. Se o temermos, 
ele nos conduzirá. Temer a 
Deus é levá-lo em conta em 
cada pensamento e situação, 
é viver impactados por sua 
realidade. O temor a Deus 
não é um terror que nos man-

tém afastados dele, mas uma 
amizade que nos coloca con-
fiadamente sob sua íntima 
orientação. O Filho de Deus 
vivia em dependência diária 
de seu Pai e em reverên-
cia a ele. Procurava fazer a 
vontade do Pai porque essa 
era também a sua vontade 
(Is 50.4-5). Se procurarmos 
confiar em Cristo, seu Espí-
rito nos capacitará a fazer o 

Leia o salmo 25

Após cada salmo e 
cada capítulo da Escri-
tura, a Bíblia de Estu-
do Herança Reformada 
apresenta auxílios para a 
prática devocional indi-
vidual ou familiar. Você 
poderá encontrá-la em
www.editoraculturacrista.com.br

mesmo. Como esse salmo 
ilumina o significado de 
viver como filho de Deus?
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Diaconia

ue honra para um diá-
cono: ele é um “goel” 

(resgatador), nome usado 
para seu Salvador. No meio 
do sofrimento, Jó bradou: 
“Eu sei que meu Goel (meu 
redentor) vive!” (Jó 19.25). 
Assim a diaconia poderia 
ser descrita como “goelo-
gia”, o estudo sobre a tare-
fa da assistência social da 
igreja.

O Estado também traba-

lha nessa área, mas sobra 
muito espaço para inicia-
tivas da diaconia da igre-
ja (Ec 4.1), também por 
meio de projetos pequenos. 
Assim, em Cascavel, PR, 
os diáconos conseguiram 
junto ao proprietário que 
umas famílias necessitadas 
não fossem expulsas dos 
seus terrenos. Também, 
montaram um simples des-
cascador de arroz ao lado 
do pequeno templo em 
Alto Alegre para que os 

“Se teu irmão empobrecer [...] virá seu goel” 
(Lv 25.25).

De Meditações de um Peregrino, de 
Frans Leonard Schalkwijk, Cultura 

Cristã, 2014.

Frans Leonard Schalkwijk

Q

sitiantes pobres não tives-
sem de pagar tanto pelo 
processo. Com muita razão 
Ghandi disse: “Se eu não 
tenho o que comer é pro-
blema financeiro, mas se 
meu vizinho não tem é um 
problema moral”.

Os primeiros requisi-
tos para ser eleito diácono 
são uma boa reputação e 
o estar cheio do Espírito 
Santo; mas também dota-
do de sabedoria (At 6.3). 
Como um bom soldado 
desse exército da salvação, 
ele precisa de uma cons-
ciência social aguda e mãos 

que são guiadas por um 
coração compassivo (Pv 
29.7). É uma área sacerdo-
tal, na qual diáconos, como 
ministros da misericórdia 
de Deus, exercem seu ofí-
cio social (Sl 72.12).

Sem dúvida, o evangelho 
tem esse aspecto social; mas 
quem deseja reduzi-lo a um 
puro “evangelho social”, 
está enganado. A distinção 
feita por Abraão Kuyper 
ajuda: como organização, 
a igreja tem como tarefa 
principal a pregação do 
evangelho. E, como orga-
nismo, ela serve através dos 

CAmINhADA CRISTã

Selados com o Santo Espírito da promessa

udo o que buscamos 
na vida é veracida-

de. Selos de garantia são 
colocados em produtos 
atestando sua procedência 
e qualidade. Selos oficiais 
garantem a legitimidade 
de um documento. Selos 
também garantem invio-

labilidade: “Se o selo esti-
ver violado não aceite o 
produto”.

Selos também apontam 
para propriedade.  Vejam 
um exemplo:

Portaria n.º 274, de 13 
de junho de 2014.

Das restrições gerais
Art. 10. É vedada a uti-

lização das marcas, dos 

“[...] em quem [Cristo] também vós, depois 
que ouvistes a palavra da verdade, o 
evangelho da vossa salvação, tendo nele 
também crido, fostes selados com o Santo 
Espírito da promessa; o qual é o penhor 
da nossa herança, até ao resgate (1.13-14).

Maria Zuleika Schiavinato, esposa, 
mãe, avó e autora, é membro da IP de 

Pinheiros, em São Paulo, SP.

Zuleika Schiavinato

T

selos e dos símbolos de 
propriedade do Inmetro.

