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162 anos da IPB

Luz, câmera, adoração!

Vem aí

O Centro Presbiteriano de Pós-graduação
Andrew Jumper abre o Processo Seletivo

APECOM lança plataforma digital de 
treinamento e capacitação

No dia 20 de julho foi 
inaugurada a versão di-
gital do CTA – Centro de 
Treinamento, uma plata-
forma digital de treina-
mento voltada para a ca-
pacitação dos discípulos 
de Jesus para atuação 
em diferentes perspecti-
vas, com acesso e conte-
údo totalmente online e 
gratuito. Pág 13

Em agosto, Mês 
das Missões, 
celebramos os 
162 anos da 
chegada de 
Ashbel Green 
Simonton ao 
País. Conheça e 
resgate a jornada 
do "pai da Igreja 
Presbiteriana 
do Brasil", um 
legado espiritual 
e missionário. 
Pág 7

Com inscrições abertas até o dia 31 de agosto, o centro de pós-graduação criado 
pela IPB oferece cursos avançados de teologia e promove a formação de profes-
sores nesse campo. Confira os programas e mais informações nas págs 10 e 11.

Recorrer à internet foi a tábua de salvação para mui-
tas igrejas durante a pandemia. Mesmo quem não 
acreditava no meio, acabou se rendendo a transmis-
são de cultos online. Mas como aproveitar esse meio 
de comunicação? Descubra na pág 18. 

De 6 a 10.9.2021 – 19h30
• Palestras imperdíveis – Mesas redondas dinâmicas – Seminários 
relevantes – Cânticos inspiradores – Sorteios atraentes
• Alto nível – Conteúdo atual indispensável
Realização: CECEP – Apoio: Cultura Cristã / APECOM

IV Conferência Cultura Cristã Online

NOVOS DESAFIOS
Identidade e missão em tempos de reconstrução
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EDITORIAL

Oportunidade e oposição

12 de agosto de 
1859, aportou no Rio 

de Janeiro Ashbel Green 
Simonton, o primeiro mis-
sionário presbiteriano em 
nosso país. Simonton dei-
xou um diário cuja leitura 
é muito instrutiva, pelo que 
revela do início do Pres-
biterianismo no Brasil e 
da natureza e experiências 
daquele pioneiro, bem como 
de sua perspectiva diante do 
desafio que enfrentava.

Acompanhe alguns tre-
chos. Seu navio chega-
ra ao Rio de Janeiro. Ele 
registrou:

“11 de agosto de 1859. 
Quinta-feira, 9 da noite.

 “Estamos agora sem 

vento à entrada do porto do 
Rio. A famosa montanha do 
Pão de Açúcar e o Corcova-
do estão bem visíveis, ilu-
minados pela [...] lua cheia 
a 16 ou 19 quilômetros de 
distância [...] Subi a uma 
verga, justamente quan-
do o sol se punha atrás do 
Corcovado, e fiquei quase 
uma hora observando o cre-
púsculo. Sentiria dificulda-
de em descrever a emoção 
que tomou conta de mim ao 
ver aqueles picos altanei-
ros dos quais tenho ouvido 
falar e lido tantas vezes, 
os quais me dizem que a 
viagem terminou e cheguei 
ao meu novo lar e campo de 
trabalho. Minhas emoções 
eram tão conflitantes que 
não seria possível descre-
vê-las com fidelidade. Os 
sentimentos predominantes 
eram o contentamento pelo 
final feliz de uma longa via-
gem e o temor pela gran-

de responsabilidade e pelas 
dificuldades do trabalho que 
esperava por mim. Minhas 
razões de alegria são fáceis 
de entender, mas a incerte-
za do futuro pesa solene e 
temivelmente, a ponto de 
moderar as expressões de 
contentamento.

“Sexta-feira, 12 de 
agosto [de 1859], 9:30 da 
manhã.

“Estou acordado desde as 
quatro da manhã observan-
do as manobras para aden-
trar o porto contra o vento 
e a maré. [...] Estou pronto 
para desembarcar.

“Rio de Janeiro, 31 de 
agosto de 1859.

“No dia 29 [...] Tive uma 
conversa com o Dr. Kalley. 
Ele [...] Insiste em que eu 
me mova em segredo [...] 
Não posso concordar com 
ele [...] Minha presença e 
meus objetivos aqui não 
podem ficar escondidos; 

portanto minha esperança 
está na proteção divina e no 
uso de todos os meios pru-
dentes de defesa. O futuro 
não pode ser previsto; por-
tanto, busco a orientação da 
sabedoria infinita e em tudo 
me submeto à sua direção.

“Sinto-me encorajado 
pelo aspecto das coisas e 
esperançoso quanto ao 
futuro. Existem indicações 
de que um caminho está 
sendo aberto aqui para o 
evangelho.”

Nesses registros de 
Simonton em seu Diário 
percebemos sua consciên-
cia das oportunidades à sua 
frente, mas também cons-
ciência das dificuldades que 
teria de enfrentar. E por-
que a sua esperança estava 
na proteção divina, mesmo 
a oposição foi vista como 
nova oportunidade, com 
efeitos pelos quais a IPB 
louva a Deus até hoje.

“[...] uma porta grande 
e oportuna para o 
trabalho se me abriu; e 
há muitos adversários” 
(1Co 16.5-9).

A
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GOTAS DE ESPERANÇA

s crianças brasileiras 
estão sendo atacadas, 

com rigor desmesurado, 
sob a omissão de muitos, 
o silêncio de outros e o 
prejuízo de todos. Se não 
bastasse a tolerância com 
a ditadura do relativismo, 
estamos assistindo, estarre-
cidos, uma gritante inver-
são de valores em nossa 
sociedade. Usar crianças 
para promover a causa da 
ideologia de gênero é ina-
ceitável. Introduzir preco-
cemente nossas crianças a 
uma sexualidade contrária 
à natureza é confundir a 
cabeça delas, solapar os ali-
cerces da família e perverter 
a fé cristã. Muito embora 
tenha existido um silêncio 
sepulcral das autoridades 
competentes para dar um 
basta nessa afronta, muitos 

setores da sociedade ergue-
ram sua voz de protesto 
contra esse descalabro.

Recorro à Palavra de 
Deus para conclamar as 
famílias cristãs a uma toma-
da de posição em relação 
aos nossos filhos. Valho-me 
do salmo 78.1-8. Esse texto 
enseja-nos três importantes 
lições. Vejamos:

1. Os pais não podem 
sonegar aos seus filhos o 
legado espiritual que rece-
beram (Sl 78.1-4).

Felizes são os pais que 
beberam o leite da pieda-
de desde a infância. Felizes 
são aqueles que aprenderam 
as sagradas letras desde os 
primórdios de sua vida e 
foram instruídos na verda-
de. Esse legado é melhor do 
que riquezas. Os pais que 
foram instruídos no passa-
do, não podem sonegar nem 
encobrir aos seus filhos o 
que ouviram e viram de 
seus pais. Estamos numa 
corrida de revezamento. Se 
falharmos em passar o bas-
tão da verdade para nossos 
filhos, o mundo vai ocupar 
esse espaço para confundir 

a mente deles. O papel da 
educação moral e espiritu-
al dos filhos pertence aos 
pais e não ao Estado nem 
mesmo às escolas. Cabe 
aos pais, sobretudo, aos pais 
cristãos, lutar pelos seus 
filhos e transmitir a eles a 
verdade do evangelho e os 
valores do reino de Deus.

2. Os pais precisam con-
tar à vindoura geração as 
excelências dos atributos 
de Deus bem como suas 
grandes obras (Sl 78.4).

Os pais são os mais 
importantes mestres de 
seus filhos. Cabe a eles 
esse sacrossanto ministé-
rio de informar e formar 
seus filhos. Sonegar a ver-
dade aos filhos ou entre-
gá-los à cultura decadente, 
para que sejam doutrinados 
pela cartilha da inversão de 
valores é decretar a falên-
cia da família, a decadên-
cia da igreja e a ruína da 
nação. Os grandes impérios 
do passado foram destruí-
dos não por forças externas, 
mas pela imoralidade inter-
na. Os historiadores dizem 
que o império romano só 

caiu nas mãos dos bárbaros 
porque já estava podre por 
dentro. É hora de os pais 
tomarem posição. Chegou 
a hora de assumirem seu 
papel de sacerdotes do lar. 
É tempo de ocuparem a 
posição firme do corajoso 
comandante Josué: “Se vos 
parece mal servir ao Senhor, 
escolhei, hoje, a quem sir-
vais: se aos deuses a quem 
serviram vossos pais que 
estavam dalém do Eufrates 
ou aos deuses dos amorreus 
em cuja terra habitais. Eu e 
a minha casa serviremos ao 
Senhor” (Js 24.15).

3. Os pais não devem des-
cansar até ver seus filhos 
comprometidos com a Pala-
vra de Deus (Sl 78.5-8).

Deus estabeleceu um tes-
temunho e instituiu uma 
lei e ordenou aos nossos 
pais que os transmitissem 
a seus filhos. Esses pre-
ceitos da Palavra de Deus 
precisam ser passados para 
a nova geração, para que 
esta conheça a verdade e 
a transmita também a seus 
filhos. Não podemos inter-
romper esse discipulado. 

Não podemos falhar nesse 
processo. Cada geração pre-
cisa conhecer a Deus e a sua 
Palavra. Basta uma geração 
desatenta e o mundo, com 
seus ardis, ocupará esse 
espaço para arruinar seus 
valores e perverter sua vida. 
Resta claro afirmar, porém, 
que os pais não podem ensi-
nar apenas pelo preceito, 
mas também, e sobretudo, 
pelo exemplo. Antes dos 
pais inculcarem a verdade 
nos filhos, essa verdade pre-
cisa estar acesa em seu cora-
ção. Os pais devem ensinar 
os filhos não o caminho 
em que eles querem andar, 
nem mesmo o caminho que 
eles devem andar. Os pais 
devem ensinar no caminho, 
sendo exemplo para eles. 
Filhos bem instruídos e for-
talecidos pelo exemplo dos 
pais colocarão em Deus a 
sua confiança e não serão 
massa de manobra deste 
mundo que está posto no 
maligno.

Hernandes Dias Lopes

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

Presbiteriano.

Vamos cuidar das nossas crianças

A

POESIA E INSPIRAÇãO

Eu creio, Senhor, na divina promessa,
Vitórias já tive nas lutas aqui,
Contudo, é mui certo que a gente tropeça;
Por isso, Senhor, eu preciso de ti.
A luz que me guia no escuro caminho
Fulgura de cima, do Sol criador;
Contudo, não posso segui-la sozinho;
Por isso eu preciso de ti, meu Senhor.

Bem sei que nas preces eu posso buscar-te,
Jamais dessa bênção na vida eu descri;
Contudo, é possível que eu dela me afaste;
Por isso, Senhor, eu preciso de ti.
Esforços da terra, precário destino,
Empenho dos homens, riqueza, o que for,
Não valem a bênção do reino divino;
Por isso eu preciso de ti, meu Senhor. Amém.

Antônio de Campos Gonçalves  (1899-1981) paulista de Araras, SP, foi pastor metodista. Compôs entre outras a letra do hino “Senhor, eu Preciso de Ti” 
(Novo Cântico 68), musicado por Henriqueta Rosa Fernandes Braga (1909-1983).
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IGREjA

Marcas da Igreja

omo vimos anterior-
mente, 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 essên-
cia. Vamos aqui ressaltar as 
que seguem.

Marcas da Igreja
Genuíno e crescente 

interesse pela Palavra de 
Deus. A centralidade da 
Palavra no Culto e na vida 
foi defendida tenazmente 
pelos reformadores como 
fundamento para a renova-
ção da Igreja. Se queremos 
ser fortes espiritualmente, 
precisamos nos comprome-
ter com o estudo e a medi-
tação da Palavra de Deus, 
devemos ser mais “apega-
dos à Palavra” (Tt 1.9).

Esse exercício espiritual 
traz benefício aos crentes, 
que são edificados, e aos 
que ainda não se converte-
ram, mas poderão fazê-lo 
justamente porque a Pala-
vra lhes é ministrada. Para 
alguns, a Palavra é motivo 
de consolo, para outros, de 

advertência. Na vida deste 
irmão, tal meditação poderá 
resolver uma crise; já, na 
vida daquele, será a opor-
tunidade de uma reconcilia-
ção. E assim por diante.

