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Independência ou morte

“Casa de Profetas” 
completa 122 anos

A UMP do sertão em comunhão

Hospital Evangélico Mackenzie vive dia histórico
A Instituição executou, 
simultaneamente, três 
transplantes de órgãos, 
em especialidades 
diferentes – de fígado, 
rim e córnea. Os pro-
cedimentos realizados 
pelo SUS, assim como 
95% dos atendimentos 
do HUEM, foram bem-
sucedidos. Descubra 
mais na pág 8.

No dia 30 de julho as UMPs do Presbitério de Petro-
lina, PE, se reuniram na 1° IP de Petrolina para mais 
uma edição do Vem Louvar, uma noite de comunhão 
e cânticos organizada pela Federação da UMP. Com o 
tema “Assim cantavam nossos pais” jovens entoaram 
músicas que marcaram gerações passadas de presbi-
terianos. Pág 11.

Na descoberta e até mesmo após a Indepen-
dência do Brasil, a relação entre Estado e Igreja 
era bem diferente. O secularismo de nossos dias 
quer restringir a fé ao interior das casas e dos 
templos. A Igreja (mais do que nunca) precisa 
ser proclamadora. É anunciar ou morrer. Pág 13.

O Seminário Presbiteria-
no do Norte (SPN) cele-
bra mais um ano. Uma 
história repleta de gran-
des contribuições para 
a formação de ministros 
presbiterianos. Confira 
na pág 7 especial sobre 
essa data tão importante 
para a Instituição locali-
zada em Recife.

• Palestras imperdíveis – Mesas redondas dinâmicas – Seminários 
relevantes – Cânticos inspiradores – Sorteios atraentes

• Alto nível – Conteúdo atual indispensável
Realização: CECEP – Apoio: Cultura Cristã / APECOM
Acesse http://conferencia.editoraculturacrista.com.br
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EDITORIAL

A estranha soberania de Deus
m casal político evan-
gélico ganha indese-

jado espaço no noticiário 
nacional. Ocorre que o 
marido foi assassinado e a 
esposa é acusada de haver 
encomendado a sua morte. 
Diante dos indícios de sua 
culpa, seu partido a expul-
sa, ela é cassada, perde a 
imunidade parlamentar e é 
presa. Apela para chavões 
evangélicos, o que ajuda a 
sociedade a fixar a relação 
“crente/crime”. A vítima 
era um pastor, detalhe que 
não escapa à mídia. A histó-
ria toda é muito mundana e 
cheia de detalhes sórdidos.

Faz algum tempo que 
cristãos passaram a ocupar 
espaço no noticiário poli-
cial. Parece que a distin-
ção entre joio e trigo ficou 
embaçada. 

Há casos, porém, em que 

a distinção é nítida. Tem de 
ser, porque o risco de per-
seguição é tão óbvio que só 
os fiéis permanecerão. É o 
que ocorre no Afeganistão 
com o retorno do Talibã ao 
poder. Já era proibido ser 
cristão, como em qualquer 
sociedade islâmica, mas a 
intolerância e violenta per-
seguição agora se agravam. 
Para supostamente acalmar 
os ânimos, os novos donos 
do poder chegaram prome-
tendo alguma abertura, mas 
tudo de acordo com a sha-
ria. Seria risível, se não 
fosse trágico.

Cristãos de dentro e de 
fora daquele país oram 
pelo Afeganistão, e fazem 
bem. Devemos interceder 
pelas autoridades “para que 
vivamos vida tranquila e 
mansa” (1Tm 2.1-3).

Muitos crentes asso-

ciam a soberania de Deus 
à vitória de seu candidato 
favorito. Agora vai. Anos 
atrás, uma senhora nor-
te-americana agradecia a 
Deus por seu presidente, 
determinado a combater 
os crimes de Saddam Hus-
sein. Para ela, Deus havia 
colocado seu presidente 
ali. “E quem colocou Hus-
sein em seu posto?”, per-
guntou um irmão na fé. 
A Escritura responde essa 
questão. Faraó reagiu com 
arrogância à ordem divina 
para libertar Israel. Endu-
receu seu coração. Outras 
vezes Deus o endureceu. 
O controle nunca saiu das 
mãos do Senhor. Vieram as 
pragas (Êx 7–11). E ainda 
aconteceu a maravilha da 
passagem do mar Verme-
lho, armação de Deus para 
o faraó saber quem era de 

fato o soberano (Êx 14.1-
4). Deus nunca se acanhou 
ou se apequenou diante dos 
que chamamos de podero-
sos. O cruel Nabucodono-
sor foi seu servo (Jr 27.6; 
43.10). Ciro foi seu ungido 
(Is 45.1), “ainda que não 
me conheces” (v.4).

Oramos ao Senhor supli-
cantes em meio à dor, e 
fazemos bem, porque isso 
reforça em nós a certeza 
de nossa dependência dele. 
Mas Deus sempre fará 
rigorosamente a sua pró-
pria vontade (Êx 33.19). 
Ele é o oleiro e nós somos 
o barro. Ele nos molda e 
nos usa segundo a sua, às 
vezes, estranha soberania 
(Rm 9.19-21).

Com os escândalos de 
dentro e as agressões de 
fora, a igreja continua con-
fiante em Deus.

U
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GOTAS DE ESPERANÇA

pensador grego 
Aristóteles (384-322 

a.C.), em sua obra A Polí-
tica, foi o pioneiro a falar 
sobre a existência de três 
órgãos separados aos quais 
cabiam as decisões de Esta-
do. O filósofo inglês John 
Locke (1632-1704), em 
sua obra Segundo Tratado 
sobre o Governo Civil abor-
da, também, essa matéria. 
Mas, foi o político e filó-
sofo francês Mostequieu 
(1689-1755) quem criou 
a tripartição e as devidas 
atribuições do modelo mais 
aceito atualmente como o 
Poder Legislativo, Execu-
tivo e o Judiciário. No pen-
samento de Montesquieu 
não é prudente deixar em 

uma única mão as tarefas 
de legislar, administrar e 
julgar, uma vez que a con-
centração de poder favore-
ce o abuso dele. 