A Palavra de Deus nos 
lembra que todos os que 
cremos no evangelho e 
recebemos Jesus Cris-
to como nosso Salvador 
fomos selados! Que selo 
maravilhoso recebemos! 
Temos o selo da promessa 
no Espírito Santo. Fomos 
atestados justos pela jus-
tiça de Cristo. Fomos 
registrados legitimamente 
como filhos de Deus e fei-
tos co-herdeiros com Cris-
to de tudo que pertence ao 
Senhor. O selo do Espíri-
to Santo que carregamos 
também nos faz inviolá-
veis pelo maligno. Está 

assegurado pelo nosso 
Dono, o Senhor dos céus e 
da terra, que somos guar-
dados por Cristo. “Sabe-
mos que todo aquele que é 
nascido de Deus não vive 
em pecado; antes, Aque-
le que nasceu de Deus o 
guarda, e o Maligno não 
lhe toca” (1Jo 5.18). O 
selo da promessa do Espí-
rito Santo em nós também 
é a marca do compromisso 
de Cristo de que virá nos 
buscar para habitar com 
ele eternamente. Assim 
prometeu o nosso Reden-
tor: “[...] quando eu for e 
vos preparar lugar, vol-
tarei e vos receberei para 
mim mesmo, para que, 

onde eu estou, estejais 
vós também” (Jo 14.3). Se 
andarmos por caminhos 
aplanados ou por vales e 
montanhas na vida aqui, 
olhar para o Selo da Pro-
messa, sempre nos fará 
saber que não somos do 
mundo, mas pertencemos 
a Deus; que estamos pro-
tegidos por ele e que em 
breve ele virá nos buscar! 
Então para sempre reina-
remos com o Senhor! “[...] 
se perseveramos, também 
com ele reinaremos; se o 
negamos, ele, por sua vez, 
nos negará” (2Tm 2.12).

seus membros em trabalhos 
sociais. No ministério do 
Senhor Jesus a mensagem 
nunca foi reduzida às curas 
(At 1.1), pois a miséria 
mais profunda é o peca-
do; o resto é consequência 
(Mt 9.2). É exatamente por 
causa do pecado que o Goel 
foi enviado (Jo 1.29)!

Estêvão e Filipe ficariam 
atônitos se alguém dissesse 
que diáconos modernos não 
falam sobre o Evangelho 
(At 7 e 8)!
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negável é que, com sua 
mediação e por nos 

representar perfeitamente 
diante do Pai e, assim, glo-
rificá-lo, o nosso Salvador 
promoveu a paz com Deus, 
implicando a vida eterna 
que, nas palavras dele, con-
siste em “conhecer o único 
Deus vivo e verdadeiro” e 
a ele mesmo, enviado pelo 
Pai para que esse conheci-
mento fosse possível, além 
de real e experimental.

E com “experimental” ou 
“experiencial”, já adentra-
mos a sugestão do título. 
Os melhores intérpretes 
concordam que o “conhe-
cer a Deus” de que Jesus 

trata – ao explicar o que 
significa a “vida eterna” 
que ele recebeu autorida-
de para conceder aos que 
o Pai lhe deu – não é um 
conhecimento meramente 
intelectual, de simples-
mente saber sobre Deus, 
de sua natureza, qualida-
des e propósito e não se 
limita à religiosidade, tão 
facilmente representada e 
corrompida (Mt 15.8).

“Conhecer a Deus” é, de 
fato, se ver diante do Cria-
dor e Altíssimo Deus, o 
único vivo e verdadeiro, 
graciosamente convidado 
à sua presença e comu-
nhão e estar, inevitavel-
mente, estabelecido em um 
relacionamento profundo, 

redirecionador e transfor-
mador da existência, por 
toda a vida.

Autorizados pela própria 
Escritura em suas analo-
gias, faz bem pensarmos 
em uma relação de ami-
zade entre nós, mortais, 
como um indicador ou 
sinal do que consiste tam-
bém a relação do homem 
com Deus. Como é eviden-
te, um amigo verdadeiro é 
alguém que faz uma tre-
menda diferença em nossa 
vida e, de fato, nos muda. 
Primeiro por nos aceitar 
como somos, mas também 
por contribuir para que 
possamos amadurecer e 
melhorar.