Jesus observou que até 
mesmo os religiosos se 
equivocavam porque desco-
nheciam as Escrituras (Mt 
22.29). O mesmo se repete 
em nosso tempo. Boa parte 
dos problemas em que nos 
envolvemos é fruto da não 
observância das Escrituras. 
Se fossemos mais atentos a 
ela acertaríamos mais.

E uma vez tendo aprendi-
do as Escrituras, devemos 
colocá-la em prática. É pre-
ciso ouvir e refletir para, 
então, viver e praticar; do 
contrário, poderemos estar 
construindo casas sobre a 
areia (Mt 7.26-27).

Vida de Oração – Em 
outras religiões a prática 
da oração é usual e, em 
alguns casos, muito intensa. 
No entanto, no cristianis-
mo, a oração se constitui 
num gesto de liberdade dos 
filhos de Deus para com o 
Senhor. Não são necessá-
rios protocolos infindáveis, 
lugares determinados, espe-
cialistas no assunto. O que 

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

da 1ªIP de Curitiba

Juarez Marcondes Filho se exige é o desejo de bus-
car a Deus: “Buscar-me-eis 
e me achareis quando me 
buscardes de todo o vosso 
coração” (Jr 29.13).

Esse caminho de liber-
dade de comunicação com 
Deus é fruto da iniciati-
va divina em vir ao nosso 
encontro. Não somos nós 
que buscamos/amamos a 
Deus em primeiro lugar 
(1Jo 4.19). “Ele nos amou 
sendo nós, ainda, pecado-
res” (Rm 5.8). Como res-
posta ao gesto divino, mani-
festamos nossa necessidade 
de comunhão com Deus, 
pois sabemos que podemos 
encontrar nele os tesouros 
da vida.

Somos assim atraídos 
pela misericórdia divina 
para andarmos em íntima 
comunhão com Deus. Não, 
apenas, para lhe declarar-
mos nossas necessidades, 
que ele conhece muito bem, 
mas para termos nossos pas-
sos orientados na direção 
dos seus propósitos. Assim 
se expressou o salmista: 
“a intimidade do Senhor é 
para os que o temem, aos 
quais ele dará a conhecer 
a sua aliança” (Sl 25.14). 
Quando oramos, revelamos 

verdadeiro temor de Deus e 
estamos aptos a compreen-
der os caminhos do Senhor.

A oração é vital para a 
Igreja, na medida em que 
os crentes se utilizam dela 
para terem olhos abertos, 
visão bem alargada para o 
que Deus está fazendo, por 
intermédio da própria Igre-
ja. Devemos orar em favor 
uns dos outros; não para 
uma mera satisfação pes-
soal, mas para o progresso 
do Reino de Deus, visando 
a glória do Senhor.

Visão Missionária – A 
Igreja não existe para si, 
mas para o serviço de Deus 
no mundo. Todos os elo-
gios que possamos prestar à 
realidade da comunhão dos 
santos, de sua vida harmô-
nica, de seu ambiente frater-
no, perderão o significado 
se a vida da comunidade 
não se dirigir para alcançar 
todos os homens.

Podemos afirmar, num 
sentido bem amplo, que 
a Igreja não tem razão de 
ser para si mesma. Ao con-
trário, ela deve direcionar 
seu olhar aos outros. Sua 
missão é proclamar a todos 
o evangelho da graça de 
Deus. Quando a Igreja falha 

em seu papel evangelizador, 
muitos deixam de desfrutar 
a comunhão dos remidos 
do Senhor. Há uma íntima 
afinidade entre comunhão e 
evangelização.

A Igreja está inserida no 
contexto do mundo, justa-
mente, para proclamar o 
evangelho. Não fosse a pro-
clamação de que foi incum-
bida, e a Igreja já poderia 
ter deixado a vivência ter-
rena para ir gozar as man-
sões celestiais. Prevalece, 
no entanto, a condição ori-
ginal: a Igreja permanece 
no mundo.

A Igreja fica no mundo 
como comunidade con-
gregada, demonstrando à 
humanidade as característi-
cas vivenciais do Reino de 
Deus. Através de sua estru-
tura e conteúdo ela pode 
apresentar-se ao mundo 
como a alternativa de vida, 
convocando todos a parti-
ciparem da comunhão dos 
santos. Temos, assim, tanto 
uma comunhão evangeliza-
dora, como uma evangeli-
zação que traz à comunhão.

C

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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centro de São Bernardo 
do Campo. Ali, com muito 
alegria, tivemos 59 doações 
e alguns outros doadores 
que se comprometeram a 
apoiar em outros dias da 
semana. 

Tendo em vista que a 
média de doadores gira em 
torno de 4 a 5 por dia, nosso 
trabalho foi em extremo 
valorizado. O Hemocentro 
São Lucas Terapia Celular 
relatou que a ação conjunta 
salvou 236 vidas: pessoas 
de todas as idades, em tra-
tamentos de várias ordens, 
transplantados, pacientes 
que sofreram queimadu-
ras, com leucemia, interna-
dos em estado grave com 
Covid, hemofilia, anemias 

graves e acidentados que 
precisam de transfusão.

Fica então a sugestão do 
SAB para que possamos 
ajudar todas as campanhas 
realizadas pela IPB por 
meio de suas autarquias 
que, nesse sentido, têm 
feito algo parecido (UPH 
– Projeto Sangue Bom e 
o Dia Nacional de Doação 
Presbiteriana), ou mesmo 
que outros Sínodos façam 
algo assim que, de forma 
bem simples, ajuda muito! 
Os hospitais agradecem e 
com muita alegria damos o 
nosso testemunho.

1827 – Nasce o futuro Marechal Deodoro da Fonseca, pri-
meiro presidente da República Brasileira.
1859 – Rev. Ashbel Green Simonton chega ao Rio de Ja-
neiro para iniciar a obra presbiteriana no Brasil.
1869 – Chegam ao Brasil os missionários pioneiros da Igre-
ja do Sul (PCUS), Revs. Edward Lane e George Nash Morton. 
O presbítero William Dreaton Pitt é ordenado pastor em São 
Paulo; vem a falecer sete meses depois.
1872 – Nascimento do médico Oswaldo Cruz, Diretor Geral 
de Saúde Pública no Brasil, a partir de 1903. Ele foi o grande 
sanitarista brasileiro, combatendo epidemias de febre amare-
la, varíola e peste bubônica.
1873 – Rev. John Beatty Howell chega ao Brasil; pastor e 
educador na capital e no interior de São Paulo.
1875 – Ordenação dos Revs. Antônio Bandeira Trajano e 
Miguel Gonçalves Torres, em Rio Claro.
1876 – Eleição do Rev. Antônio Trajano como primeiro pas-
tor nacional da IP do Rio de Janeiro. Ordenação do Rev. An-
tônio Pedro de Cerqueira Leite, no Rio de Janeiro.
1878 – Organização da IP de Recife, pelos Revs. John Ro-
ckwell Smith e Alexander Blackford.
1881 – Chega a Recife o Rev. DeLacey Wardlaw, missioná-
rio pioneiro no Ceará.
1883 – Falecimento do Rev. Antônio Pedro de Cerqueira 
Leite, durante reunião do presbitério, no Rio de Janeiro.
1885 – Organização da IP de Botucatu, com 19 membros, 
pelo Rev. George Anderson Landes.
1888 – Organização do Presbitério de Pernambuco, em 
Recife.
1889 – Chega ao Brasil o Rev. James Burton Rodgers, que 
foi pastor das igrejas do Rio de Janeiro e Riachuelo e iniciou 
o trabalho em Florianópolis. Organização da IP de Santa Cruz 
do Rio Pardo, SP, pelo Rev. Carvalho Braga.
1890 – Em reunião realizada na Escola Americana, em 
São Paulo, começa a campanha pela construção do Hospital 
Samaritano. Organização da IP de Espírito Santo do Pinhal 
pelos Revs. Delfino Teixeira e Álvaro Reis. Organização da 
IP de Fartura, SP, pelos Revs. Carvalho Braga e Zacarias de 
Miranda.
1893 – Organização da IP de Araguari, MG, pelos Revs. 
Álvaro Reis e Caetano Nogueira Júnior e Pb. Lourenço de 
Almeida.
1896 – Organização da IP de Tietê (SP) pelo Rev. Zacarias 
de Miranda e o Pb. Eduardo Duarte.
1900 – Chega ao Brasil o Rev. Alva Hardie, operoso missio-
nário no interior de São Paulo e no Triângulo Mineiro. Organi-
zação da IP Unida de São Paulo, resultante da fusão da 2ª IP 
de São Paulo com a Igreja Filadélfia.

Aconteceu em agosto

NO BRASIL E NO muNDO AÇãO SOcIAL

Evangelho e compaixão

a História, temos um 
testemunho do valor 

da ação social realizada 
pela igreja. Em momentos 
difíceis como o que esta-
mos vivendo com a crise 
pandêmica, a igreja sem-
pre assume responsabi-
lidades sociais. Imbuído 
deste mesmo intuito social, 
o Sínodo do Grande ABC 
(SAB) realizou um evento 
para ajudar os hospitais de 
São Paulo, tendo em vista 
que os estoques do  Banco 
de Sangue estão com défi-
cit de até 60%. 

 Ao longo de três meses, 
enquanto o evento era 
divulgado por meio de um 
aplicativo, 85 inscrições 
foram captadas na esperan-
ça de serem convertidas em 
doações de sangue no Dia 
do Amigo, 20 de julho de 
2021. No início, a ideia era 
fazer num local espaçoso e 
verificou-se que a IP de Dia-
dema seria um bom lugar. 
A igreja, de maneira muito 
organizada, providenciou 
tudo, inclusive um delicio-
so almoço para a equipe do 
hemocentro. Contudo, na 
véspera do evento, a  Secre-
taria de Saúde do municí-
pio bloqueou a captação 
na igreja e não permitiu 
que os doadores usassem o 
espaço. Algo triste, pois na 
igreja o número de cadei-
ras para coleta seria maior. 
Mas, com ânimo, por meio 
do apoio de muito irmãos, 
divulgou-se um novo local 
para captação: o Hemo-

O Rev. Donizeti Ladeia é o pastor 
da 1ª IP de São Bernardo do Campo, 

Professor do JMC e Presidente do 
Sínodo do Grande ABC (SAB)

Donizeti Ladeia

N
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inguém deseja ser 
odiado. Todavia, o 

ódio da parte do mundo 
como resultado de nossa 
lealdade a Deus é evi-
dência do discipulado (Jo 
15.18-19). 

O ódio ao Filho se esten-
de ao Pai: “Quem me 
odeia odeia também a meu 
Pai” (Jo 15.23). Jesus diz 
que seus discípulos, como 
escolhidos de Deus, foram 
eficazmente chamados do 
mundo. O que caracteriza 
a diferença é o chama-
mento de Cristo. Ele nos 
chama e nos transforma 
pela sua Palavra. A Palavra 
de Deus é transformadora. 
Ela opera de tal forma que 
nem mais conseguimos 
entender como podíamos 
viver do modo antigo e, ao 
mesmo tempo, como antes 
não enxergávamos a reali-
dade, importância e beleza 
da vida cristã. 

 O que faz com que o 
mundo odeie os discípulos 
de Cristo é o fato de eles 
terem uma vida diferen-
te. Eles assumiram valores 
que expressam a ética do 
Reino. O Reino não é a 
igreja, contudo o Reino se 
revela na Igreja (Herman 
Ridderbos, A vinda do 

Reino, Cultura Cristã, 257-
258). A Igreja é desafiada 
a ser uma amostra concre-
ta, histórica e visível do 
que Deus tem proposto à 
humanidade.

O Reino tem valores, 
praxes e agendas diferen-
tes do mundo, daí o ine-
vitável conflito. No entan-
to, o conflito primeiro do 
mundo é com Cristo, o 
Deus encarnado que foi 
rejeitado (Jo 1.11), mas, 
pela graça de Deus, rece-
bido por nós (Jo 1.12). 
Ele mesmo disse a respeito 
de seus discípulos: “Eles 
não são do mundo, como 
também eu não sou” (Jo 
17.14). 

Devemos, portan-
to, aprender de Cristo. 
Olhando para Cristo, para 
as suas necessidades e as 
necessidades dos irmãos 
da jovem e confusa igreja 
de Corinto, Paulo os ins-
trui: “Sede meus imitado-
res, como também eu sou 
de Cristo” (1Co 11.1). Aos 
colossenses, mostra-lhes 
um nobre ideal condizente 
com a sua nova natureza 

(Cl 3.1-2).
Percebem então o con-

flito? O ódio do mundo 
é devido ao contraste 
existente entre os filhos 
de Deus e os filhos do 
mundo. O mundo aborre-
ce os discípulos de Cristo 
pelo fato destes terem uma 
forma diferente de avalia-
ção da vida. Eles olham a 
realidade partindo de uma 
perspectiva diferente. 