O texto bíblico acima nos 
mostra que antes mesmo 
desses dirigentes humanos 
tratarem da matéria, Deus 
já havia estabelecido essas 
atribuições, servindo, ele 
mesmo, de modelo supre-
mo para cada um desses 
poderes. Vejamos:

Em primeiro lugar, o 
Senhor é o nosso Juiz. 
O Senhor não é apenas 
o nosso juiz, mas o juiz 
justo. Ele julga retamen-
te. Seu caráter é impoluto, 
suas palavras são verda-
deiras e seu julgamento é 
reto. Ele julga segundo a 
verdade. Nenhum engano 
é cometido em suas sen-
tenças. Nenhuma injustiça 
é praticada em suas deci-
sões. No tribunal de Deus 
não há parcialidade. O juiz 
é insubornável. Ele não 
tem por inocente o culpa-

do. No julgamento divino 
não há apadrinhados nem 
protegidos. A toga do juiz 
supremo jamais é mancha-
da por corrupção. Ele julga 
a todos: grandes e peque-
nos, ricos e pobres, doutos 
e iletrados, pios e pagãos, 
governantes e governados. 
No tribunal divino não há 
dois pesos e duas medidas. 
Todos serão julgados com 
a mesma régua da justiça. 
Ele julga as palavras e as 
ações; julga as omissões e 
até mesmo os propósitos 
do coração. Ele tem com-
petência até mesmo para 
julgar foro íntimo, pois 
a tudo conhece e a todos 
sonda.

Em segundo lugar, o 
Senhor é o nosso Legisla-
dor. O Senhor é o supre-
mo legislador. Suas leis 
são justas. Elas visam pro-
mover o bem e coibir o 
mal. Elas regulamentam o 
relacionamento do homem 
com Deus e com o próxi-
mo. As leis de Deus são 

santas. Jamais deturpam 
a moral ou conspurcam a 
honra. Leis injustas, que 
oprimem os fracos e favo-
recem os poderosos, jamais 
são promulgadas por Deus. 
Leis imorais que invertem 
os valores, promovem o 
pecado e escarnecem da 
virtude são abominações 
aos olhos deste sábio legis-
lador. As leis de Deus são 
perfeitas. Não precisam 
ser atualizadas nem jamais 
podem ser revogadas. Deus 
promulgou-as não para nos 
amordaçar ou privar-nos de 
liberdade, mas para propor-
cionar-nos uma vida livre e 
bem-aventurada.

Em terceiro lugar, o 
Senhor é o nosso Rei. O 
Senhor é o supremo gover-
nante. Seu trono está no 
céu. Ele faz todas as coi-
sas conforme o conselho de 
sua vontade e sua vontade 
é boa, perfeita e agradá-
vel. Ele é soberano. Nada 
escapa ao seu controle. Ele 
governa o universo e tem as 

rédeas da História em suas 
mãos. Ele é o comandan-
te em chefe dos exércitos 
celestiais. Nas suas mãos 
estão todo poder e toda 
autoridade. Ele governa as 
nações. Ele levanta reis e 
faz reis apearem do poder. 
Ele exalta uns e rebaixa 
outros. Seu reino é eterno 
e a extensão do seu reinado 
abrange todas as nações. 

Nenhum sistema de 
governo deste mundo, por 
mais refinado, pode com-
parar-se ao governo divino. 
Os juízes, os legisladores 
e os governantes huma-
nos são falhos. Os poderes 
constituídos, embora legíti-
mos, são passíveis de erros. 
Porém, Deus é perfeito em 
seu ser e poderoso em suas 
obras. Por isso, só ele pode 
nos salvar. Nele estão os 
nossos olhos. Ele á a nossa 
esperança!

Hernandes Dias Lopes

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

Presbiteriano.

Os poderes constituídos da Nação

O

“[...] o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso Rei; ele nos salvará” (Is 33.22)

VIDA DEVOcIONAL Em fAmíLIA

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

O Senhor é nossa luz no 
sentido de que ele revela 
nosso pecado pela lei e nosso 
Salvador pelo evangelho. 
Então, em nossa experiência, 
ele se torna nossa salvação. 
Ele, em seguida, prova ser 
a nossa força, capacitando-
nos a perseverar. O Senhor 

Jesus encontrou sua própria 
força na presença de Deus (Is 
50.6-9) e sua força se torna 
nossa pelo Espírito (Fp 1.18-
19). Cristo, assim, é tudo para 
o crente, e o grande desejo 
cristão é estar com ele e ver 
a sua beleza. Ele nos ensinou 
a fazer dele “único” para nós, 
acima de todos os tesouros 
e atividades terrenas (v. 4; 

Lc 10.42; 18.22). O apóstolo 
Paulo, da mesma forma, fez 
de Cristo o “único” que ele 
buscava (Fp 3.8,13). Deve-
mos buscá-lo em tudo o que 
fazemos e considerar suas 
boas dádivas como valiosas 
somente na medida em que 
nos ajudam a glorificá-lo e 
desfrutar dele. Que diferença 
prática fará em sua vida se 

Leia o salmo 27

Após cada salmo e cada 
capítulo da Escritura, a 
Bíblia de Estudo Herança 
Reformada apresenta auxí-
lios para a prática devocio-
nal individual ou familiar. 
Você poderá encontrá-la em
www.editoraculturacrista.com.br

você começar a buscar a Cris-
to com foco exclusivo?
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1822 Dom Pedro de Portugal proclama 
dia 7 a independência do Brasil às mar-
gens do riacho do Ipiranga.

1869 Organização da IP de Sorocaba, 
SP, com cinco membros, pelo Rev. Alexan-
der Latimer Blackford.

1881 Ordenação de José Zacarias de Mi-
randa e Silva, em Brotas, pelo Presbitério 
do Rio de Janeiro.

1888 Instalação do Sínodo Presbiteriano, 
presidida pelo Rev. George Chamberlain, 
na IP do Rio de Janeiro.

1889 Ordenação de Álvaro Emídio Gon-
çalves dos Reis, em São João da Boa Vis-
ta, pelo Presbitério de Minas.

1895 Organização da IP de Caxias, no 
Maranhão, pelos Revs. William M. Thomp-
son e Belmiro César.

1898 Ordenação de Erasmo de Carvalho 
Braga pelo Presbitério do Rio de Janeiro.

1899 Organização da IP Filadélfia, em 
São Paulo, pelos Revs. Zacarias de Miran-
da, Francisco Lotufo e Pb. Eduardo Duarte.

1903 Rev. Matatias Gomes dos Santos 
prega pela primeira vez em São José do 
Calçado, onde surgiu a primeira igreja 
presbiteriana do Estado do Espírito Santo.

1908 Ordenação de Aníbal José dos 
Santos Nora pelo presbitério do Rio de Ja-
neiro; grande plantador de igrejas no leste 
de Minas.