A comparação é inevi-

tável, ainda que deva ser 
feita com cuidado. Pois, 
se numa relação de ami-
zade entre seres humanos 
fracos e pecadores há uma 
transformação (por vezes, 
para melhor), imagine uma 
relação íntima e significa-
tiva com o próprio Deus, 
que nos conhece mais do 
que nós mesmos e se dá 
a conhecer também como 
ninguém. Pois, como o 
próprio Filho disse, “[...] 
tenho-vos chamado ami-
gos, porque tudo quanto 
ouvi de meu Pai, vos tenho 
dado a conhecer”.

Não é à toa que a inter-
cessão de Jesus para que 
sejamos transformados, 
dizendo: “Santifica-os na 
verdade, a tua palavra é 
a verdade” é também um 
incentivo para que, na 
medida em que ouvimos a 
Palavra de Deus e, então, o 
conhecemos mais, também 
percebamos melhor quem 
somos e, assim, sejamos 

motivados e constrangi-
dos a reconhecer do que 
precisamos.

Esse, sim, é um relacio-
namento promissor e trans-
formador, que precisa nos 
motivar a não perdermos 
mais tempo, distantes de 
Deus ou a nos contentar 
com uma mera religiosida-
de que ilude a nós mesmos 
e os que estão ao nosso 
redor, mas que desagrada 
a Deus e corrompe o seu 
propósito quanto à vida 
cristã.

Aprouve o Senhor que, 
como o autor de Hebreus 
indica, diante do “novo e 
vivo caminho” aberto por 
Jesus, nos aproximemos, 
com sinceridade e fé, a 
fim de experimentarmos a 
graça daquele que é galar-
doador dos que o buscam e 
amigo dos que o amam.

vIDA CRISTã

Um relacionamento transformador

Djaik Souza Neves

I

A oração de João 17 é um prenúncio do que o Filho de Deus faria 
no dia seguinte a fim de garantir a reconciliação de pecadores com 
Deus. Na verdade, a súplica do nosso sumo sacerdote é uma forma 
verbalizada da representação e intercessão efetivas que aconteceram 
na encarnação, vida, sofrimento, morte, ressurreição e ascensão do 
Redentor.

O Rev. Djaik Souza Neves é 
Presidente do Sínodo Centro-América 

e Professor de Educação Cristã e 
Teologia Bíblica no IBAA

ORAÇãO

“Pai nosso, às vezes, parece que o Senhor está 
tão distante, como se fosses um Deus escondido, 
como se estivesses determinado a enganar todos 
os que o procuram. 
Mas nós sabemos que estás muito mais desejoso 
de ser achado por nós do que nós estamos inte-
ressados em procurá-lo. O Senhor prometeu que 
sempre o encontraremos se o buscarmos de todo 
o coração. E o Senhor não nos garantiu que sem-

pre estaria conosco?
Ajuda-nos agora a estarmos tão conscientes da 
tua proximidade quanto estamos das coisas mate-
riais do dia a dia. Ajuda-nos a reconhecer a tua 
voz com tanta certeza quanto reconhecemos os 
sons do mundo à nossa volta.
Nós o acharemos, então, ao falar a Escritura ao 
íntimo de nosso ser. Saberemos, Pai nosso, que 
estás próximo e ao nosso lado; que nos amas e 
tens interesse em tudo o que fazemos, tu te preo-
cupas com todas as nossas atividades.

Deus conosco
Peter Marshall

The Prayers of Peter Marshall, org. Catherine Marshall, Nova York: 
McGraw Hill, 5ª ed. 1954, p.11.

Que nos tornemos conscientes de tua companhia, 
aquele que caminha ao nosso lado.
Nos tempos em que nos sentimos esquecidos, 
que nos lembremos da presença de teu Espírito 
Santo que traz conforto aos que estão prontos 
para se renderem ao Senhor.
Que estejamos convictos de que antes de o pro-
curarmos o Senhor nos buscou.
Essas bênçãos, juntamente com anseios do nosso 
coração que não conseguimos expressar, pedi-
mos no poderoso nome de Jesus Cristo, nosso 
Senhor. Amém.”
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uase 300 km sepa-
ram a minha cidade 

natal de São Paulo, onde eu 
moro desde que me casei. 

Várias vezes senti meu 
coração acelerar quando 
pensava na possibilidade de 
um dia ter de percorrer esse 
trajeto em resposta a uma 
notícia indesejada. Com 
certeza não suportaria.

 Como seria ter de ir 
de encontro ao indesejado 
nesse caminho sempre tão 
promissor? Deixava-me 
sofrer convencida de que 
encontraria o insuportável. 