Bonhoeffer (1906-1945) 
resume: “A Igreja de Cristo, 
a Igreja dos discípulos, foi 
arrebatada ao domínio do 
mundo. Vive no mundo, 
é verdade. Mas foi feita 
um corpo, é um domínio 
independente, um espaço 
para si. É a Santa Igreja 
(Ef 5.27), a Comunhão dos 
Santos (1Co 14.33)” (D. 
Bonhoeffer, Discipulado, 
2ª ed. São Leopoldo, RS.: 
Sinodal, 1984, p. 169).

A Igreja é chamada a 
ser instrumento de trans-
formação, não de acomo-
dação. Essa transformação 
será operada dentro de nós 
e, a partir daí, de forma 
natural em nossa visão do 
mundo e, consequente-
mente, em nossa atuação. 

A acomodação é mais 
natural, no entanto, o desa-
fio de Deus para nós é para 
transformarmos o mundo 
tendo a mente de Cristo 
como padrão avaliativo e 
de comportamento. 

Após falar da majestade 
de Deus, de sua sabedo-
ria e glória, Paulo desa-
fia a igreja a não entrar 

nos moldes deste mundo, 
antes, transformá-lo (Rm 
12.2).

A missão da Igreja no 
mundo inspira-se na mis-
são conferida pelo Pai ao 
Filho. A oração de Cristo 
em favor da igreja é para 
que ela, no cumprimento 
de sua tarefa, seja um ins-
trumento divino para que 
o mundo creia: “[...] como 
és tu, ó Pai, em mim e eu 
em ti, também sejam eles 
em nós; para que o mundo 
creia que tu me enviaste” 
(Jo 17.18-21).

Após a ressurreição, 
Jesus estabelece a cone-
xão entre a sua vinda e a 
missão de seus discípulos 
que lhes seria outorgada: 
“Assim como o Pai me 
enviou, eu também vos 
envio” (Jo 20.21).

A comunidade cristã 
só tem direito de se cha-
mar assim se de fato agir 
no mundo ao seu redor, 
influenciando com os valo-
res do Reino que dominam 
a sua fé e a sua práxis.

Calvino escreveu as 
Institutas, num primei-
ro momento (1535), para 
apresentar a fé cristã de 
forma consistente visan-
do defender cristãos que 
aderiram à Reforma e, que 
estavam sendo calunia-
dos, perseguidos e mortos, 
especialmente, na França, 
temendo que essa práti-
ca se estendesse a outros 
países. Entendeu que o 
seu silêncio seria um ato 
de “covardia e traição” 
(João Calvino, O Livro 
dos Salmos, São Paulo: 
Paracletos, 1999, v. 1, p. 
39). Desse modo, preparou 
a primeira edição de sua 
obra com o prefácio dedi-
cado ao vaidoso, incons-
tante e enigmático Rei 
Francisco I (1494-1547) 
da França. Nessa confis-
são doutrinária, Calvino 
demonstra a integridade 
bíblica de seus irmãos, 
desmentindo falsas acusa-
ções sectárias e, declara a 
distinção desse movimento 
em relação aos anabatistas.

De forma bastante lúci-
da, Calvino apresenta as 
marcas pelas quais a igreja 
de Cristo deve ser iden-
tificada: a Palavra e os 
Sacramentos.

Que Deus nos aben-
çoe, ilumine e fortaleça. 
Amém!

TEOLOGIA E VIDA

O ódio não desejado, mas, por graça, suportado

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

N

O que faz com 
que o mundo 
odeie os discípulos 
de Cristo é o fato 
de eles terem uma 
vida diferente.

Ninguém deseja 
ser odiado. To-
davia, o ódio da 
parte do mundo 
como resultado de 
nossa lealdade a 
Deus é evidência 
do discipulado
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Um legado espiritual e missionário

PRESBITERIANISmO

Memorial à bondade e à fidelidade de Deus

este mês de agos-
to, Mês das Mis-

sões na IPB, celebramos 
os 162 anos da chegada 
de Ashbel Green Simon-
ton (12.08.1859), oriundo 
dos Estados Unidos para 
aqui pregar o evangelho. 
Simonton fez parte do 
grande movimento mis-
sionário que impactou o 
mundo nos séculos 19 e 
20. Mas foi ouvindo um 
sermão de um dos maiores 
teólogos da época, Charles 
Hodge, que se viu con-
vocado para a missão no 
estrangeiro, pouco tempo 
após a sua conversão.

Simonton viveu no Bra-
sil desde sua chegada 
em 1859 até sua morte 
prematura em 1867, mas 
em 1862 ele esteve nos 
Estados Unidos para um 
tempo de descanso e visita 
à família, ocasião em tam-
bém se casou com Helen 
Murdoch. O fato é que, 
mesmo em apenas 7 anos, 
a obra do pioneiro presbi-
teriano foi notável.

Ele fundou a primeira 
igreja presbiteriana no Rio 
de Janeiro, que existe até 
hoje; organizou com seus 
colegas o primeiro pres-
bitério, pregou na orde-
nação do primeiro pastor 
presbiteriano brasileiro, o 
conhecido “ex-padre pro-
testante”, José Manoel 

da Conceição. Simonton 
ainda fundou uma escola 
paroquial junto à igreja do 
Rio, organizou o primeiro 
Seminário Presbiteriano 
(“Seminário Primitivo”) e 
o pioneiro Jornal Impren-
sa Evangélica.

Mas, por mais que os 
resultados do traba-
lho do Rev. Simonton 
tenham sido admi-
ráveis e chamem a 
atenção – especial-
mente se conside-
rarmos que o Brasil 
era um país católico 
e resistente ao pro-
testantismo – um 
legado que honre as 
Escrituras, a grande 
Comissão e a própria 
história da igreja no 
cumprimento da mis-
são não se dá apenas 
por meio de resul-
tados numéricos ou 
grandes realizações 
aparentes.

Na vida e curto 
ministério do jovem 
missionário norte-ameri-
cano constatam-se as mes-
mas qualidades que mar-
caram o bom testemunho 
dos missionários que fize-
ram do século 19 “o sécu-
lo das missões”. Em seu 
profundo e rico legado, 
Simonton se assemelha 
a vultos como Adoniran 
Judson, David Livingsto-
ne e William Carey, para 
citarmos apenas alguns.

Simonton se une a 
Carey, considerado “o pai 
das missões protestantes 
modernas”, na paixão pre-
coce pela evangelização 
de outros povos. Com ape-
nas 22 anos, poucos meses 
após a sua conversão, dias 
depois de ouvir um ser-

mão do Dr. Hodge,  já se 
vê constrangido a assu-
mir uma posição quanto 
ao trabalho missionário, 
sendo ainda mais atraído 
ao ouvir relatórios sobre 
as dificuldades e desafios 
de outros missionários.

Ainda que Carey tenha 
cumprido a missão na 
Índia por 41 anos até sua 
morte, enquanto Simonton 
viveu apenas 7 no Bra-

sil até sua morte com 34 
anos, tanto um quanto o 
outro demonstraram que 
o chamado para Missões 
não era algo emocional e 
passageiro; ao contrário, 
ambos tinham boas opor-
tunidades de trabalho em 
seus países; revelaram-se 

humildes, submeten-
do-se às suas respec-
tivas denominações e 
liderança  para serem 
enviados ao campo 
missionário; também 
enfrentaram desafios 
familiares semelhan-
tes, como o faleci-
mento das esposas, 
do que Simonton 
jamais se recupe-
rou, segundo os seus 
biógrafos.

Assim como “o pai 
das missões moder-
nas”, o “pai da igre-
ja presbiteriana no 
Brasil”, mostrou-se 
fiel ao seu chamado 
quando, por exem-
plo, foi aconselhado 

por um outro missioná-
rio (o congregacional Dr. 
Robert Kalley) a fazer um 
trabalho “mais velado” 
por conta do catolicismo. 
Simonton também foi fiel 
na pregação do evange-
lho, perseverante e resi-
liente diante dos desafios 
de aprendizado da língua 
(que aprendeu o suficiente 
em menos de um ano), 
morte da esposa, persegui-

ção da igreja católica, além 
da frequente e incômoda 
sensação de que poderia 
fazer mais pela evangeli-
zação dos brasileiros.

Ademais, o que mais 
importou para Simonton 
e os missionários de sua 
geração foi o que ele dei-
xou transparecer em um 
dos registros de seu Diário, 
mesmo ainda reconhecen-
do sua deficiência no tra-
balho: “Estou feliz e agra-
decido e aqui levanto meu 
Ebenézer, meu memorial 
à bondade e fidelidade de 
Deus e meu Salvador. A 
ele toda a glória, pois é sua 
de direito. Nele renovo 
minha confiança, pois nele 
há força e apoio abundan-
te” [31.12.1861].

Esse é o legítimo lega-
do espiritual e missionário 
que devemos considerar, 
resgatar, vivenciar e tam-
bém transmitir para os 
nossos filhos. O mês de 
agosto, Mês das Missões, 
é uma excelente oportu-
nidade para isso. Que o 
Senhor da igreja e da Mis-
são nos ajude.

Djaik Neves

N

O Rev. Djaik Souza Neves é pastor 
da IP Jardim Guanabara de Cuiabá, 
MT, e presidente do Sínodo Centro 

América

Fontes: 
Diário de Simonton, Cultura Cristã, 2ª edição, 
2002
História da Igreja Presbiteriana do Brasil, Júlio 
Andrade Ferreira, CEP Vol. 1
Servos de Deus, Franklin Ferreira, Ed. Fiel
Ashbel Green Simonton: vida e missão – 
Biografia – Igreja (iprb.org.br)
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mEmóRIA

Chamberlain
Rev. George Whi-

tehill Chamberlain, 
pastor, evangelista e edu-
cador, nasceu em Water-
ford, Pensilvânia, EUA 
(13.08.1839) e faleceu em 
Salvador (31.07.1902), 
após 40 anos de frutífera 
atividade no Brasil. Foi um 
dos mais dinâmicos pionei-
ros presbiterianos em nosso 
país. Ao lado da esposa, 
Mary Ann Annesley, foi 
também o fundador da 
Escola Americana de São 
Paulo, antecessora do Mac-
kenzie College.

Chamberlain veio para 
o Brasil por recomenda-
ção médica (21.07.1862). 
Nomeado missionário 
coadjutor, foi ordenado 
(08.07.1866) na segunda 
reunião do Presbitério do 
Rio, realizada na capital do 
império. No mês seguinte, 
seguiu para os Estados Uni-
dos a fim de estudar teo-
logia em Princeton. Após 
contrair núpcias com Mary 
Ann Annesley, regressou 
ao Brasil (09.1868), fican-
do por um ano na Igreja do 
Rio. Em outubro de 1869, 
assumiu o pastorado da 
Igreja de São Paulo. Visitou 
incansavelmente os bairros 
da capital, o interior da pro-
víncia e o litoral, evangeli-
zando e plantando igrejas. 
Em 1870, o casal Cham-
berlain iniciou, em sua 
residência, a Escola Ame-
ricana. Chamberlain orga-
nizou as igrejas de Caldas, 
MG (20.04.1873), e a de 
Lençóis, SP (15.12.1880). 
Foi moderador do Presbi-

tério do Rio de Janeiro por 
três vezes. Recebeu como 
membros da Igreja de São 
Paulo senhoras de famí-
lias ilustres e homens que 
iriam destacar-se na vida 
nacional (como o escritor 
Júlio Ribeiro e o cientis-
ta Vital Brasil). Também 
se dedicou à preparação 
de candidatos ao ministé-
rio como Antônio Pedro de 
Cerqueira Leite, Eduardo 
Carlos Pereira e Manoel 
Antônio de Menezes. O 
casal Chamberlain teve sete 
filhos: Laura, Pierce, Mary 
Christine, Ruth, Helen, 
George Agnew e Daniel 
Stewart. No início de 1886, 

foi inaugurado o interna-
to para meninos na Rua 
Maria Antônia, em uma 
propriedade adquirida pelo 
casal Chamberlain e depois 
doada à instituição. Com 
a Escola Americana sob a 
direção de Horace Lane e 
a Igreja aos cuidados do 
auxiliar Modesto Carvalho-
sa, Chamberlain pôde se 
dedicar mais à evangeliza-
ção. Encerrou o seu pasto-
rado na capital paulista e 
foi nomeado “missionário 
sinódico”.