1913 Organização da IP de Copacabana, 
no Rio de Janeiro, pelo Rev. Álvaro Reis.

1915 Alemanha, Áustria-Hungria, Turquia 
e Bulgária fazem uma aliança e tem início 
a Primeira Guerra Mundial.

1922 Inauguração do templo da IP Unida 
de São Paulo no centenário da indepen-
dência do Brasil.

1937 Dr. Donald Gordon e sua esposa 
Helen fundam o Hospital Evangélico de 
Rio Verde, em Goiás.

1944 O primeiro grupo da Força Expe-
dicionária Brasileira desembarca na Itália 
para combater na Segunda Guerra Mun-
dial com os exércitos dos Aliados.

1945 Fim da Segunda Guerra Mundial, 
com a assinatura da ata de rendição incon-
dicional do Japão.

1986 Instalação do Seminário Presbi-
teriano Rev. Denoel Nicodemos Eller, em 
Belo Horizonte.

1991 Descoberto nos Alpes um corpo 
congelado durante cinco mil anos. O corpo 
foi entregue para a Universidade de Inns-
bruck. A pessoa media cerca de 1,5 m de 
altura.

2001 Há 20 anos, 19 terroristas islâmicos 
executaram os atentados de 11 de setem-
bro. Coordenados pela organização funda-
mentalista al-Qaeda, sequestraram 4 avi-
ões comerciais de passageiros e colidiram 
2 deles contra as Torres Gêmeas do World 
Trade Center, em Nova York. Outro avião 
colidiu contra o Pentágono, a sede do De-
partamento de Defesa dos Estados Uni-
dos, nos arredores de Washington, D.C.. O 
último avião caiu em um campo aberto na 
Pensilvânia. Não houve sobreviventes em 
qualquer um dos voos. Quase 3.000 pes-
soas morreram durante os ataques.

2020 O número de pessoas mortas em 
decorrência da Covid-19 em todo o mundo 
ultrapassou a marca de 1 milhão.

Aconteceu em setembro

NO BRASIL E NO muNDO

Políticas migratórias da UE agravam
ituação dos migrantes na Grécia
pesar das promessas de mudança e cinco anos após 
o acordo entre a União Europeia (UE) e a Turquia, 

que agravou drasticamente a situação dos migrantes, a UE 
está normalizando e intensificando a mesma estratégia de 
migração. Nas ilhas gregas, novos acampamentos estão 
sendo construídos, ainda mais restritivos e isolados, ou seja, 
prisões ao ar livre que são estrategicamente menos visíveis.

Atualmente,  cerca de 900 solicitantes de asilo e refugiados 
vivem no acampamento de Vathy, na ilha grega de Samos, 
que foi projetada para 648 pessoas. Homens, mulheres e 
crianças vivem em condições horríveis em meio ao lixo e 
ratos, sem acesso a banheiros, chuveiros e abrigos adequa-
dos. A maioria da população da ilha vem do Afeganistão 
(28%), Síria (20%) e da República Democrática do Congo 
(17%). As mulheres representam 16% da população e os 
meninos e meninas, 17%, dentre eles, cerca de 8 em cada 10 
crianças têm menos de 12 anos.

A população no acampamento atual de Vathy foi signifi-
cativamente reduzida, uma vez que eles foram transferidos 
para outros acampamentos na Grécia continental. Enquanto 
isso, os abrigos improvisados vazios localizados na área ao 
redor do centro de Vathy começaram a ser demolidos.

Aqueles que permanecem no acampamento de Vathy o 
descrevem como um "acampamento fantasma" e se sentem 
abandonados. "As condições atualmente não são boas, mas 
não é uma melhoria mover essas pessoas para trás de vários 
arames farpados, para as crianças brincarem aqui neste par-
quinho que parece uma prisão. Isso significa sair de uma 
prisão para outra. E essa não é a recepção que se esperaria 
de países europeus. É hora dos líderes da UE e seus cidadãos 
verem o que está acontecendo com o dinheiro dos contri-
buintes e, em vez de investir neste tipo de criminalização, 
deveriam investir em uma abordagem digna e atenciosa para 
solicitantes de asilo e refugiados que chegam à Europa” afir-
ma Stephen Cornish, diretor-geral de MSF na Suíça.

Adaptado de Médicos sem Fronteiras (MSF)

A
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NO BRASIL E NO muNDO IGREjA VIVA

Os cristãos no Afeganistão e a ascensão do Talibã Notícias da IP de Poá, SP

omado pelo grupo 
extremista Talibã, o 

Afeganistão vive uma situa-
ção crítica. Muitos afegãos, 
bem como estrangeiros resi-
dentes, estão tentando dei-
xar o no país o mais rápido 
possível. Embora o Talibã 
prometa uma abordagem 
mais moderna e reformada 
para o governo, os temores 
permanecem sobre como 
eles imporão a sharia (con-
junto de leis islâmicas).  

"Agora que o Talibã está 
no poder, a vulnerabilida-
de [dos cristãos] aumen-
tou. É quase impossível ser 
um seguidor de Jesus no 
país. Estamos monitorando 
a situação, mas este é o 
momento para pedirmos a 
Deus que tenha misericór-
dia não só do seu povo, mas 
deste país como um todo", 
relata Samuel,* parceiro da 
Portas Abertas na Ásia.

T

O Rev. Jubal Gonçalves foi 
eleito pastor da IP de Poá para 
o exercício 2021-2024. Em 
novembro de 2020, porém, 
contraiu COVID-19, perma-
neceu eu entubado cerca de 
30 dias e internado quase 50. 
Grato a Deus por sua cura e 
aos irmãos que oraram sendo 
instrumentos da graça divina, 
após alta médica, no dia 07 de 
março, foi empossado pastor 
da igreja pela comissão de-
signada pelo Presbitério do 
Alto do Tietê. Pregou o Rev. 
Nelson Taibo Jr, presidente do 
presbitério. Foi um momento 
especial e emocionante para 
a igreja que sonhava em ter 
mais uma vez um pastor eleito 
e orava por sua recuperação. 
O pastor ansiava estar na ati-
va novamente.