Quarenta anos se passa-
ram. Não tenho ideia de 
quantas idas e vindas fize-
mos nesse trajeto já tão 
familiar. Alegrias foram 
sedimentadas e alguns 
árduos desafios pavimenta-
ram nossa estrada. Chegou 
enfim o dia que assombra-
va minha alma lá no princí-
pio da caminhada. A notí-
cia indesejada me encon-

trou em casa e era preciso 
colocar os pés na estrada 
para a vivência do luto. 

Lembro do relato bíblico 
em que o povo de Deus foi 
convocado para colocar os 
pés no Jordão. Era preciso 
passar por ele para entrar 
na Terra Prometida. Mas 
como ? Não podiam sozi-
nhos. Não tinham recursos 
para tão grande desafio. A 
ordem de Deus, no entan-
to, era clara: “[...] Ao che-
gardes à borda das águas 
do Jordão, parareis aí” (Js 
3.8).

O meu pavimentado Jor-
dão estava à minha fren-
te e eu também não tinha 
como transpô-lo sozinha. 
A minha vida, porém, está 
nas mãos do mesmo Deus, 
poderoso e pleno de mise-
ricórdia daquele povo às 
margens do Jordão. Ele 
tinha para a minha vida 
a provisão suficiente para 
aquela difícil travessia. 
Para o povo de Israel pas-
sar, o imenso Jordão se 

fez alameda seca e segura 
como nos conta a Pala-
vra de Deus: “[...] há de 
acontecer que, assim que as 
plantas dos pés dos sacer-
dotes que levam a arca do 
Senhor, o Senhor de toda 
a terra, pousem nas águas 
do Jordão, serão elas cor-
tadas, a saber, as que vêm 
de cima, e se amontoarão” 
(Js 3.13).

Para mim, Deus preparou 
um culto em família duran-
te todo o trajeto com minis-
tração da Palavra, oração e 
louvores. 

Em comum com aquele 
povo tenho a incapacidade 
de transpor os meus jor-
dões sozinha, mas também 
posso colocar os pés no 
que me oprime e assusta e 
somente confiar que Deus 
me levará em seus braços 
se eu não puder caminhar. 

Deus é o mesmo ontem, 
hoje e para sempre. As suas 
promessas são embarca-
ções seguras onde pode-
mos descansar ainda que 

por caminhos difíceis. 
Jesus Cristo sempre será 

suficiente para nos levar à 
Terra Prometida. 

Meu luto pode nele cele-
brar a vida eterna. Um 
dia, todos os que recebe-
ram Jesus como Salvador 
estarão na Canaã celes-
tial, junto com o Senhor 
e ele mesmo “enxugará 
dos olhos toda lágrima, e a 
morte já não existirá, já não 
haverá luto, nem pranto, 
nem dor, porque as primei-
ras coisas passaram” (Ap 
21.4). 

Lá já está minha amada 

mãe contemplando face a 
face o seu Salvador. Bene-
dito Deus! Bendita a nossa 
promessa!

Zulcide Ferreira Acetoze, 
membro da IP de Arara-
quara, SP, nascida em Dois 
Córregos em 11.04.1930, 
foi casada com José Ace-
toze (com quase 96 anos 
agora), deixou 2 filhos, 4 
netos e 4 bisnetos. Ela foi 
levada dia 05.06.2021 aos 
91 anos, direto de Arara-
quara para o paraíso.

Maria Zuleika Schiavinato

Q

Maria Zuleika Schiavinato é 
colunista do Brasil Presbiteriano.

De Araraquara para o paraíso

o dia 27 de abril de 
1947, em Pedernei-

ras, interior de São Paulo, 
no lar de Alceu da Silva 
Ramos e Emília de Frei-
tas Ramos, nascia Ligia de 
Freitas Ramos Rodrigues, 
que se tornou essa mulher 
de caráter único e mar-
cante que o nosso Onipo-

tente Deus levou para a 
glória no dia 31 de maio 
de 2021. Membro da IP 
Maranata de Santo André, 
foi assídua aluna da EBD, 
participante ativa de todos 
os trabalhos realizados na 
igreja, destacando-se como 
verdadeira auxiliadora na 
SAF, onde desempenhou 
funções importantes, sendo 
eleita em outubro de 2020 para 15º ano consecutivo 

como Tesoureira. O seu 
trabalho nessa área sem-
pre foi reconhecido e elo-
giado por todas as sócias 
e  Comissões Especiais da 
Igreja que os examinavam. 
Lígia era casada com Osi-
res Alves Rodrigues, e com 
ele teve os filhos Almir, 
Fernando e Nívea. Deus 
acrescentou a essa família, 
as noras Katia, Luciana, o 

genro Makoto e os netos 
Gustavo, Giulia, Lorena 
(que está no céu), Valenti-
na e Benício.