Seus anos seguintes 
foram de intenso trabalho 
em diversas regiões do 
país. Bahia, Rio de Janeiro, 

Sergipe, São Paulo, Paraná, 
Rio Grande do Sul. Em 
março de 1896, fixou resi-
dência em Feira de Santana, 
na Bahia, dando continui-
dade ao trabalho evangelís-
tico, pastoral e educacional. 
No ano seguinte, solicitou 
dispensa do cargo de mis-
sionário sinodal. Perdeu 
dois filhos em 1899, Mary 
Christine e Daniel Stewart, 
vitimados pela febre ama-
rela. Nos seus últimos anos, 
fez de São Félix e Cachoei-
ra os pontos de partida de 
suas contínuas viagens 
evangelísticas.

Vitimado pelo câncer, 
Chamberlain seguiu para 
os Estados Unidos em 
busca de tratamento, mas 
era tarde. Quis morrer no 

Brasil, ao qual devotara 40 
anos da sua vida. Faleceu 
na casa do filho Pierce, 
em Salvador, no dia 31 de 
julho de 1902, exatamente 
um ano antes da separação 
dos presbiterianos, sendo 
sepultado no velho Cemi-
tério dos Ingleses, no Rio 
Vermelho. Escrevendo para 
São Paulo, sua viúva Mary 
Annesley, declarou: “O 
Senhor foi muito misericor-
dioso para conosco e tomou
-o para si mui suavemente”. 
Mary Ann Annesley Cham-
berlain faleceu nos Estados 
Unidos no ano de 1930.

Adaptado de https://www.
mackenzie.br/fileadmin/OLD/47/
Editora/Revista_Mackenzie/pdfs/
m20/mack_23_25.pdf. Original 
de Alderi Souza de Matos.

O

Edifício Chamberlain – Universidade Presbiteriana Mackenzie
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PROjETO SARA 

Deus de meus pais

Projeto Musical da IP de Praia 
Grande iniciou-se em fevereiro 

de 2021, reunindo crianças e adoles-
centes para o ensino da música, exclu-
sivamente para o louvor e adoração 
a Deus. åForam seguidos os protoco-
los sanitários de saúde, estabelecidos 
durante a pandemia COVID-19, com 
uso de máscara, distanciamento e uso 
de álcool gel.

As crianças permanecem no térreo 
da igreja, área aberta com ventilação, 
e as menores permanecem com os 
pais. Os adolescentes ficam no templo. 
Estão aprendendo a ler partitura, tocar 
flauta doce, teclado, piano e violão. 
São tardes maravilhosas e abençoa-
das, em que nossos filhos mantém a 
comunhão com os irmãos, aprendem 
música e são conduzidos à leitura da 
Palavra de Deus. Todos os sábados 
começamos com oração, devocional e 
muita animação.

Quando Deus nos fala de um só 
coração e um só caminho, entendemos 
a importância de nossos filhos estarem 
regularmente na igreja, cultivando a 
alegria de estarem no templo, com 
ordem e reverência, para que nunca se 
apartem do Senhor, na expectativa de 
que Deus mesmo abençoe a cada um 
e lhes dê corações que amam a Jesus. 

Temos vivenciado dias felizes na 
igreja, vendo nossos adolescentes e 
crianças assíduos, empenhados e com-

prometidos com a obra do Senhor. Já 
tiveram oportunidade de acompanhar 
hinos e cânticos espirituais no culto 
aos domingos, dando testemunho do 
amor a Deus e à igreja de Cristo, com 
singeleza de coração.

Durante as aulas, eles aprenderam 
sobre alguns compositores que leva-
ram a sério as coisas de Deus e muito 
contribuíram com seus hinos, com 
destaque para Fanny Crosby.

Nasceu em 24.03.1820, em Nova 
York, e morreu em 12.02.1915, com 
94 anos. Ainda bebê, ficou cega e, 
mesmo assim, continuou servindo 
ao Senhor. Era compositora, poeti-
sa, escritora e professora. Tinha um 
sonho: ao entrar no céu, o primeiro 
rosto que ela queria ver era o do seu 
Salvador Jesus.

Que o Projeto Musical de nossa 
igreja sirva de testemunho e incen-
tivo aos irmãos da IPB. Precisamos 
constantemente levar nossos filhos à 
casa do Senhor para se deliciarem na 
comunhão dos santos, na doutrina, no 
louvor e adoração, para que temam 
a Deus, para o bem deles, para que 
o temor Senhor esteja em seus cora-
ções, e nunca se apartem de Jesus. 

Assim, que possamos alegrar o 
coração do nosso Pai Celestial, fir-
mando e alicerçando nossos filhos, 
plantados firmemente nos caminhos 
do Senhor. Que Deus nos abençoe.

"Dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me 
temam todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos. Farei 
com eles aliança eterna, segunda a qual não deixarei de lhes 
fazer o bem; e porei o meu temor no seu coração, para que 
nunca se apartem de mim. Alegrar-me-ei por causa deles e 
lhes farei bem; plantá-los-ei firmemente nesta terra, de todo o 
meu coração e de toda a minha alma" (Jr 32.39-41).

Raquel de Paula é membro da IP de Praia Grande, 
SP, e colaboradora do Brasil Presbiteriano.

Raquel de Paula

O

SECRETARIA EXECUTIVA 
Rua Cecília Meirelles, 238, 1º Andar, Sala 6, Centro, CEP: 68.555-091, Xinguara|PA 
executiva@ump.org.br | (94) 99121.6002 

 

Of. Circ. 001/2021 
Xinguara/PA, 01 de junho de 2021 

 
À 
Comissão Executiva 
Confederação Nacional de Mocidade 
 

 
Assunto: Convocação para reunião da Comissão Executiva 

 
Jovem Presbiteriano, 
 
Por ordem do Presidente da Confederação Nacional de Mocidade (CNM), Presb. Matheus Jonata 

Pereira de Souza, convoco a 4ª reunião da Comissão Executiva desse quadriênio que se reunirá entre os 
dias 17 a 19 de setembro de 2021, de forma on-line, em plataforma a ser divulgada, onde será discutida a 
seguinte pauta: 

- Análise e revisão do segundo ano da execução do Planejamento Estratégico; 
- Análise de relatórios da CNM; 
- Outros assuntos de interesse. 
 
Além da diretoria e secretariado da CNM, estão convocados 1 (um) representante por Confederação 

Sinodal que deverá estar munido de credencial devidamente assinada pelo Secretário Sinodal de 
Mocidade. Não tomará parte delegado que por qualquer motivo não apresentar a credencial no termo 
acima descrito. Ainda, todas as Confederações Sinodais deverão apresentar folha de estatística relativa 
ao ano de 2020, Planejamento do biênio 2021-2023 e Comunicado de Diretoria eleita. 

Todos os documentos (credenciais, planejamentos, comunicados, estatísticas, propostas, consultas 
e outros) deverão ser enviados, impreterivelmente, até a data de 16 de agosto de 2021, para o e-mail 
executiva@ump.org.br. Nenhum documento será recebido de outra forma ou posteriormente. 

Até o dia 03 de setembro todas as Comissões e seus relatores serão nomeados e os documentos 
distribuídos para análise e confecção dos relatórios. Os relatores terão até a data de 15 de setembro para 
se reunir com os membros das Comissões com vistas a discussão dos documentos e confecção do 
relatório que será submetido ao plenário on-line. A sessão de verificação de poderes se dará às 20h do 
dia 17 de setembro. 

As inscrições serão exclusivas para delegados e estarão abertas no dia 01 de agosto até o dia 16 de 
agosto de 2021 no portal oficial da Mocidade Presbiteriana www.ump.org.br, bem como as demais 
informações oficiais. Todos os demais membros poderão assistir à CE pela transmissão on-line nos canais 
oficias. 

Em Cristo! Pelo Reino! 
 

Presb. Fábio Barcelos Jacinto 
Secretário Executivo 

CNM 2018-2022 
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Centro Presbiteriano de Pós-graduação 
Andrew Jumper (CPAJ) foi criado pela 

IPB para ministrar cursos avançados de teologia 
e promover a formação de professores nesse 
campo. Ao longo de décadas, a escola desenvol-
veu cursos com abrangência nacional e interna-
cional. A princípio, para a participação dos seus 
professores estrangeiros, ainda antes do advento 
da internet, era necessário o deslocamento desses 
mestres até o Brasil, como também o desloca-
mento dos alunos até São Paulo. Assim, os cursos 
se desenharam em função de atender a essas duas 
demandas, com carga horária concentrada em 
módulos de uma ou duas semanas e prazos pos-
teriores para que cada aluno enviasse pelo correio 
os resultados de suas pesquisas para avaliação. 
Isso gerou os cursos presenciais modulares que 
funcionam desde a década de 1980 até hoje, 
podendo ser presenciais, online ou mistos. Isso 
permite que os alunos participem dos programas 
sem a necessidade de mudar para a cidade de São 
Paulo, onde fica nossa sede, junto ao Instituto 
Presbiteriano Mackenzie. 

Ainda em 1999, com o advento da internet e 
da comunicação digital, o CPAJ implantou o que 
acreditamos ter sido o primeiro curso a distância 
no campo da teologia usando a tecnologia da 
World Wide Web, desenvolvendo um programa 
de EaD em plataforma fechada, sendo pioneiro 
dessa modalidade. 

Tendo sua origem por meio de parcerias com 
instituições internacionais, o CPAJ manteve a 
tradição acadêmica de alto nível dando continui-
dade e criando novas parcerias que estendem a 
instituições acadêmicas na Europa, Estados Uni-
dos e África. 

Atualmente, o Andrew Jumper oferece os 
seguintes cursos: 

Cursos em educação à distância (EaD)
Nessa modalidade o CPAJ apresenta quatro 

diferentes linhas de estudo: Teologia Sistemática, 
Teologia Bíblica, Teologia Aplicada e Missiolo-
gia. O aluno inscrito em um desses cursos deve 
cumprir uma sequência de oito disciplinas, ao 

final das quais, sendo bem-sucedido, receberá um 
certificado de conclusão. Cursando duas linhas 
de estudos, totalizando 16 disciplinas teológicas, 
o aluno recebe um Certificado de Especialização 
teológica. Os cursos estão abertos para qualquer 
interessado, tendo como pré-requisito, como em 
todos os demais cursos, uma graduação prévia 
em qualquer área do conhecimento. Os quase 
mil alunos desses cursos estão espalhados por 
todo o Brasil e no exterior, são provenientes de 
várias raízes teológicas, principalmente de igre-
jas evangélicas, e geralmente têm os cursos do 
CPAJ como porta de entrada para o campo dos 
estudos teológicos. Somados a esses programas 

o CPAJ oferece dois cursos básicos de línguas 
bíblicas, hebraico e grego, com duração de um 
ano.  A entrada nos programas de EaD do CPAJ é 
a qualquer época do ano. Basta ir ao site e seguir 
os passos para inscrição. 

Cursos modulares presenciais ou mistos 
(blended)

Nesses cursos o CPAJ tem duas especializa-
ções, três mestrados e um doutorado.

Especialização em Revitalização e Multipli-
cação de Igrejas – RMI

Nesse programa, o foco é o uso das ferramentas 

Comissão ExECutiva

O Centro Presbiteriano de Pós-graduação Andrew Jumper abre o Processo Seletivo para 2022

da teologia reformada aplicadas ao processo de 
plantar ou revitalizar igrejas que se encontram 
em processo de adoecimento orgânico e teológi-
co e sem condições para o desenvolvimento de 
sua missão. Também aponta para a liderança os 
fundamentos e ferramentas para que as igrejas 
revitalizadas se multipliquem e espalhem carac-
terísticas eclesiológicas sadias no Brasil e no 
mundo. Para o desenvolvimento desse programa, 
somam-se parceiros que atuam em processos 
de revitalização nos Estados Unidos, Europa e 
outros lugares do mundo. Inscrições para 2022 
começam em 1 de setembro e se estendem até 15 
de janeiro.

Especialização em Educação Cristã – EEC
Nesse novo programa, em processo de imple-

mentação em 2020, o público-alvo é amplo, 
incluindo pais, professores, pastores e demais 
interessados no campo da educação eclesiástica 
ou escolar. Tem como objetivo promover refle-
xão a respeito da dimensão pedagógica a partir 
dos pressupostos cristãos e oferecer ferramentas 
para o exercício intencional e planejado das ati-
vidades educacionais. Inscrições de 01 de julho 
até 31 de agosto.