Entenda as dificuldades enfrentadas pelos cristãos secretos em 
meio à atual crise no país os dias 6 e 7 de feve-

reiro comemorou-se o 
aniversário de 50 anos da 
igreja. Sábado pregou o Rev. 
João Paulo Thomaz de Aqui-
no, pastor da IP JMC, na cida-
de de Jandira, e no domingo 
o Rev. Hilder C. Stutz, pastor 
da IP em Alphaville. A igreja 
estava cheia, dentro dos limi-
tes impostos pela pandemia, 
tomada todas as providências 
de saúde. Tempo oportuno 
para se glorificar a Deus pelo 
ministério que essa igreja tem 
tido durante todo esse tempo. 

No dia 9 de maio foram 
recebidos novos membros 
por profissão de fé ou trans-
ferência: Arthur Inácio Alves 
Lima, Ezequiel Nogueira 
dos Reis, Gláucia Oliveira 
Nogueira dos Reis, Guilher-
me Lucca Ferreira da Silva, 
Isabely Dacyszn de Souza, 
Juarez Carlos Fonseca de Oli-
veira, Mariana Ceribelli Mar-
tins, Miguel de Sousa Sobral, 
Natália de Souza Pereira, 
Otávio Raminho Rodrigues, 
Rian Jesus Souza Silva e 
Rodrigo Costa Amorim.

E no dia 05 de junho a igre-
ja esteve representada com 
quase 50 pessoas na rua do 
Hospital Ipiranga de Mogi 
das Cruzes, onde o pastor 

estivera internado. Cantaram 
o amor de Cristo, distribuí-
ram literatura evangélica e 
Bíblias e o pastor pregou 
nessa ocasião. Esse trabalho 
foi impactante para funcioná-
rios do hospital, assim como 
para os pacientes, familiares 
e a igreja representada.

Muitas outras ativida-
des têm sido realizadas. A 
intenção é abençoar pessoas 
através do evangelho e glo-
rificar a Deus por suas ricas 
bençãos. Que o Senhor seja 
servido cada vez mais pela 
IP de Poá.

Jubal Gonçalves

Rev. Jubal Gonçalves é o pastor da 
IP Poá

N

Como orar pelos cristãos no Afeganistão

 Interceda:

1. ...pelo pequeno grupo de cristãos no país, 
para que encontrem força, sabedoria e paz 
nas promessas de Deus. 

2. ...pelos deslocados. Espera-se uma nova 
onda de refugiados afegãos indo para muitas 
partes do Oriente Médio e do resto do mundo. 

3. ...pelas mulheres. Muitas mulheres 
temem que a regra do Talibã signifique que 
elas sejam despojadas de oportunidades de 
educação. Mulheres envolvidas na educação 
podem estar em risco. 

4. ...pelos doentes. Os casos de Covid 
estão aumentando no país e os hospitais são 
limitados. 

5. ...para que o país não volte a ser um 
paraíso para extremistas. O Talibã de 20 anos 
atrás foi facilitador de organizações extre-
mistas islâmicas.
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uando eu tinha uns 
10-11 anos, fiquei fas-

cinado em trabalhar na pada-
ria de meu cunhado. Torcia 
para que o entregador de 
pão faltasse para que eu, ao 
meu jeito, pudesse fazer as 
entregas de bicicleta. Depois 
de alguns meses, tive uma 
surpresa. Fui comunicado 
que receberia um simbólico 
salário. Não podia acredi-
tar. Trabalhar e ainda rece-
ber pagamento... Isso era 
demais!

Servir ao Senhor em nos-
sas múltiplas atividades é 
sempre um privilégio. Servi-
lo como ministro é um pri-
vilégio gracioso (Ef 3.8). 
Contudo, não nos iludamos 
com isso.  Servir a Deus 
com integridade também 
traz consigo o ônus próprio 
(1Co 9.16). 

Paulo entendia que todo 
o seu serviço era feito para 
o Senhor. No texto citado 
acima ele instrui os presbíte-
ros quanto à vocação deles. 
Ter sido constituído bispo 
para pastorear a igreja de 
Deus é altíssimo privilégio. 
Contudo, é também uma 
grande responsabilidade, 
considerando que a igreja 
é de Deus e ele pagou um 

preço inigualável por nós. 
Portanto, não desprezemos a 
igreja de Deus. 

A igreja não foi instituída 
por causa de nossa vocação 
e trabalho, a fim de aten-
der uma demanda, como um 
bairro que cria uma praça 
com brinquedos a fim de 
atender a carência de lazer 
em uma região populosa e 
com poucos recursos. Antes, 
nós fomos chamados para 
servir a Deus por meio da 
igreja. De outro modo, nós 
existimos para o bem da 
igreja. O povo que nos foi 
confiado pertence a Deus 
que é o Senhor da Igreja 
(1Pe 5.3). Não há como ser-
vir positivamente à igreja 
sem nos tornarmos servos da 
sua Palavra. Essa fidelidade 
prazerosa proporciona frutos 
magníficos para a igreja por-
que Deus é misericordioso 
nos chamando, equipando 
e abençoando o nosso, por 
vezes, rude e frágil trabalho.

O aspecto preponderante 
no Ministério, é que servi-
mos ao Senhor. Isso é imen-
suravelmente mais relevante 
do que qualquer estímulo 
ou motivação por cargos, 
ricas congregações, títulos 
ou honras humanas e reco-
nhecimentos que possamos 
cultivar. A grandeza de nosso 
serviço está naquele a quem 
servimos. A integridade no 
que fazemos revela a serie-
dade com que contempla-
mos a Deus e a grandeza 
de poder conscientemente 
servi-lo.

A perda dessa dimensão 
por parte do ministro gera 
internamente a necessidade 
de criar elementos supos-
tamente agregadores ao 
ministério, tais como: títu-
los, honrarias e reconheci-
mentos, a fim de supor que 
ele não é apenas presbítero, 
mas, é um presbítero dife-
renciado pelas suas funções, 
posição, importância, agen-
da e respeitabilidade entre 
seus pares, pela igreja e pela 
mídia. 

Cada sistema de governo 
tem os seus próprios fascí-
nios e, portanto, seus vícios 
e armadilhas. O ideal de 
servir pode se transformar 
– pelos apelos ardilosos de 
um sucesso fácil – em ideal 
de fama e poder. Nenhum 
ministro pode estar acima 
de sua igreja e, menos ainda 
acima de Cristo. Calvino, 
inspirando-se nas palavras e 
testemunho de João Batista, 
apresenta um princípio de 
grande sabedoria: “Todos 
quantos excedem, quer nos 
dons divinos quer em algum 
grau de honra, devem per-
manecer em sua própria 
condição: abaixo de Cristo” 
(João Calvino, O Evangelho 
segundo João, São José dos 
Campos, SP.: Editora Fiel, 
2015, v. 1, [Jo 1.15],  p. 54).