Maior que a grande falta 
que a Lígia nos faz, é a 
nossa gratidão a Deus pelo 
legado precioso que ela 
nos deixou.

Noemi Mendonça

N

Noemi Brandão de Oliveira 
Mendonça é presidente da SAF da IP 

Maranata, Santo André, SP.

Caráter único e marcante
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aleceu a 01.06 nosso 
querido irmão pres-

bítero José Cláudio Fra-
toni, em decorrência de  
complicações causadas 
pela Covid-19. Converti-
do aos 19 anos na IP de 
Vila Esperança na Penha/
SP. Em 1985, veio para 
Osasco com sua família, 
onde serviu na IP de Osas-
co, atuando na Congrega-
ção Ebenézer, sendo elei-
to diácono quando de sua 
organização em 1987. Em 
1991, mudou-se para Jan-
dira, tornando-se membro 
da IP JMC, sendo eleito 
presbítero neste mesmo 
ano. Foi membro da IP 
Ebenézer, em Santana/

SP (2001), mudou para o 
Paraná (2004) onde serviu 
na IP de Ortigueira atuan-
do também como presbí-
tero. Em 2007, voltou para 
a IP JMC, servindo como 
presbítero na congregação 
dessa igreja na cidade de 
Barueri, onde permaneceu 
como presbítero quando a 
igreja foi organizada. Ulti-
mamente, o irmão Cláu-
dio servia a Deus na IP 
JMC, desempenhando com 
dedicação o presbiterato, 
servindo também as igre-
jas e presbitérios com seus 
excelentes serviços advo-
catícios. Cláudio Fratoni 
tinha 62 anos, dos quais 
por quase 30 serviu a igre-
ja como presbítero. Era 
casado com Maria Eunice 

Fratoni desde 1980, tive-
ram três filhos (Fernando, 
Paulinho e Ester) e cinco 
preciosos netos, sendo que 
mais um está a caminho. 
O testemunho da famí-
lia, irmãos e amigos con-
firmam que o presbítero 
Cláudio foi na vida pública 
o que ele era na vida pri-
vada. Alma dócil, integro, 
discreto, bondoso, amoro-
so, dedicado, equilibrado, 
sensato, pronto para ouvir 
e sábio para falar. Sua 
casa sempre esteve aberta 
para receber irmãos para 
momentos de descontração 
e adoração. Os céus rece-
beram um homem que ser-
viu ao Senhor aqui na terra 
de forma mansa e humil-
de. Sua partida está sendo 

muito sentida por sua famí-
lia, igreja e tantos outros 
que com ele conviveram, 
mas o seu legado de amor 
e temor ao Salvador sem-
pre proporcionará alegria 
e consolo nos corações. 
Creio que as palavras do 
apóstolo Paulo aos Filipen-
ses podem muito bem ser 

aplicadas ao nosso amado 
irmão Cláudio Fratoni: “O 
que também aprendestes, 
e recebestes, e ouvistes, e 
vistes em mim, isso prati-
cai; e o Deus da paz será 
convosco” (Fl 4.9).

Edinaldo Almeida

F

O Rev. Edinaldo Fernandes Almeida 
é Presidente do Presbitério Oeste 

Paulistano

O que vistes em mim

Presb. Renato Bonilha Costivelle nasceu a 
30.08.1929 em São Paulo, SP. Foi recebido 

como membro da IP de Vila Mariana a 25.10.1960, 
por transferência da IP Unida.

Viúvo de Maria Luiza Magalhães Costivelle, 
Renato era pai de Lygia, casada com Marcos Ney 
da Costa Barros; avô de Mônica e Renata; bisavô de 
Julia e Daniel. Foi ordenado para o presbiterato em 
1968, ocorrendo sua emergência em 06.03.1994. 
Serviu a IPVM como tesoureiro de 1973 a 1980. Na 
época da construção do Recanto – a chácara para 
retiros da IPVM – foi um presbítero que apoiou 
muito a ideia.

O Presb. Costivelle foi internado no Hospital da UNIMED em Sorocaba e 
faleceu de Covid no dia 23.06.2021 às 6h00 da manhã. Seu sepultamento ocor-
reu no dia 23.06.2021 no cemitério da Consolação, com a presença limitada aos 
familiares.