Magister Divinitatis – MDiv
O programa de MDiv é oferecido em três 

grandes áreas da teologia: Estudos Bíblico-Her-
menêuticos, Estudos Histórico-Teológicos e 
Estudos Pastorais. A ênfase do curso é o aper-
feiçoamento teológico ministerial. Os alunos 
são admitidos nesse programa mediante provas 

de língua inglesa e redação em tema teológico e 
se espera que durante o programa desenvolvam 
sua capacidade de estudar e pesquisar o objeto 
principal da teologia, a Bíblia, tendo uma com-
preensão ampla e profunda de sua mensagem 
dentro do campo de estudo escolhido. Inscrições 
de 1 de julho até 31 de agosto.

Sacrae Theologiae Magister – STM
O STM é um programa de aperfeiçoamen-

to teológico acadêmico que tem por objetivo 
equipar os alunos para a docência e a pesquisa. 
É subsequente ao MDiv e se harmoniza com 
os mestrados acadêmicos em teologia ofere-
cidos em universidades e escolas de teologia 
internacionais, sendo tipicamente classificado 
como uma segunda pós-graduação teológica. 
É oferecido em oito linhas de pesquisa: Antigo 
Testamento, Novo Testamento, Teologia Siste-
mática, Teologia Histórica, Teologia Filosófica, 
Aconselhamento, Missões e Pregação. Inscri-
ções sempre em fevereiro e março de cada ano. 

Por ser eminentemente acadêmico, o currículo 
do STM combina instrução e pesquisa inde-
pendente, culminando na elaboração de uma 
dissertação.

Magister Artium – Leadership – Christian 
Education

Desenvolvido em parceria com o Gordon 
College, nas proximidades de Boston, Estados 
Unidos, esse programa foi implementado em 
2020 e é projetado para administradores esco-
lares, diretores e também pastores interessados 

no crescimento da área educacional nas igrejas 
locais. O programa apresenta as principais práti-
cas de liderança no campo da educação escolar 
cristã, tendo como fundamento uma sólida cos-
movisão bíblica e reformada. O alvo do curso é a 
formação de líderes que fortaleçam os liderados 
e as escolas.

O curso é ministrado na língua inglesa com tra-
dução para o português, porém espera-se um alto 
nível de compreensão do inglês por parte dos 
alunos e que evoluam no uso da língua ao longo 
do programa, que se encerra com duas semanas 
de aulas presenciais no campus do Gordon. 
O programa é credenciado pela New England 
Commission of Higher Education (NECHE). 
Inscrições de 01 de julho até 31 de agosto.

Doutorado em Ministério – DMin
O programa de Doutorado em Ministério, 

desenvolvido em parceria com o Reformed The-
ological Seminary, nos Estados Unidos, é apro-
vado pela Association of Theological Schools e 
tem reconhecimento internacional. O programa 
foi elaborado com o propósito de fortalecer as 
áreas de competência de pessoas envolvidas com 
a liderança pastoral, habilitá-las a desempenhar 
melhor as tarefas essenciais desse ministério 
e desenvolver uma estratégia ministerial cuja 
visão apele aos corações e mentes. Os candida-
tos devem ter bacharelado e mestrado na área da 
teologia ou então um bacharelado teológico e um 
segundo bacharelado em qualquer outra área do 
conhecimento. Inscrições de 1 de julho até 31 de 
agosto.

Vários de nossos processos seletivos encon-
tram-se abertos e você pode conhecer melhor 
cada um desses programas em nosso site: cpaj.
mackenzie.br

Siga o CPAJ nas mídias sociais e participe 
semanalmente do Andrew Jumper Live (todas 
as segundas, 21h) e das Devocionais Andrew 
Jumper (todas as quartas, 9h). Acesse nosso site 
e conheça a revista Fides Reformata, com 25 
anos de publicações ininterruptas, com todo o 
seu conteúdo disponível online. 

Tem de ter curso de teologia para estudar no CPAJ?
Não! Qualquer pessoa com curso de graduação completo em qualquer área do conhecimento 
pode se inscrever para estudar no CPAJ.
Tem de morar em São Paulo?
Não, nossos alunos estão espalhados no Brasil e no mundo e, dependendo do curso, precisam 
vir a São Paulo por cerca de 4 semanas ao longo do ano. 
Quais modalidades de cursos tem no CPAJ?
O CPAJ oferece tanto cursos que são totalmente online (EaD) quanto cursos presenciais modu-
lares. Cada programa tem suas especificidades. 
Qual o público-alvo dos cursos?
Professores de seminários, professores de EBD, pastores, presbíteros, líderes da igreja, edu-
cadores e todos aqueles interessados em se aprofundar no conhecimento teológico.
Os cursos do CPAJ substituem o seminário?
Não, nossos cursos não foram desenhados para isso.

Mauro Meister

O

O Rev. Mauro Meister, pastor da IP Barra Funda em São Paulo, é o 
Diretor do Andrew Jumper

Mesa da formatura com autoridades da IPB, JET, Mackenzie e professores da escola. O pregador foi o Dr. Charles M. Wingard, Professor de Teologia 
Pastoral no Reformed Theological Seminary

Formatura da turma de 2020 do CPAJ. Mais de 200 alunos concluindo 
seus diversos programas de estudos. Campus Mackenzie, Itambé

Curso do M.A. em Liderança Educacional Cristã - Aulas com Dr. Michael 
Lindsay, então Presidente do Gordon College, escola parceira do CPAJ
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LEGISLAÇãO E juSTIÇA

poder que Cristo 
confere à liderança 

para o governo de sua igreja 
inclui a autoridade de juris-
dição, exercida coletiva-
mente por oficiais, em con-
cílios, para legislar, julgar, 
admitir, excluir ou transferir 
membros e administrar as 
comunidades cristãs (CI/
IPB, art. 3º, § 2º, in fine). 
A aplicação da disciplina 
decorre dessa autoridade, 
de modo que os concílios 
convocados com fins judi-
ciários funcionam como 
tribunais eclesiásticos (CD, 
art. 18), aos quais compe-
te o exercício da jurisdição 
espiritual sobre os membros 
da igreja, aplicada de acor-
do com a Palavra de Deus, 
visando edificar o povo de 
Deus, corrigir escândalos, 
erros ou faltas, promover a 
honra de Deus, a glória de 
Nosso Senhor Jesus Cristo e 
o próprio bem dos culpados.

No âmbito da Igreja 
Presbiteriana do Brasil, há 
quatro níveis hierárquicos 
de concílios e, igualmente, 
de tribunais eclesiásticos: 
Conselho de igreja, Pres-
bitério, Sínodo e Supremo 
Concílio. Os dois primeiros 
sempre se constituem em 
tribunais com a totalidade 
de seus membros, ou seja, 

o quorum do Conselho e 
o quorum do Presbitério, 
constituídos em tribunal, 
é o mesmo do concílio, e 
não há suplentes. Quanto ao 
Sínodo e ao Supremo Con-
cílio, a composição do tri-
bunal dependerá da matéria 
a ser julgada: tratando-se de 
julgamento de presbitério, a 
competência originária será 
do plenário do sínodo cons-
tituído em tribunal (CD, art. 
21, caput); quando o jul-
gamento envolver sínodo, 
a competência será priva-
tiva do plenário do Supre-
mo Concílio (CD, art. 22, 
caput); nos demais casos, 
deverá ser observada a com-
petência dos respectivos tri-
bunais de recursos, tanto 
do Sínodo (CD, art. 21, 
parágrafo único) quanto do 
Supremo Concílio (CD, art. 
22, parágrafo único, inciso 
I, alíneas “a” e “b”). Esses 
tribunais de recursos são 
compostos de sete membros 
efetivos (quatro ministros 
e três presbíteros) e igual 
número de suplentes (CD, 
art. 24, caput e parágrafo 
único).

Pode ocorrer que parte 
dos membros do tribunal 
ou até mesmo a totalidade 
destes seja arguida de sus-
peição, e eles não possam 
atuar como juízes (CD, art. 
27 e seguintes). O Código 
de Disciplina trata expres-
samente apenas da substi-
tuição de juízes suspeitos, 
que compõem os tribunais 
de recursos do sínodo e do 
Supremo Concílio – isto é o 
que se infere da alusão feita 

aos suplentes nesses órgãos, 
figura inexistente nos tribu-
nais inferiores. Todavia, as 
mesmas disposições devem 
ser aplicadas analogicamen-
te ao Conselho e ao Presbi-
tério, no que couber.

Tratando-se, particular-
mente, de Conselho de igre-
ja constituído em tribunal 
eclesiástico, a suspeição de 
juízes em número que com-
prometa seu funcionamento 
deverá ser levada imediata-
mente ao conhecimento do 
presbitério (CD, art. 27, § 
2º) para que este, por ato 
do seu plenário, constituí-
do em tribunal, providen-
cie a designação de juízes 
de outro tribunal (membros 
de Conselho de outra igre-
ja jurisdicionada) para que 
completem o quorum do tri-
bunal competente para jul-
gar o caso. 

É relevante esclarecer que 
o legislador não determi-

na a designação de outro 
tribunal (ou Conselho de 
outra igreja) para assumir 
o julgamento. De acordo 
com o parágrafo único, do 
art. 36, do CD, o tribunal 
superior (no caso, o plená-
rio do Presbitério) “desig-
nará juízes de tribunal de 
igual categoria às dos sus-
peitados, que completem 
o quorum”. Importa dizer 
que o tribunal (Conselho) 
continua sendo o mesmo 
daquela determinada igreja, 
composto por outros tan-
tos juízes quantos bastem 
para completar o quorum. 
Se todos os membros do 
Conselho forem suspeitos, a 
designação será em número 
igual à totalidade dos juízes.

Semelhantemente ocorre 
com o Presbitério consti-
tuído em tribunal eclesiás-
tico. Diante da ausência de 
suplentes, se a suspeição de 
juízes comprometer o quo-

rum de julgamento, essa 
situação terá de ser subme-
tida à apreciação do tribu-
nal de recursos do Sínodo, 
para que este designe juízes 
de outro tribunal (membros 
de outro Presbitério jurisdi-
cionado ao sínodo), tantos 
quantos forem necessários 
para completar o quorum do 
tribunal desfalcado.

Com esses encaminha-
mentos, os processos de 
competência dos tribunais 
eclesiásticos tramitam na 
devida ordem, evitando-se 
a indesejável nulidade pro-
cessual. Consequentemente, 
o governo da igreja torna-se 
mais efetivo no exercício da 
jurisdição espiritual, para a 
honra de Cristo, de cujas 
mãos emana esse governo.

Suspeição e Quorum Mínimo

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

O
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VIDA DEVOcIONAL Em fAmíLIA

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

1. A pessoa que professa 
confiar no Senhor deve ter 
uma vida consistentemente 
piedosa. Mas estando cons-
cientes do caráter engano-
so do nosso coração mesmo 
quando temos consciência 
tranquila, devemos estar 
prontos não apenas para exa-
minar a nós mesmos, mas 
para que o grande exami-

nador do nosso coração nos 
examine. Podemos orar para 
que Deus nos julgue, não 
para sermos condenados, 
mas para que nos arrependa-
mos dos pecados e andemos 
no bom caminho que agrada 
a Deus. Com que frequência 
você ora para que Deus lhe 
mostre seus pecados? Com 
que frequência você deveria 
fazer isso?

2. A determinação de Davi 

de andar com integridade 
é um espelho da absoluta 
determinação de Cristo de 
evitar todo pecado (101.2-4; 
Jo 8.46; 14.30; 2Co 5.21). 
Embora o Senhor Jesus 
amasse pecadores, ele se 
manteve separado da corrup-
ção do mundo e não foi con-
taminado por ela (Hb 7.26). 
Essa é a base da nossa salva-
ção, pois os crentes estão em 
união com ele. Como e por 

Leia o salmo 26

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

que buscamos santidade em 
nossa vida?

são de maneira excelente 
em diversas áreas e seg-
mentos", comemora o Rev. 
Rodrigo Leitão, executivo 
da APECOM. 

Com esse projeto, e 
a facilidade de acesso, a 
APECOM visa alcançar 
o maior número de pes-

soas, em qualquer lugar do 
mundo, basta ter compu-
tador ou celular e internet 
para acessar um conteúdo 
exclusivo, desenvolvido 
para promover o cresci-
mento da igreja.  