Paradoxalmente, isso pode 
nos conduzir ao sentimen-
to de autossuficiência ou de 
inveja dos que, aos nossos 
olhos são mais reconhecidos 
e requisitados. 

A ambição, a inveja e o 

senso de ter sido injustiçado 
andam sempre juntos, oca-
sionando grandes dissabores 
para a igreja de Cristo.

A consciência de a quem 
estamos servindo, mostra-
nos a essência do significado 
do nosso ofício, conferindo-
nos a real dimensão de nosso 
trabalho no Reino de Deus. 

O desejo de servir deve 
caracterizar o nosso ofício na 
Igreja de Deus e no mundo 
de nosso Pai.

Paulo tem diante de si 
de forma bastante clara o 
significado de seu chama-
do, tendo experimentando, 
inclusive entre os efésios, 
as tentações que lhe foram 
impostas pelos judeus com 
suas armadilhas.

Ainda que de forma ordi-
nária nosso serviço seja 
prestado entre os homens e 
a homens, procurando aju-
dá-los; em última instância, 
servimos ao Senhor que nos 
vocacionou, não simples-
mente a homens. Devemos 
cultivar em nossa memória e 
em nosso coração essa alen-
tadora certeza.

 Por sua vez, essa con-
vicção está necessariamente 
atrelada a outra. Se de fato 
somos servos do Senhor, não 
somos senhores da Igreja. 

Pedro exorta aos demais 
presbíteros a pastorearem 
não como conquistadores, 
senhores absolutos, mas que 
sua autoridade fosse decor-
rente do seu testemunho 
como modelos do rebanho 
(1Pe 5.2-3).

 Pedro emprega duas pala-
vras antagônicas, estabele-
cendo o contraste, dizendo 
que o pastorado deve ocorrer 
espontaneamente (intencio-
nalmente, deliberadamente), 
não por constrangimento 
(forçadamente, compulso-
riamente. 1Pe 5.2; conf. Hb 
10.26), como se fosse um 
fardo.

Contudo, isso não indi-
ca ausência de responsabi-
lidade, nem negligência. 
Conscientes do nosso cha-
mado, devemos aceitar com 
alegria o ônus do nosso ofí-
cio (1Co 9.16-17; Jd 3), sem, 
contudo, querer exercer um 
domínio senhorial, que seria 
prejudicial à igreja (1Pe 5.3), 
mas nos tornando modelo 
(1Pe 5.3/Fp 3.17; 1Ts 1.7; 
2Ts 3.9; 1Tm 4.12; Tt 2.7).

Devemos ter sempre cons-
ciência de que estamos ser-
vindo a Deus por meio do 
rebanho que pertence a ele – 
comprado com o seu próprio 
sangue –, e, foi ele mesmo 
quem nos confiou o seu cui-
dado (At 20.28; 1Pe 5.2-4). 

O nosso Supremo Pastor 
é quem por sua graça nos 
recompensará: “[...] logo 
que o Supremo Pastor se 
manifestar, recebereis a 
imarcescível coroa da gló-
ria” (1Pe 5.4).

A Deus toda honra e toda 
glória. Amém.

TEOLOGIA E VIDA

O privilégio e a responsabilidade do ministério

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

Q

“Atendei por vós e por todo o rebanho [...]” (At 20.18-19,28)
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Durante esse tempo, o Seminário Presbiteriano do Norte (SPN) teve inúmeras fases e contribuintes

SEmINáRIOS DA IPB

“Casa de Profetas” completa 122 anos

primeira foi a 
fase da Idealização 

(1895-1899). O Dr. G. 
Butler foi o principal nome 
dessa época. A 6 de março 
de 1893, o Rev. Butler che-
gou a Garanhuns, acompa-
nhado de um dos membros 
da sua igreja no Recife, 
o sr. Antônio Souto de 
Araújo. O trabalho ali teve 
início e rapidamente come-
çou a dar os devidos frutos, 
pois, no dia 6 de janeiro de 
1895, houve o batismo e 
profissão de fé de 15 pes-
soas. Entres essas, estava 
o jovem Jerônimo Gueiros, 
com 15 anos. Percebendo a 
necessidade de mais inves-
timento em alguns desses 
jovens e considerando as 
inúmeras ocupações com 
seu próprio ministério 
pastoral e o exercício da 
medicina, O Rev. Butler 
resolveu convidar para 
ajudá-lo o Rev. Martinho 
de Oliveira, pastor de uma 
congregação no campo de 
Pão de Açúcar, em Alagoas.

A segunda fase é deno-
minada de Embrionária 
(1899 a 1903). O seu maior 
representante é o Rev. Mar-
tinho de Oliveira, que lan-
çou as bases para a criação 
da escola teológica. Che-
gando em Garanhuns, ficou 
hospedado por um tempo 
na casa do Rev. Butler. 
Todavia, não demorou para 
que tivesse a sua própria 

residência, onde fez uso de 
um dos seus quartos para 
dar início à primeira sala 
de aula do “Colégio Teo-
lógico”. Era um ambiente 
simples, havendo apenas 
uma mesa de madeira com 
alguns bancos e um quadro 
negro com inúmeras ano-
tações. Havia dois alunos: 
Jerônimo Gueiros e João 
dos Santos. Esse último 
desistiu e acabou se afas-
tando do evangelho. Logo 
houve a matrícula de dois 
novos alunos: Lourenço de 
Barros e Benjamim Mari-
nho de Oliveira. Nesse ínte-
rim, pensando num melhor 
investimento no preparo 
teológico que desejavam 
proporcionar, convidaram 
um pastor estadunidense 
que residia na Paraíba: o 
Rev. George H. Hender-
lite. Porém, quando tudo 
caminhava para a concre-
tização das bases do semi-
nário, o Rev. Martinho de 
Oliveira faleceu em Gara-

nhuns no dia 28 de julho 
de 1903.

A terceira é a fase do 
Seminário Presbiterial 
(1903-1919). Nesse perí-
odo, destacam-se dois 
importantes nomes: o Dr. 
George E. Henderlite e o 
Rev. Jerônimo Gueiros, 
grande defensor da educa-
ção teológica no Norte do 
Brasil. A morte de Marti-
nho causou tristeza e pre-
ocupação com o futuro do 
recente seminário. Mas 
estão registradas nas atas 
dessa instituição as pala-
vras que todos precisavam 
ouvir, afirmadas pelo Rev. 
Henderlite no sepultamen-
to de Martinho: “Morreu 
Martinho, mas não morreu 
o Seminário!”.