A IPVM agradece a Deus pela vida do amado irmão e estende a todos os fami-
liares sua palavra de conforto. 

James Innell Packer 
(22.07.1926-17.07.2020) foi 
um teólogo, pastor e autor 
Reformado canadense de 
origem inglesa. Foi consi-
derado um dos evangélicos 
mais influentes na América 
do Norte, mais conhecido por 
seu best-seller, O Conhecimento de Deus (1973) 
publicado no Brasil pela Cultura Cristã. Packer foi um 
dos principais signatários da Declaração de Chicago 
sobre Inerrância Bíblica de 1978. 

 Seus muitos títulos incluem também Evangelização 
e a soberania de Deus, Teologia Concisa, Havendo 
Deus falado, A oração do Senhor, Firmados no evan-
gelho (com Gary Parrett), Oração, do dever ao prazer 
(com Carolyn Nylstrom) (Cultura Cristã). De 1996 a 
2016 foi professor de teologia do Regent College em 
Vancouver, British Columbia.

O
Renato Bonilha Costivelle

J.I. Packer
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Herman Bavinck
Herman Bavinck, nascido a 13 de dezembro 

de 1854 na Holanda, faleceu a 29 de julho de 
1921. Seu nome se soma ao de eruditos como 
Abraham Kuyper, Benjamin Warfield e Char-
les Hodge no resgate, preservação e dissemi-
nação do Calvinismo frente ao liberalismo 
teológico e ao pietismo. Foi pastor, teólogo, 
político e educador e, além de sua Dogmática 

Reformada (Cultura Cristã), publicou inúme-
ras obras sobre filosofia, ética aplicada, psico-
logia, religião e teologia. Segundo ele, “Deus, 
e somente Deus, é o maior bem do homem”, e 
“um teólogo, um verdadeiro teólogo é alguém 
que fala de Deus, por meio de Deus, sobre 
Deus e faz isso sempre para glorificar o seu 
nome”.

Ditador da Coreia do Norte admite crise alimentar no país
O líder supremo da Coreia do Norte (o país 

número um na Lista Mundial da Perseguição 
2021), Kim Jong-un, admitiu durante a reunião 
do partido, em 14 de junho, que há escassez de 
alimentos no país. O ditador culpou os tufões, 
que passaram pelo território em 2020, pela 
insuficiente colheita de grãos.  Mas a realidade 
é que o bloqueio completo nas fronteiras para 
impedir a entrada da Covid-19 impediu o acesso 
a suprimentos agrícolas como fertilizantes, pes-
ticidas e outros produtos importados, principal-
mente da China. Além disso, Kim argumentou 
que o mundo todo está em crise e por isso a 
Coreia do Norte também foi atingida.

De acordo com a ONU, estima-se que 10 
milhões de pessoas, ou seja, 40% da população 
norte-coreana, precisem de ajuda alimentar 
urgente. A vigilância acirrada nas fronteiras 
também dificultou que ONGs enviassem comi-
da para socorrer a população norte-coreana. 

Segundo o portal de notícias DailyNK, mui-
tas famílias venderam as próprias casas para 

comprar comida. Isso fez com que o número de 
desabrigados aumentasse. Eles agora vivem nas 
ruas ou estações de trem. “É muito incomum 
para Kim Jong-un expressar publicamente as 
dificuldades da situação alimentar em uma 
reunião oficial e relatá-la à mídia central — os 
integrantes da família Kim são tratados como 
deuses na Coreia do Norte e raramente admitem 
problemas ou erros. É um sinal da gravidade da 
situação dentro da Coreia do Norte que o líder 
do país admita a crise que está enfrentando”, 
explica Timothy Cho,* cristão norte-coreano 
refugiado e colaborador da Portas Abertas.

Portas Abertas apoia norte-coreanos refu-
giados na China com alimentação, vestuário, 
cuidados médicos e discipulado. “Esses supri-
mentos vitais ajudarão a manter vivos os irmãos 
e irmãs que os recebem. Também sabemos 
que muitos cristãos norte-coreanos continuam 
uma prática conhecida como ‘arroz sagrado’, 
compartilhando o que eles têm, mesmo que não 
seja muito, com os necessitados. Suas orações 

e apoio significam a diferença entre a vida e a 
morte para aqueles que recebem essa ajuda”, 
conclui o cristão.

Ore pela Igreja Perseguida. 