Cada curso é dividido em 
vídeos curtos, de 10 a 15 

APEcOm

APECOM lança plataforma digital de treinamento e capacitação
o dia 20 de julho foi 
inaugurada a versão 

digital do CTA – Centro de 
Treinamento da APECOM 
– uma plataforma digital 
de treinamento voltada para 
a capacitação dos discípu-
los de Jesus para atuação 
em diferentes perspectivas, 
com acesso e conteúdo 
totalmente online e gratuito.

"CTA é uma expressão 
muito comum no ambiente 
digital. Vem do inglês “Call 
To Action” e significa lite-
ralmente uma “Chamada 
para Ação”. É exatamente 
nessa perspectiva que nasce 
o nosso CTA (Centro de 
Treinamento APECOM). 
Com o objetivo de preparar 
e capacitar os discípulos 
de Jesus para que possam 
cumprir a grande comis-

N

Para a inauguração da plataforma foram lançados 10 cursos:
• Mídias sociais e evangelização – Rev. André Monteiro
• Storytelling e evangelização – Rev. Vandi Brito
• Pequenos grupos e evangelização – Rev. Paulo de Tárcio 
Passos
• Evangelização e acessibilidade para surdos – Letícia Muniz
• Compaixão, capelania e missões – Eleny Vassão
• Evangelização e cuidado de pessoas com hábitos escravi-
zadores – Rev Wagner Zanelatto
• Evangelização e discipulado – Rev Jean Chagas
• Transmissão Online de cultos e programações – Diácono 
Rafael Palma

minutos. São gravados e 
produzidos pela APECOM 
nos estúdios da Luz para 
o Caminho, sempre com a 

palavra de especialistas no 
assunto em questão.

Para saber mais acesse cta.
ipb.org.br/.Release APECOM
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mEDITAÇõES

Disciplina do Senhor

omo sou grato ao 
SENHOR que, muitas 

vezes, me dá um “puxão 
de orelha” como meu pai 
costumava fazer. Deus me 
corrige principalmente pela 
sua Palavra, e sei que é por 
amor (Hb 12.6).

Sabemos que crianças são 
diferentes umas das outras. 
Portanto, elas precisam ser 
disciplinadas de formas 
diferentes. Uma delas tal-

vez precise somente de um 
olhar para entender. Com 
outra, talvez seja preciso se 
falar em tom sério. Mas, 
uma terceira requer castigo 
mesmo, o qual dói mais no 
coração dos pais do que na 
criança.

Mas será que realmente 
podemos dizer: “A tua vara 
me consola”? Ninguém dirá 
que a disciplina é agradá-
vel, mas o Espírito Santo 
nos convence de que é para 
o nosso bem. Geralmente, 

“A tua vara e o teu cajado me consolam” 
(Sl 23.4).

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

Cristã, 2014.

Frans Leonard Schalkwijk

C

Deus usa as pessoas que 
estão perto de nós para nos 
admoestar, como o próprio 
patriarca Abraão, que foi 
alertado para escutar sua 
mulher (Gn 21.12). Quando 
a sua esposa tem uma críti-
ca, é porque ela procura o 
melhor para você. Será que 
você é macho demais para 
aceitar sugestões da sua 
esposa? Coitado de você; 
coitada de sua esposa!

Será que aceitamos a cor-
reção do Senhor? Certo dia 
me ocorreu o seguinte: eu 
estava longe da nossa casa 
e de repente senti como se o 

Senhor me dissesse: “Diga 
àquele homem: Provérbios 
29.1”.1 Eu me assustei, pois 
sabia o que o versículo dizia 
e também conhecia aque-
le homem, que era rebelde 
contra Deus. Vacilei, mas 
tinha de ser aquele versí-
culo mesmo. Entrei na vila, 
torcendo para que não me 
encontrasse com ele, mas 
foi a primeira pessoa com 
quem me deparei. Pedindo 
desculpas por ser somen-
te um “carteiro”, entreguei 
a mensagem, mas ele nem 
reagiu. Alguns dias depois 
me telefonaram, pedindo 

que fosse ao hospital onde 
ele estava à beira da morte...

Não sejamos como o 
homem naquela histó-
ria triste, mas, sim, como 
Davi que disse: “A tua mão 
pesava sobre mim... Con-
fessei-Te o meu pecado... 
Bem-aventurado aquele 
cuja iniquidade é perdoa-
da” (Sl 32). Muito obrigado, 
Senhor, que a tua vara e o 
teu cajado me consolam.
 1“O homem que muitas vezes repreendido 
endurece a cerviz será quebrantado de 
repente sem que haja cura.”

APEcOm

Minha cidade para Cristo
m agosto a APECOM 
inaugura a campanha 

Minha Cidade para Cris-
to. Trata-se de um projeto 
com objetivo de estimular 
a proclamação do evan-
gelho de Jesus Cristo em 
todo o território nacional, 
de cidade em cidade, numa 
parceria com as igrejas 
locais, forças de integra-
ção e departamentos mis-
sionários da IPB.

Será oferecido todo o 
suporte necessário para 
a efetivação desse proje-
to de forma permanente, 
desde capacitação, envio 
de materiais, vídeos expli-
cativos para tirar dúvidas 
e auxiliar a igreja local a 

ser efetiva na evangeliza-
ção em sua região. Todo 
esse suporte será feito com 
a coordenação da Agên-
cia Presbiteriana de Evan-
gelização e Comunicação 
(APECOM). Conclama-
mos cada igreja local, cada 
liderança e cada crente 
presbiteriano fiel e com-
prometido a abraçar esse 
glorioso desafio.

O projeto funcionará da 
seguinte forma:

Primeiro, o pastor ins-
creve sua igreja no site da 
campanha (minhacidade-
paracristo.ipb.org.br).

O segundo passo é par-
ticipar das capacitações 
oferecidas, que vão orien-

tar sobre o uso dos mate-
riais de apoio e estratégias 
evangelísticas.

O terceiro ponto impor-
tante é envolver as forças 
de integração de sua igreja: 
pequenos grupos, minis-
térios, enfim, a campanha 
deve envolver a comunida-
de como um todo.

O quarto ponto essencial 
para essa campanha é criar 
um movimento de oração 
motivado de forma especí-
fica a orar pelo projeto de 
evangelização, e por pes-
soas a serem alcançadas. 

Essa campanha será dis-
ponibilizada de forma per-
manente, então a partir do 
momento que a igreja se 

inscreve no site, passa a 
seguir um roteiro dividido 
em pré-campanha que visa 
mobilização, campanha de 
evangelização e pós-cam-
panha que visa acompa-
nhar o novo convertido. 

Convidamos pastores 
e líderes a visitar o site, 
conhecer a proposta do 
projeto para implementar 
em sua igreja a fim de 
alcançá-la para Cristo.
De Press Release as APECOM

E
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Hospital Presbi-
teriano Dr. Gordon 

(HPDG) é fruto de um lega-
do missionário. Em 1936, 
Dr. Gordon e família – mis-
sionários norte-america-
nos – tiveram a ousadia de 
sonhar e trabalhar para criar 
um hospital que atendes-
se às necessidades da popu-
lação e plantar a primeira 
Igreja Presbiteriana na cida-
de de Rio Verde, GO, devi-
do à acessibilidade desta 
que se localiza no cruza-
mento de estradas importan-
tes. Embora na época fosse 
uma pequena cidade agrí-
cola, perceberam que Rio 
Verde possuía grande poten-
cial para se tornar um centro 
de saúde física e espiritual.1 

Com o apoio de pessoas 
e igrejas da missão norte-a-
mericana, nasceu o hospi-
tal e, em seguida, começa-
ram as reuniões de evan-
gelização, dando início à 
formação da 1ª IP de Rio 

Verde. Assim, o que come-
çou com uma visão missio-
nária local e regional, hoje 
também serve aos missio-
nários da APMT e da JMN 
que atuam em várias regiões 
do Brasil e do mundo.

O HPDG é um hospital 
filantrópico, mas também 
atende por convênios, sendo 
referência na região e, por 
estar numa cidade de porte 
médio, há facilidade, quan-
do é necessário o acesso a 
outras clínicas.

No mesmo quarteirão onde 
foi construído o hospital, 

construíram-se algumas 
casas para os médicos; 
uma delas foi restaurada 
e serve para hospedar os 
missionários em períodos de 
tratamento de saúde física, 
bem como um tempo para 
descanso. Com doações da 
APMT e ofertas de irmãos 
dadivosos, incluindo uma 
oferta especial da CNSAFs 
– Confederação Nacional 
da Sociedade Auxiliadora 
Feminina e do CAS – 
Conselho de Ação Social, a 
casa encontra-se totalmente 
mobiliada.

Essa casa foi nomeada 
June Woodall, em homena-
gem a uma mulher dedica-
da e hospitaleira que ajudou 
muitos necessitados. Desde 
sua inauguração, em junho 
de 2011, já foram hospeda-
das 69 famílias, que rece-
beram diferentes tipos de 
tratamentos.

Nosso louvor e gratidão a 
Deus por todas as pessoas 
que constroem essa histó-

ria e mostram o amor de 
Deus, servindo ao próximo, 
cuidando da saúde de todos 
aqueles que passam pelo 
Hospital Presbiteriano Dr. 
Gordon e compartilham as 
maravilhas eternas do Deus 
Eterno!

mISSõES TRANScuLTuRAIS

HPDG: um hospital com vocação missionária
Que legado que deixaremos para as próximas gerações? 

Tudo o que nos rodeia é resultado de esforços e dedicação 
de pessoas que lutaram, construíram e trabalharam para 

que hoje possamos desfrutar.

Emma Castro 

O

Emma Castro é missionária 
e coordenadora do Dep. de 

Comunicação da APMT

Gratidão e louvor a Deus pelo HPDG
e pela casa June Woodall

“Nosso coração se enche de profunda gratidão a Deus e a 
todos os que cooperaram para preparar este lugar, com pes-
soas acolhedoras que nos abraçaram, cuidaram e zelaram por 
nós, para que possamos recuperar nossa saúde e continuar 
servindo ao Senhor, que nos chamou para proclamar seu 
evangelho às nações.”
Rev. Elnatan Viana e Cenira – Bolívia
“Ficamos 117 dias hospedados na casa fazendo nosso trata-
mento de saúde. Tínhamos planejado ficar no máximo 40 dias, 
mas Deus teve outro plano para nós. Somos imensamente 
gratos a Deus e a toda a equipe que cuidou de nós, da nossa 
saúde para que possamos continuar servindo o Mestre.”
Onésimo Castro e Mariana – Índios
“O que seria um breve tempo de exames e consultas, se tor-
nou num período de descanso, tratamento, cuidado e aprendi-
zado. [...] Não estamos acostumados a ser servidos, mas aqui 
fomos amparados e cuidados realmente.”
Rev. Luiz Otávio e Janete – Panamá
“[...] precisei de uma cirurgia muito delicada, para colocação 
de prótese no quadril e foi neste hospital que fui operado. 
Ainda preciso colocar a prótese no outro lado do quadril. Estou 
realizando os exames para o novo procedimento.”
A. J. – Oriente Médio 

1 GORDON, Alma Daugherty, Alegria ao 
caminhar, 2017, pág. 52
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fALEcImENTOS

aleceu no dia 
13.07.2021, aos 98 

anos e nove meses, o pres-
bítero José Diogo Valim, 
membro de uma das mais 
destacadas famílias pres-
biterianas do Brasil. Ele 
nasceu em 23.10.1922, 
em São João da Boa Vista 
(SP). Teve quatro irmãos 
(Geraldo, João, Oliveiros e 
Roldão) e cinco irmãs (Alzi-
ra Helena, Helena, Zulmira, 
Natividade e Azená). Eram 
filhos de Antenor Diogo 
Valim e Albertina Helena 
Valim. Oliveiros foi con-
hecido médico e presbíte-
ro em Campinas; Alzira, 
Natividade e Azená, casa-
ram-se, respectivamente, 
com os Revs. Júlio Andrade 
Ferreira, Marcelino Pires 
Carvalho e Odayr Olivet-
ti. Os irmãos perderam a 
mãe muito cedo e, em razão 
disso, a ala masculina desde 
a adolescência seguiu para 
São Paulo a fim de trabalhar 
e estudar. 

A família tinha sido 
alcançada pelo evangelho 
durante o ministério do Rev. 
Basílio Braga, pouco antes 
da morte da mãe. Assim 
foi que, chegando à capi-
tal, procuraram a IP Unida, 
na época dos Revs. Miguel 
Rizzo Júnior e José Borges 
dos Santos Júnior. José logo 
se identificou com o canto 
coral, vindo a pertencer aos 
corais das igrejas Unida, do 
Jardim das Oliveiras e de 
Vila Mariana, da qual era 
membro atualmente. Tam-
bém cantou no coral da 

Reitoria da USP.
Obteve o título de “guar-

da-livros” pelo Instituto 
Comercial Coronel Joaquim 
Cândido, em São João da 
Boa Vista, e formou-se em 
Ciências Contábeis pela 
Escola de Comércio da 
ACM.