A quarta fase é a do 
Seminário Sinodal (1922 
a 1948). Seu grande per-
sonagem é o Rev. Antônio 
Almeida. Após embates 
entre os concílios do Sul e 
do Norte quanto à legalida-

de e oficialização do semi-
nário na região do “Norte”, 
houve uma “vitória” tem-
porária do grupo do Sul, 
continuando o Seminário 
do Sul como único órgão 
teológico da IPB. Duran-
te 24 anos (1924-1948), o 
Seminário Evangélico do 
Norte teve a participação 
e colaboração de algumas 
denominações. Principal-
mente por parte dos con-
gregacionais, tanto finan-
ceiramente como através da 
contribuição de professores 
e envio de seminaristas. 
As turmas de seminaristas 
eram pequenas, formadas 
geralmente por 2 a 6 alu-
nos, com exceção da turma 
de 1924, com 17 alunos. 
Em 1924 a IPB, em sua 
Assembleia Geral, oficiali-
zou o Seminário do Norte 
como uma de suas institui-
ções de educação teológica.

A última fase é de Exclu-
sividade Denominacional 
(1948 em diante). Em 1948 

a mesa Executiva do SC 
decidiu mudar o nome do 
Seminário Evangélico do 
Norte para Seminário Pres-
biteriano do Norte. Durante 
esses 122 anos de história, 
o SPN teve a presença de 
29 Diretores (Reitores), 25 
Capelães (Deãos) e cerca 
de 1.200 alunos. Atualmen-
te, o diretor é o Rev. Dr. 
Stefano Alves dos Santos. 
O SPN é denominado cari-
nhosamente de Casa de 
Profetas. E o tem sido! Um 
lugar que tem experimenta-
do visivelmente a bondosa 
graça de Deus. Como fruto 
dessa graça, ele tem servido 
no preparo de obreiros e 
servos do Senhor, os quais, 
conhecidos ou no anonima-
to, têm servido a Deus na 
sua seara. Tudo isso nos faz 
lembrar as palavras do pro-
feta: “Até aqui nos ajudou o 
Senhor” (1Sm7.12).

José Roberto de Souza

A

Rev. Dr. José Roberto de Souza é 
Coordenador Acadêmico e Prof. de 

História do SPN

Rev. Dr. Stefano Alves dos Santos, Diretor do SPN
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HOSPITAL uNIVERSITáRIO EVANGéLIcO mAckENzIE

fé E ESPORTES

Hospital Evangélico Mackenzie realiza três 
transplantes diferentes no mesmo dia

Atletas mackenzistas são destaques em Tóquio

Bem-sucedidos, os procedimentos foram realizados pelo Sistema Único de Saúde

Jady Malavazzi, Wendell Belarmino e Daniel Dias nos jogos paralímpicos de Tóquio

Hospital Univer-
sitário Evangélico 

Mackenzie (HUEM) viveu 
um dia histórico dia 16 de 
agosto. A instituição exe-
cutou, simultaneamente, 
três transplantes de órgãos, 
em especialidades diferen-
tes – de fígado, rim e cór-
nea. Todos bem-sucedidos, 
os procedimentos foram 
realizados pelo Sistema 

Único de Saúde (SUS), 
assim como 95% dos aten-
dimentos prestados pelo 
HUEM.

“Esse fato demonstra 
todo o preparo e capacida-
de de nosso Hospital para 
procedimentos de alta com-
plexidade. Em termos de 
infraestrutura, equipamen-
tos e no que diz respeito à 
qualificação dos profissio-

nais envolvidos. Realizar 
três transplantes diferentes 
no mesmo dia é um feito 
que entra para a história do 
Hospital”, destaca o dire-
tor-geral do HUEM, dr. 
Rogério Kampa.

Prestes a completar 62 
anos no próximo dia 05 
de setembro, desde 2019 a 
instituição vive uma nova 
fase em sua história, a par-

tir do momento em que a 
gestão passou a ser feita 
pelo Instituto Presbiteria-
no Mackenzie (IPM). O 
resultado fica evidente, em 
especial pela satisfação dos 
pacientes e familiares aten-
didos.

Dr. Leon Grupenmacher, 
diretor do Banco de Teci-
dos Humanos do HUEM, 
destaca o feito do Hospi-

tal Universitário Evangéli-
co Mackenzie. “Eu nunca 
tinha visto a realização de 
três transplantes de órgãos 
distintos em um mesmo 
hospital de maneira simul-
tânea. São poucas as insti-
tuições hoje que têm con-
dições de alcançar um feito 
desta magnitude”, disse.

Adaptado de Comunicação – 
Marketing Mackenzie

esde 2020, por conta 
da pandemia de 

Covid-19, os amantes de 
esportes ficaram com uma 
lacuna no peito pelo adia-
mento de diversas com-
petições locais e interna-
cionais. Com o avanço da 
vacinação em âmbito glo-
bal e com a consolidação 
das medidas de seguran-
ça sanitária, aos poucos, 
os campeonatos e com-
petições estão voltando a 
ocorrer e trazendo, como 
sempre, emoção e alegria, 
tanto para os atletas quan-
to ao público em geral. 

Os paratletas patrocinados 
pelo Instituto Presbiteria-
no Mackenzie (IPM) tam-
bém voltaram a competir 
nos jogos paralímpicos de 
Tóquio 2020. A atleta de 
handbike, Jady Malavaz-
zi, e os nadadores Daniel 
Dias e Wendell Belarmino 
têm muitos desafios pela 
frente. 

Mas até o fechamento 
desta edição, Daniel Dias 
já conquistou na madru-
gada de quinta-feira (26) 
a sua 26ª medalha meda-
lha paralímpica, com 
um bronze na prova de 

100 metros livre da clas-
se S5 (deficiência físico-
motora), com o tempo de 
1min10s80.  É o segundo 
bronze do multicampeão 
na Tóquio 2020: na manhã 
do dia 25, Daniel faturou a 
primeira medalha ao com-
pletar os 200 metros livre 
em terceiro lugar. As com-
petições de natação estão 
sendo disputadas no Cen-
tro Aquático, na capital 
japonesa. Com essas con-
quistas, o nadador chega a 
26 medalhas paralímpicas. 