*nomes alterados por segurança
Textos adaptados de releases da Portas Abertas

O reconhecimento do ditador Kim jong-un que há 
fome no país demonstra a gravidade da situação na 
Coreia do Norte

R
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TREChOS E FRASES

“A centralidade da Bíblia para os cristãos significa que 
eles nunca devem menosprezar a cultura. Por meio 
de preceitos, de exemplos, da sua história e por sua 
própria natureza, a Bíblia nos abre o mundo inteiro da 
verdade. Porém, a busca dessa verdade num mundo 
pecador e descrente não deixa de ter seus problemas.”
Gene Edward Veith, Jr., De todo o teu entendimento 
(Cultura Cristã)

“O amor ao próximo frequente-
mente encontra pouco suporte no 
próximo. As pessoas geralmente 
não são tão amáveis a ponto de 
nós podermos, naturalmente, sem 
esforço e luta, apreciá-las e amá
-las como amamos a nós mesmos.” 
Herman Bavinck (1854-1921)

“A imago Dei é a beleza 
em cada um de nós, e 
o restante não passa de 
irrelevância cosmética.”
Albert Mohler, O Desa-
parecimento de Deus 
(Cultura Cristã), p.59
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Instituto Presbiteriano Mackenzie, sob nova Direção Executiva

ovos integrantes da 
DIREX (Direto-

ria Executiva) do Instituto 
Presbiteriano Mackenzie 
(IPM) tomaram posse na 
noite de 28 de junho de 
2021, com a participação de 
convidados e familiares. 

A posse ocorreu no Audi-
tório Ruy Barbosa com a 
presença do Presidente do 
Supremo Concílio, Rev. 
Roberto Brasileiro Silva e 
direção do Conselho Deli-
berativo do Mackenzie, 
presidido pelo Presb. Hesio 
Cesar de Souza Maciel.

Assumiu como novo 
Diretor Presidente do IPM, 
o Presb. Milton Flávio 
Moura, natural de Itapeva, 
SP, e Presbítero na IP de 

Pinheiros. Em seu discur-
so de posse enfatizou sua 
dependência de Deus, pleno 
comprometimento com a 
Igreja Presbiteriana do Bra-
sil (mantenedora do IPM), 
externando suas expectati-
vas e projetos para que esse 

novo período de gestão seja 
de bênção e crescimento 
para o Mackenzie.

Também tomaram posse 
os seguintes integrantes da 
Direx: Presb. Carlos César 
Bof Bufon (Diretoria de 
Educação, Pesquisa e Ino-
vação), Presb. Walter Eus-
táquio Ribeiro (Diretoria de 
Desenvolvimento e Infra-
estrutura) e Presb. Denys 
Cornélio Rosa (Diretoria de 
Planejamento e Finanças).

A cerimônia de posse 
também foi prestigiada com 
a presença do Ministro de 
Estado da Educação, Rev. 

Milton Ribeiro e o Ministro 
de Estado da Infraestrutura 
Tarcísio Gomes de Freitas, 
que fizeram uso da palavra 
desejando pleno sucesso 
aos novos gestores.

Em seu discurso de des-
pedida, o Presb. José Inácio 
Ramos, que ocupou a fun-
ção de Diretor Presidente 
do IPM por quase 05 anos, 
apresentou êxitos e reali-
zações no período de sua 
gestão, agradecendo a Deus 
e a todo o apoio que recebeu 
em sua Presidência. Tam-
bém se despediram e foram 
homenageados os seguintes 

irmãos que fizeram parte da 
Direx: Presb. Ciro Aimbiré 
de Moraes Santos (Diretoria 
de Educação), Presb. José 
Francisco Hintze Júnior 
(Diretoria de Desenvolvi-
mento Humano e Infraestru-
tutura) e Presb. José Paulo 
Fernandes Júnior (Diretoria 
de Finanças e Suprimentos).

A cerimônia foi encerrada 
pelo Presidente do Supremo 
Concílio, Rev. Roberto Bra-
sileiro Silva.

Clodoaldo Furlan
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Boa Leitura
Cristo e a Cruz

Alderi Souza de Matos e Hermisten Maia Pereira da Costa   
2007 | R$ 39,90 (promo)  

Dor na Alma
Gavin Levi Aitken e Eleny Vassão de Paula Aitken 

2007 | R$ 39,90 (promo)  

Escrito pelos Revs. Alderi Souza de Matos e 
Hermisten Maia Pereira da Costa, Cristo e a 
Cruz tem como foco a morte na cruz, amplamen-
te praticada por diversos povos na Antiguidade, 
é considerada uma das mais dolorosas de todas, 
uma forma de condenação na qual o sofrimento 
poderia durar dias (dependendo da vítima) e que 
Jesus enfrentou para nos restaurar. 
No livro, vemos como esse símbolo, antes visto 
como sinal de desprezo, com o passar do tempo 
adquiriu grande valor para a piedade, a liturgia e 
a teologia cristãs. Por meio da cruz e da análise 
feita pelos pastores presbiterianos nessa obra, 
vemos como os atos livres dos homens concor-
rem de uma forma ou de outra, para a execução 
do Plano de Deus, ou seja, como os homens que 
mataram Jesus Cristo, cumpriram livremente a 
vontade divina. Vale a leitura.