Tinha grande ardor evan-
gelístico. As conversações 
com qualquer pessoa sem-
pre se direcionavam para 
assuntos espirituais. Foi 
incansável distribuidor de 
literatura evangélica. Além 
de Bíblias, com os Gideões, 
fez doação de dezenas de 
devocionários para leitura 
diária. Enviava pelo correio 
e entregava pessoalmente. 
Fazia isso junto aos chefes 
e colegas de trabalho, todos 
os motoristas de táxi de seu 
bairro e nos prédios mais 
próximos do seu. Nenhum 
serviçal da família deixou 
de ser evangelizado por ele. 
Seu motorista, hoje membro 
de igreja, conta que foi dis-
cipulado por ele. 

Numa das grandes empre-
sas em que trabalhou, foi-

lhe solicitado assinar nota 
superfaturada. Recusou-se 
terminantemente, mesmo 
informado de que a recusa 
significaria sua demissão. 
E foi o que aconteceu! 
Permaneceu firme em sua 
postura como servo fiel, 
mesmo não tendo, na oca-
sião, alternativa para o sus-
tento da família. Entretan-
to, pouco tempo depois, o 
mesmo chefe o indicou a 
um amigo que buscava um 
profissional competente e 
de absoluta confiança. Foi 
admitido e nessa institu-
ição permaneceu até a apo-
sentadoria, usufruindo dos 
benefícios agregados a ela 
até o final de sua vida. Foi 
assim a sua indicação para 
a Caixa Econômica do Esta-
do, onde ocupou a Direto-
ria de Empréstimos para os 
municípios.

Ao ser implantada a 
IP Jardim de Oração, em 
Santos, obteve de manei-
ra inusitada o primeiro 
empréstimo (financiamento 
hipotecário) para a compra 
do terreno do templo, junto 

Alderi Souza de Matos

F

O Rev. Alderi Souza de Matos é o 
historiador da IPB

José Diogo e Jahel Valim

Celide Gabrielli Mendes, 
nascida católica em 25.10.33 
e convertida ao evangelho de 
Cristo em janeiro de 1967 na 
Igreja Presbiteriana de Bauru, 
no pastorado do Rev. Miguel 
Orlando de Freitas, foi levada 
pelo Senhor em 08.07.2021. 
Muito crente em Jesus e fiel ao Senhor, impossibilitada de 
sair, demonstrava gratidão a Deus a cada vez que seu pas-
tor lhe levava a ceia. A expectativa dela era melhorar para 
voltar aos cultos. Sentia muita falta da igreja, da comunhão 
com irmãos.

A Igreja Presbiteriana do Calvário nasceu em sua casa, 
no bairro de Vila Nipônica em Bauru.

Dona Celide deixou o esposo, Getúlio Mendes e os fil-
hos Rita de Cássia Mendes e Artur Mendes, coordenador 
de mídias digitais da APECOM.

Dona Celide Mendes

à Caixa Econômica Estadu-
al. O diretor era o Dr. Oscar 
Klabin Segall, um judeu. 
José lhe apresentou o Rev. 
Marcelino Pires Carvalho, 
seu cunhado, e disse tra-
tar-se de um empréstimo 
para a igreja presbiteriana, 
ao que ele respondeu: “Não 
autorizo empréstimo para 
nenhuma igreja, mas para 
essa vou autorizar”. Tal fato 
se deu em 07.07.1970.

Foi presbítero da IP Jar-
dim das Oliveiras e dire-
tor da União Bíblica do 
Brasil. Trabalhou ao lado 
do sobrinho Flávio Valim 
Cortes na organização 
Gideões Internacionais 
e na Fundação Cerqueira 
Leite, de cujo Conselho de 
Curadores foi membro por 
doze anos. Era casado com 
Jahel Delpy Mattos Valim 

(nascida em 08.09.1932), 
que trabalhou por uma 
década na Escola Ameri-
cana (1966-1977), como 
professora e diretora. Era 
sobrinha do Rev. Domício 
Pereira de Mattos. Enferma 
e muito abalada pela parti-
da do esposo, faleceu onze 
dias depois, em 24 de julho. 
Deixam a filha Carmen Syl-
via Mattos Valim, nascida 
em 02.12.1957.

O valoroso Pb. José Valim 
(“Zelão” para os íntimos) 
faleceu em sua residência, 
às 10h30, sendo sepultado 
no Cemitério do Redentor. 
Oficiou na ocasião o Rev. 
Gustavo Bacha Bibiano 
Siqueira, pastor efetivo de 
IP de Vila Mariana.
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fALEcImENTOS OREmOS

O Rev. Adilson 
Alves Ertel nasceu em 
25.09.1970 em Jaguariaí-
va, PR. Foi batizado em 
abril de 1971 e fez a sua 
pública profissão de fé em 
setembro de 1982. Candi-
dato ao sagrado ministério 
no ano de 1997, cursou 
o Seminário Teológico 
Rev. José Manoel da Con-
ceição, sendo licenciado e 
ordenado em 07.01.2002. 

Iniciou o ministério pas-
toral na IP da Vila Ré, em 
São Paulo. Pastoreava a IP 
do Bosque na cidade de 
Sengés, PR. 

O Rev. Adilson faleceu 

no dia 23.06.2021 em 
decorrência de compli-
cações causadas pela 
Covid-19. Seu sepulta-
mento ocorreu no dia 
24.06.2021 na cidade de 
Jaguariaíva. 

O Sínodo Vale do Tibagi 
agradece a Deus pela vida 
do amado irmão e estende 
a todos os familiares sua 

palavra de conforto.
Adilson deixa a esposa 

Solange Lacerda de Farias 
Ertel, com a qual foi casa-
do durante 21 anos, e os 
filhos Guilherme Lacerda 
Ertel (18) e Amanda Lac-
erda Ertel (16).

Faleceu no dia 26.06.2021, aos 43 
anos de idade, o Rev. Gustavo Lima, em 
decorrência de complicações da Covid. 

Mineiro de Itamonte, MG, Gustavo 
fez parte de uma abençoada geração de 
pastores filhos da IP daquela cidade. 
Estudou no Seminário Presbiteriano do 
Sul em Campinas (SP) de 2004 a 2007 
e foi ordenado pelo Presbitério Circuito 
das Águas no dia 16.12.2007. Depois de 
ordenado, Rev. Gustavo foi transferido 
para o Presbitério de Campo Grande 
para servir a Deus como pastor auxiliar 
na IP de Campo Grande, MS. 

No início de 2013, Rev. Gustavo foi 
transferido para o Presbitério de Indaia-
tuba que o designou para o pastorado da 
IP de Várzea Paulista, SP, onde exerceu 
seu ministério, com dedicação, criativi-
dade e amor até o final de seus dias. 

Rev. Gustavo deixa a esposa Carla e 
os filhos Everton e Franciele.

Preciso realmente de ti, 
Senhor. Preciso de ti agora. 
Sei que posso passar sem 
muitas das coisas que já con-
siderei necessárias, mas sem 
ti não consigo viver, e não me 
atrevo a morrer.

Precisei de ti quando veio 
a tristeza, quando sombras 
foram projetadas pelo limiar 
de minha vida, e não falhaste 
então. Precisei de ti quando 
a enfermidade tocou minha 
família com sua mão fria, e 
eu clamei a ti, e o Senhor 
me ouviu. Precisei de ti quan-
do a perplexidade levou-me 
a encruzilhadas e eu não 
sabia que rumo tomar. O 
Senhor não falhou naquelas 
situações, mas, de diversos 
modos, indicou-me o melhor 
caminho. E embora o sol brilhe 
hoje ao meu redor, sei que 
preciso de ti mesmo assim e 

ainda precisarei de ti amanhã.
Apresento-te minha gratidão 

por esse constante senso de 
carência que me mantém ao 
teu lado. Ajuda-me a conser-
var minha mão na tua e os 
meus ouvidos abertos à sabe-
doria de tua voz.

Fala comigo, para que eu 
te ouça dando-me coragem 
para tempos árduos e força 
para lugares difíceis; dan-
do-me determinação para 
tarefas desafiadoras. Não te 
peço caminhos fáceis, mas 
apenas a tua graça que é 
suficiente para cada neces-
sidade, de modo que, quão 
desafiador seja o momento, 
quão tenebroso o céu, eu seja 
capacitado a vencer.

Em tua força – que venceu o 
mundo – eu faço esta oração.

Amém.
The Prayers of Peter Marshall, org. 

Catherine Marshall, Nova York: McGraw Hill, 
5ª ed. 1954, p.13.

Edinaldo Almeida

Thales Renan

O Rev. Eberson Gracino é presidente 
do Sínodo Vale do Tibagi

Rev. Thales Renan Augusto Martins é presidente do 
Presbitério de Indaiatuba e Pastor Efetivo da 2ª IP de 

Jundiaí, SP

Rev. Adilson Alves Ertel

Rev. Gustavo Lima

Preciso de ti, Senhor

“Preciosa é aos 
olhos do Senhor 
a morte dos seus 
santos”
(Sl 116.15).

Peter Marshall

TREchOS E fRASES

“Todos aqueles que desejam partir um pão em memória do 
corpo partido de Cristo, e todos que desejam beber de uma 
bebida como lembrança do sangue derramado de Cristo, devem 
estar previamente unidos pelo batismo em um só corpo de 
Cristo.”
Confissão Schleitheim, 1527

“[...] podemos permanecer diante de Deus não porque de algu-
ma forma fomos aprimorados e tornados ‘justos’ pela graça divi-
na, mas porque Deus nos alcançou em seu Filho, pagou o preço 
por nossos pecados (e por nossa pecaminosidade) e considerou 
a justiça de Cristo como nossa por causa da nossa fé nele.”
Fazendo Teologia com os Reformadores, de Gerald Bray, em 
preparo pela Cultura Cristã

“Os homens não podem ser justificados diante de Deus por 
suas próprias forças, méritos ou obras, mas são justificados 
livremente pela fé por causa de Cristo, quando creem que foram 
recebidos na graça e que seus pecados foram perdoados por 
causa de Cristo, que, por sua morte, fez satisfação pelos nossos 
pecados. Deus considera essa fé como justiça aos seus olhos 
(Rm 3.4).”
Confissão de Augsburgo 4
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IGREjA hOjE

CULTO ONLINE
Luz, câmera, adoração!

os últimos dias, dois multimilionários, o 
norte-americano Jeff Bezos e o britânico 

Richard Branson, levaram pela primeira vez 
na História, passageiros civis em voos orbitais. 
Branson, na Virgin Galactic, levou três passa-
geiros e Bezos levou mais três na sua nave New 
Sheppard. Oito felizardos puderam contemplar 
a 100 quilômetros de altura o elegante tornea-
do azulado do planeta Terra. Enquanto isso, 
na superfície, milhares de pessoas assistiam 
em suas TVs e pela internet mais essa proeza 
humana. New Shepard no céu e, aqui na terra, 
no novo normal, pastores evangélicos buscam 
meios para não perder suas velhas ovelhas de 
vista. Da mais simples igreja num afastado rin-
cão, a um pomposo e abastado templo, todos se 
tornaram iguais perante a pandemia que aflige 
nosso tempo. Com portas semi-abertas, só 
restou a infovia, o último recurso para manter 
a membresia conectada e suavizar a dispersão.

Recorrer à internet foi a tábua de salvação 
para muitas igrejas. Mesmo quem não acre-
ditava no meio, acabou se rendendo a trans-
missão de cultos online. O que sabemos hoje, 
depois de dezessete meses, é que a internet 
foi e está sendo uma grande aliada das igrejas. 
Templos com capacidade de 700 pessoas con-
fortavelmente sentadas, multiplicaram em até 
três vezes sua audiência.

Se o culto online veio pra ficar, como então 
aproveitar melhor esse meio de comunicação?

Eu dividiria essa pergunta de forma bem sim-
ples em apenas dois tópicos: conteúdo e forma. 

FORMA
Forma é o invólucro que vai embalar o con-

teúdo. Nesse bolo eu colocaria os seguintes 
ingredientes: câmera, computador ou switcher, 
o software ou plataforma.