Adaptado de release Mackenzie

O

D
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cAmINHADA cRISTã

Mais do que pedimos ou pensamos

eus é o Lugar onde 
encontramos pleni-

tude de tudo que necessi-
tamos. À sombra de suas 
asas podemos descansar 
seguros. “O que habita no 
esconderijo do Altíssimo 

descansa à sombra do Oni-
potente (Sl 91.1).

O Guarda de Israel é 
quem nos guarda. Nenhum 
mal nos alcança se esta-
mos escondidos em Deus. 
Ouçamos a voz do nosso 
Pai: “[...] eu mesmo serei 
para ela um muro de fogo 

“Como é precioso o teu amor! Na sombra das 
tuas asas, encontramos proteção. Ficamos 
satisfeitos com a comida que nos dás com 
fartura; tu nos deixas beber do rio da tua 
bondade.” Salmos 36.7-8 

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

Pinheiros, em São Paulo, SP.

Zuleika Schiavinato

D

ao seu redor, declara o 
Senhor”.

Em Deus há suprimen-
to farto e abundante para 
as nossas necessidades. 
Somos alimentados e 
nutridos do Pão que des-
ceu dos céus para que 
tenhamos vida (Jo 6.35).

Confiados no Senhor, 
somos reabastecidos na 
Fonte inesgotável de todo 
bem.  Então seremos os 
bem aventurados que 
caminham de força em 
força até chegarmos em 

Sião (Sl 84.7). Há descan-
so, regozijo e plenitude 
de alegria na presença do 
Senhor e ele nos convida 
a desfrutar do rio de sua 
graça e bondade. 

Minha oração hoje por 
mim e por você é que 
nos certifiquemos de não 
estarmos desprotegidos 
e passando necessidade 
vivendo longe do Senhor. 
É tempo de buscar a Deus! 

“Ah! Se o meu povo me 
escutasse, se Israel andas-
se nos meus caminhos! 

Eu, de pronto, lhe abate-
ria o inimigo e deitaria 
mão contra os seus adver-
sários. Os que aborrecem 
ao Senhor se lhe subme-
teriam, e isto duraria para 
sempre” (Sl 81.13-15).

Nós te agradecemos, 
Pai, porque em ti temos 
infinitamente mais do que 
pedimos ou pensamos. 
Amém e Amém!

mISSõES

Primeira Conferência Missionária Jovem

e 24 a 26 de junho, 
ocorreu na IP da 

Penha, SP, a Primeira Con-
ferência Missionária Jovem. 
Sob a liderança do Rev. 
Carlos Henrique, responsá-
vel pelo ministério Movi-
mento Jovens IP Penha, em 
parceria com a UMP Oficial 
Brasil, por meio do Pb. Ale-
xandre Almeida.

Durante os 3 dias no perí-
odo noturno ocorreram cul-
tos, com mensagens pelos 
Revs. Amauri de Oliveira, 
Cácio Evangelista da Silva 
e Carlos Henrique respecti-
vamente e cânticos nos pri-
meiros dois dias pelo Rev. 
Juliano Sócio e no culto de 
encerramento pelo Grupo 

Concerto. No sábado, dia 
26, no período vespertino, 
ocorreram simultaneamente 
nos canais do YouTube da 
IP Penha e da UMP Oficial, 
palestras ministradas pelos 
Revs. Ageu Cirilo de Maga-
lhães Jr, JR Vargas, Jeremias 
Pereira, Ronaldo Lidório e 
Rafael Diedrich, os pres-

bíteros Alexandre Henrique 
Almeida, Hilquias Rosa e 
também a atual Secretária 
Tahysa Macedo.

As mensagens e pales-
tras estão disponíveis na 
íntegra no canal do Movi-
mentoJvs no YouTube; para 
mais informações, o Ins-
tagram @conf.missoesjvs 

está disponível para ser 
visto e seguido.

Tiago Henrique cursa jornalismo e é 
membro da IP da Penha.

Tiago Henrique 

D

Grupo Concerto

Rev. Amauri Costa Libras por Flávia

Rev. Carlos Henrique Rev. Juliano Socio



Setembro de 202110
Brasil
Presbiteriano

Reforma enfatizou a 
importância da bíblica con-

fissão de fé, mas – por isso mesmo 
– não abriu mão de sua participa-
ção na vida da sociedade. Isso se 
viu onde quer que o retorno às 
Escrituras tenha fincado pé.

Essa herança tem sido um desa-
fio para nós e, na história da IPB, 
um dos muitos exemplos desse 
cristianismo integral foi o Rev. 
Erasmo Braga. Biografado por 
Alderi Souza de Matos no livro 
Erasmo Braga, o protestantismo 
e a sociedade brasileira (Cultura 
Cristã), Erasmo Braga é um dos 
mais notáveis nomes de nossa 
história, tendo dado enorme con-
tribuição não apenas à IPB, mas 
também à educação em todo o 
Brasil. 

 Erasmo de Carvalho Braga 
(1877-1932) era filho do Rev. 
João Ribeiro de Carvalho Braga e 
de D. Alexandrina Braga. Paulista 
de Rio Claro, concluiu seus estu-
dos secundários na Escola Ame-
ricana, em São Paulo, e cursou 
depois o Seminário Presbiteriano. 
Ordenado em 1898, pastoreou pri-
meiro em Niterói e em seguida 
lecionou no Mackenzie College e 
no seminário.

Dotado de rara inteligência e 
impressionante capacidade de 
realização, Braga foi crescen-
do como pastor e professor. Sua 

evolução intelectual e sua capaci-
dade de relacionar-se tornaram-se 
bem conhecidas. Logo envolveu-
se com várias entidades literárias, 
científicas e de serviços e iniciou 
também diversos empreendimen-
tos. Sua conhecida Série Braga, 
iniciada em 1910, consistia de 
livros de leitura para a escola pri-
mária e ajudou a muitos durante 
anos em todo o Brasil.

Braga participou em 1916 do 
Congresso da Obra Cristã na 
América Latina, na Cidade do 
Panamá e sua atenção foi atraída 
para a oportunidade e a necessi-
dade de as denominações traba-
lharem em harmonia, cooperando 
para o avanço do Reino de Deus. 
A partir daí, passou a promover a 
cooperação evangélica, envolvi-
mento social, testemunho cristão 
na sociedade, educação teológica 
de alto nível e evangelização das 
elites. Em 1920, assumiu a dire-
ção de uma sucursal da Comissão 
Brasileira de Cooperação (CBC), 
o que o afastou um pouco das ati-
vidades da denominação. Segundo 
o Rev. Alderi, “Nessa função, que 
exerceu até a sua morte em 1932, 
Erasmo Braga se tornou o propul-
sor do maior esforço de aproxi-
mação e cooperação das igrejas 
evangélicas do Brasil empreendi-
do até hoje. Ele não só foi o líder 
protestante brasileiro mais conhe-
cido do seu tempo, como também 
representou o Brasil e a América 

Latina em inúmeros encontros do 
protestantismo mundial em outros 
continentes. Nesses encontros, ele 
patrocinou de modo competen-
te e apaixonado os interesses do 
trabalho evangélico na América 
Latina”.