Vivemos tempos difíceis. A pandemia tem, infe-
lizmente, apresentado efeitos não apenas para 
saúde física, mas vemos inúmeras pessoas 
desenvolvendo transtornos mentais, ansiedade, 
estresse pós-traumático e depressão.
Um dos principais transtornos emocionais en-
frentados pela sociedade, a depressão é tema 
de Dor na Alma, livro do casal Gavin e Eleny 
Aitken que apresentam uma abordagem cristã 
impactante à luz da Palavra de Deus, partindo 
do referencial teórico da praxis e da vivência 
com vidas que superaram a doença mental. 
Uma obra necessária para todos aqueles que 
convivem com pessoas que sofrem com esse 
mal tão intensificado com o isolamento social. 
Boa leitura. 

O Brasil Presbiteriano não necessariamente endossa as mensagens dos filmes filmes e séries aqui apresentados, mas os sugere para discussão e avaliação à luz da Escritura.

Filmes e Séries

O que você salvaria em uma casa em chamas se tivesse apenas 60 segundos? 

A pergunta acima pode ser difícil para 
alguns, mas não para o Declan de Casa 
Comigo?. Não sei você, mas, ao (re)
assistir o longa protagonizado por Amy 
Adams, me peguei questionando se teria 
tanta certeza assim como o charmoso 
e mal humorado personagem irlandês 
do filme que, na minha opinião, já pode 
ser considerado um clássico da comédia 
romântica. 

A história nos passa aquela sensação 
gostosinha de fim de tarde de sábado 
tranquilo em casa, sabe? Durante mais 
de uma hora e meia, podemos acompa-
nhar Anna (Amy Adams) em uma viagem 
até Dublin para pedir o seu namorado 
Jeremy em casamento. O motivo? O 
casal já está em seu quarto ano de 
namoro, planejando a compra de um 
apartamento juntos e nada do noivado. 
Seguindo então uma lenda irlandesa, que 

diz que um homem que é proposto em um 
dia bissexto deve aceitar, a jovem apaixo-
nada cruza o oceano para ir atrás do seu 
final feliz e casamento dos sonhos. 

Mas uma tempestade atrapalha os 
seus planos e ela precisa fazer um desvio 
no caminho até Dingle, uma cidadezinha 
encantadora onde mora Declan, o dono 
da única pousada/restaurante/pontode-
táxi do local. É para ele que Anna pede 
ajuda para chegar ao seu destino. 

Não preciso nem dizer que o final da 
história é meio óbvio, certo? Mas o que 
me chamou mesmo a atenção dessa vez 
é o fato de como vivemos em tempos, 
principalmente na atual guerra entre as 
gerações Millennial e Zennial, em que os 
relacionamentos são como o de Anna e 
Jeremy: puro interesse e conveniência. 
Relações líquidas, em uma sociedade 
líquida. 

Com toda licença poética e generaliza-
ção permitida, ouso dizer que nós jovens 

muitas vezes nos esquecemos de que 
casamento, relações familiares e uma 
vida centrada nas coisas eternas são o 
que realmente importa. É tempo de nossa 
juventude voltar a atenção para as coisas 
que não são passageiras e superficiais. 
É o momento de sermos mais Declan... 
com menos sarcasmo, claro, mas com 
a certeza de que a vida terrena é passa-
geira e por isso devemos ter uma noção 
certeira do que salvaremos caso nos 
deparemos com um incêndio. O real está 
nos detalhes. 

Seja para viver uma epifania causada 
por uma simples fala de um filme durante 
um final de semana de revolta com os 
Zennials por cancelarem na internet os 
Millennials (o meu grupo) ou apenas 
para passar um tempo em família, Casa 
Comigo?, que está disponível no Netflix, é 
uma boa pedida. Aproveite! 

Gabriela Cesario 

Gabriela Cesario é jornalista do Brasil Presbiteriano
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