CÂMERA
No mundo do vídeo, quem começa do zero 

consegue casar melhor os equipamentos. Qual-

quer que seja a câmera, camcorder ou celular, 
ela tem que conversar com o computador ou 
switcher. Em nível amador, câmeras mais 
simples, mais baratas, têm saídas digitais em 
HDMI ou USB. Já as profissionais, usam saída 
SDI ou sistemas sem fio como o NDI. Resu-
mindo, a saída da câmera precisa ser compatí-
vel com a entrada do computador ou switcher. 

COMPUTADOR OU SWITCHER
Computador, como todos sabem, é um faz 

tudo, um verdadeiro canivete suíço. Obvia-
mente, dependendo do aplicativo ou platafor-
ma, ele pode fazer papel de switcher, pré-pro-
dução, acabamento, transmissor de streaming e 
gravador de vídeo. Para quem não se incomoda 
em usar mouse e teclado para tudo, é com 
certeza a solução de melhor custo-benefício. 
Agora, quem gosta de praticidade, recomendo 
sem titubear o switcher Atem Mini Pro. Custa 
uns 2 computadores, mas vale cada centavo. 
Aqui vale a máxima, quem só faz uma coisa na 
vida, tende a fazer melhor.

SOFTWARE LOCAL OU
PLATAFORMA EM NUVEM

Os softwares instalados em computadores, 
via de regra, contém mais recursos que as 
plataformas em nuvem, porém, exigem mais 
conhecimento e treinamento em sua operação. 
Entre os mais conhecidos destaco: vMix, ver-
são full para PC, grátis por 60 dias. Wirecast 
(MAC e PC), OBS plataforma grátis para 

MAC e PC, prática e muito popular. Para o 
mundo das maçãs, o mais famoso e plastica-
mente imbatível é o mimoLive produzido pela 
Boinx.

Já no mundo das nuvens existem pelo menos 
duas ótimas plataformas, apropriadas para 
transmissão de lives e programas com cara de 
TV: a versátil e superprática, StreamYard e a 
Restream. Ambas, no plano grátis, providas 
dos recursos mínimos necessários.

Uma boa live não é feita apenas de vídeo, 
mas de câmera, luz e ação! O conteúdo, a ação, 
é de longe muito mais importante que a forma. 
Talento ainda é o melhor equipamento.

SERVIÇO
PC / MAC
HD 1T – Memória mínima 8G – Corel 
i5+ – Placa de vídeo (consultar) – Ethernet 
100/1000 Gigabit ou superior

SWITCHER
https://www.blackmagicdesign.com/products/
atemmini
https://www.datavideo.com/br/category/Swit-
chers
https://pro.sony/bp_BR/products/portable-live
-production/mcx-500

PLATAFORMAS 
https://restream.io 
https://streamyard.com

SOFTWARES
vMix para igrejas
https://www.vmix.com/purchase/churches.
aspx
http://www.telestream.net
https://obsproject.com

MAC
https://mimolive.com

Artur Mendes é Jornalista (MTb 6052) e Produtor de RTV da 
APECOM / Igreja Presbiteriana do Brasil, artur@ipb.org.br

Artur Mendes

N

https://www.blackmagicdesign.com/products/atemmini
https://www.blackmagicdesign.com/products/atemmini
https://restream.io/
https://streamyard.com/
https://www.vmix.com/purchase/churches.aspx
https://www.vmix.com/purchase/churches.aspx
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Evento foi realizado na capital do país para representar todos os estados da federação

fORÇAS DE INTEGRAÇãO

Dia do Adolescente Presbiteriano é comemorado em Brasília

C o n f e d e r a ç ã o 
Nacional de Ado-

lescentes (CNA) da Igre-
ja Presbiteriana do Brasil 
(IPB), realizou no domin-
go, 25 de julho, uma live 
para comemorar o Dia do 
Adolescente Presbiteriano 
2021 e os 54 anos de exis-
tência da União Presbiteria-
na de Adolescentes (UPA). 
O evento foi realizado na 
IP Nacional, em Brasília, 
DF, com a participação de 
representantes das 5 regiões 
do Brasil, além de sorteios, 
gincanas, cânticos com a 
Banda Teen, relatórios 
e pregação do Rev. Júlio 
Taveira.

Quem estava na região 
pode participar presencial-
mente, seguindo os protoco-
los de biossegurança. Foi o 
caso da professora Gláucia 
Stela, que esteve presen-
te no primeiro Congresso 

Nacional de Adolescentes 
(NAUPA) no ano de 1989, 
em Governador Valadares 
(MG). Ela levou suas filhas 
para participarem. “Eu sem-
pre estive na UPA na minha 
igreja. Moro aqui em Pla-
naltina e não poderia deixar 
de trazer minhas filhas, que 
também amam o trabalho 
feito pela CNA”, completa 
sorrindo.

Adolescentes de todo 
Brasil se juntaram em suas 

igrejas locais para participa-
rem virtualmente da come-
moração. Muitos fizeram 
vídeos e publicaram nas 
redes sociais.

O Secretário Nacional dos 
Adolescentes, Rev. Esdras 
Emerson de Souza, explicou 
que Brasília foi escolhida 
para representar os adoles-
centes de todo o país. “Esse 
evento no Distrito Federal, 
que foi um sucesso, repre-
sentou os nossos adolescen-
tes de todo o Brasil, tendo 
também como resultado o 
apoio da CNA às confede-
rações sinodais desta região, 
que, em meio à pandemia, 
tem experimentado momen-
tos desafiadores”, relata.

Para o presidente nacio-
nal da UPA, Carlos Eduar-
do Lanna, o evento propor-
cionou uma experiência de 
agradecimento a Deus pelo 
trabalho dessa força de inte-
gração nesses 54 anos de 
existência. “O DAP trouxe 
para todos nós da direto-

ria da Confederação mui-
tas experiências boas. Esse 
evento trouxe à memória 
a vida de todos os adoles-
centes, líderes e pastores 
que passaram pela UPA nos 
54 anos de organização, e 
também dos que atualmente 
fazem parte dessa sociedade 
e estão espalhados por todo 
o nosso país. Agradecemos 
tudo que Deus nos deu e 
nos ensinou, representando 
a alegria que a união entre 
os adolescentes do Brasil 
concede, trabalhando uni-
dos e com amor, sendo um 

só corpo de Cristo, assim 
como diz nosso tema do 
quadriênio: #SomosUm”, 
comenta.

A União Presbiteriana de 
Adolescentes nasceu em 9 
de julho de 1967 na IP do 
Rio de Janeiro, por iniciativa 
de Dorcas Araújo Machado. 
A irmã Dorcas percebeu a 
necessidade de se trabalhar 

com o grande número de 
adolescentes que chegavam 
mais cedo aos cultos. Após 
ser aprovado pelo Conselho 
da Igreja a utilização do 
espaço para os adolescen-
tes, o trabalho se iniciou 
com evangelização pessoal, 

teatro, gincanas bíblicas, 
cânticos, etc. Outras igrejas 
acompanharam a ideia e, 
muito rapidamente, a UPA 
já estava em vários estados 
do Brasil, estruturando-se 
em UPAs locais, federações 
e confederações.

Matheus Santos 

A

Matheus Santos é estudante de 
jornalismo e repórter da IPB

Equipe reunida para transmissão do evento online

Adolescentes presbiterianos reunidos para celebração 

Adolescentes de todo o Brasil se reuniram para assistir o culto e celebrar a data
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A Última Carta de Amor (2021)

Sobre esses e outros títulos acesse www.editoraculturacrista.com.br ou www.facebook.com/editoraculturacrista ou ligue 0800-0141963

Boa Leitura
Como Jesus governa a igreja 

Guy Prentiss Waters 
2018 | R$ 37,80 (promo)  

Erasmo Braga, o protestantismo e a 
sociedade brasileira – Alderi Souza de Matos 

2008 | R$ 44,80 (promo)   

Não jogue a sua vida fora  
John Piper 

2013 | R$ 27,30 (promo)  

Como poucos analistas da lide-
rança da igreja, Guy Prentiss 
Water apresenta Como Jesus 
governa a igreja. 
Nele, o professor de Novo Testa-
mento no Reformed Theological 
Seminary em Jackson, Mississi-
ppi, utiliza as bases da eclesio-
logia de modo abrangente, mas 
breve; erudito, mas acessível, 
além de claro e variado. Tudo ao 
mesmo tempo. 
O intuito? Fornecer aos pastores, 
presbíteros e outros líderes uma maior compreensão de como 
dirigir a igreja.
Um guia bíblico, acessível e sadio sobre a natureza da igreja. 

É tempo de olharmos para a nos-
sa história. No mês que a IPB 
celebra 162 anos do início do pro-
testantismo no País, o livro Eras-
mo Braga, o protestantismo e a 
sociedade brasileira é uma leitura 
rica e preciosa sobre a importante 
contribuição desse pastor, educa-
dor, pensador e líder cooperativo 
protestante para a educação e o 
presbiterianismo brasileiro. 
Erasmo Braga se orgulhava de 
ser um cristão reformado e se em-
polgava com as possibilidades de renovação desse movimento, 
sem deixar ao mesmo tempo de criticar as suas falhas. 
Na obra, Alderi de Matos explora ainda o ideal de Erasmo sobre 
a missão da igreja cristã no mundo: a plena transformação da so-
ciedade mediante o evangelho de Cristo e a atuação das igrejas 
herdeiras da Reforma.

Se assim como o apóstolo Paulo 
você crê que o viver é Cristo e o 
morrer é lucro, Não jogue a sua 
vida fora é leitura obrigatória. 
John Piper usa o seu dom para 
advertir aqueles que gastam o 
seu tempo em diversões triviais, 
buscando conforto e prazer, mui-
tas vezes acobertando pecados 
e, sempre, colocando Deus em 
segundo plano. 
Aprenda a viver para Cristo. Leia 
Não jogue sua vida fora e glorifi-
que-se na cruz de Cristo, transformando a glória de Deus em 
sua paixão singular.

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

A Escavação (2021)

“Un pueblo sin memoria es un 
pueblo sin futuro”. A frase escri-
ta em bancos preservados da 
época da ditadura de Pinochet 
no Estádio Nacional do Chile, 
em Santiago, me impactou 
muito quando a vi durante um 
tour no início de 2019. Afinal, 
ela revela marcas sangrentas 
da história chilena (vale a pena 
pesquisar sobre a final da Copa 
do Mundo do Chile de 1962). E 
foram justamente essas pala-
vras que vieram a minha mente 
ao assistir o longa A Escavação, 

de Simon Stone, para o Netflix. 
Uma história real que nos leva 

até 1938, quando Edith Pretty 
resolve contratar um escavador 
para explorar o seu terreno. O 
resultado é uma das mais impor-
tantes descobertas arqueológi-
cas do século 20.

Assim como o povo chile-
no, Basil Brown, o escavador, 
ressalta várias vezes durante 
o filme o quão importante é 
conhecermos nossa origem, 
para assim sabermos para onde 
estamos indo. Como uma reve-
lação do acontecido.

O interessante da história é 
que ela revela outra, já muito 
conhecida por todos nós e 
enredo de inúmeros filmes e 
série. Em A Escavação vemos 
o período pré 2ª Guerra, quan-
do a Inglaterra se prepara para 

lutar contra o Nazismo de Hitler. 
Histórias entrelaçadas que 
mudaram o mundo. 

Amor. Sofrimento. Esperança. 
Gratidão. Anseio. São muitos os 
sentimentos expressos em duas 
horas. Não o deixe de fora da 
sua lista de filmes a assistir.

Um filme com prefácio de Ernest Hemingway tem tudo para 
ser impactante. E devo dizer que o filme estrelado por Felicity 
Jones e Shailene Woodley para a Netflix entrega mistério, emo-
ção e entrelaça com muita maestria histórias de casais dos anos 
1965 e 2020. 

Baseado na obra literária de Jojo Moyes, A Última Carta de 
Amor acompanha a investigação de uma jornalista londrina após 
encontrar uma série de cartas de um amor proibido dos anos 60. 

Vale ressaltar que assim como todos os filmes e séries indi-
cados nessa editoria, no lançamento da Netflix há cenas que 
precisamos filtrar por meio de uma ótica cristã, principalmente 
em relação ao casal Jenny e Boot. Mas podemos ir além e 
encontrar uma grande lição no amor que dura anos. Seja a 
da importância da família ou o 
desafio de darmos uma chan-
ce para novas oportunidades e 
pessoas, deixando de lado trau-
mas do passado que impendem 
o nosso crescimento. A dica é 
tirar um dia para estourar uma 
pipoca e se emocionar. Bom 
divertimento!
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