Erasmo Braga dedicou sua vida 
à educação brasileira e à unidade 
dos evangélicos e partiu precoce-
mente para estar com o Senhor 
aos 55 anos. Seu lema foi Roma-
nos 14.7: “Nenhum de nós vive 
para si mesmo, nem morre para 
si”. Seu caráter nobre e idealista, 
sua dedicação a Cristo e espírito 
conciliador o qualificaram para 
criar um ambiente mais fraterno e 
generoso no protestantismo brasi-
leiro da época. Seu desejo intenso 
de que o evangelho redimisse os 
indivíduos e a sociedade motivou 
as igrejas a se envolverem de 
modo coerente, altruísta e criativo 
com o seu país e o seu povo.

EVANGELHO E cuLTuRA

Ninguém vive para si mesmo

Cláudio Marra

A

A Reforma Protestante do século 16 nasceu com 
servos de Deus mergulhados em sua cultura. Eles 
a conheciam, a compreendiam e a influenciaram, 
porque se relacionaram com ela de modo crítico e 
criativo

O Rev. Cláudio Antônio Batista Marra é o Editor da Cultura Cristã e do Brasil Presbiteriano

Modelo de crente e educador
Erasmo foi professor no Mackenzie College, no Seminário 
Presbiteriano e no Colégio Culto à Ciência, em Campinas. 
Preparou as célebres cartilhas da Série Braga, utilizadas 
por décadas em todo o Brasil, foi membro da Associação 
Brasileira de Educação e escreveu amplamente sobre te-
mas educacionais. Foi um grande entusiasta das escolas 
paroquiais evangélicas e se preocupou com a crescente 
secularização dos grandes colégios protestantes. De 1922 
a 1929, preparou e publicou através da União das Escolas 
Dominicais do Brasil e da Comissão Brasileira de Coope-
ração, da qual era secretário executivo, oito volumes do 
Livro do professor – lições bíblicas para as escolas domi-
nicais, com riquíssimo material bíblico e pedagógico para 
a educação cristã.

Alderi Souza de Matos

Erasmo Braga não só foi o líder 
protestante brasileiro mais 
conhecido do seu tempo, como 
também representou o Brasil e 
a América Latina em inúmeros 
encontros do protestantismo 
mundial em outros continentes.
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cOmuNHãO cRISTã

Vem louvar

o dia 30 de julho as 
UMPs do Presbitério 

de Petrolina, PE, se reuni-
ram para mais uma edição 
do Vem Louvar. Trata-se 
de uma programação orga-
nizada pela Federação da 
UMP e visa reunir a moci-
dade e jovens das igrejas do 
presbitério para uma noite 
de comunhão e cânticos. 
Depois de muito tempo sem 
reunir presencialmente, a 
federação pode celebrar a 
Deus com o tema: “Assim 
cantavam nossos pais”. 
Músicas que foram canta-
das por presbiterianos de 
gerações passadas, entoadas 
agora pelos conjuntos de 
músicas das igrejas do pres-
bitério, pela nova geração.

O Vem Louvar foi realiza-

do na 1ª IP de Petrolina, com 
o apoio total do Conselho 
da Igreja. Houve uma exce-
lente adesão, com todos os 
protocolos respeitados, pois 

ainda estamos em tempo de 
pandemia. É muito gratifi-
cante ver a UMP do sertão 
em comunhão!

Foi uma noite marcada 

por reencontros, por con-
graçamento entre os jovens 
e muitos cânticos. A expo-
sição das Sagradas Escri-
turas ficou a cargo do Pb. 

Clécio (1ª IP de Petrolina).  
Estiveram presentes os pas-
tores Rev. Marcelino Oli-
veira e Rev. Luiz Ronilson 
(IP Reformada), Rev. João 

Batista da Silva (1ª IP de 
Petrolina), Rev. Abraão da 
Silva (2ª IP de Petrolina) e 
Rev. Edvanho (1ª IP de Jua-
zeiro). As mulheres da SAF, 
como sempre, deram aquele 
abençoado apoio no lanche 
ao final da programação. 
Deus agraciou a juventude 
com um momento de ado-
ração, cânticos e comunhão.

Estiveram presentes a 
UMP da 1ª IP de Juazeiro, 
BA, 2ª IP de Petrolina, IP 
Reformada do bairro José 
e Maria em Petrolina e a 
UMP da igreja anfitriã.

Que Deus continue aben-
çoado os jovens do sertão 
do Pernambuco e da Bahia, 
que Deus abençoe o Presbi-
tério de Petrolina, PRPE.

A UMP do sertão em comunhão

O Rev. Dr. Alexandre de Faria Lima 
é pastor, advogado, Pós-graduado em 
Jornalismo e Conselheiro da APECOM

Alexandre de Faria Lima

N

Depois de muito 
tempo sem reunir 
presencialmente, 
a federação pode 
celebrar a Deus 
com o tema: 
“Assim cantavam 
nossos pais”
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LEGISLAÇãO E juSTIÇA

modelo bíblico de 
governo da Igreja con-

templa os ofícios de Presbí-
tero Docente (pastor) e Pres-
bítero Regente. É por meio 
deles que Cristo declara a 
sua vontade e governa a sua 
Igreja na terra. Com muita 
propriedade, João Calvino 
discorre sobre a ordem que o 
Senhor instituiu para o gover-
no da Igreja, ressaltando que 
“Somente ele deve gover-
nar e reinar na Igreja e ter 
autoridade ou preeminência 
nela, e essa autoridade deve 
ser exercida e administrada 
somente por sua Palavra. No 
entanto, visto que ele não 
habita entre nós em presença 
visível (Mt 26.2), [...] ele 
usa o ministério de homens 
para declarar sua vontade a 
nós pela boca dos ministros, 
como uma obra delegada, 
não transferindo a eles seu 
direito e honra, mas somente 
para que, pela boca deles, ele 
mesmo execute sua obra da 
mesma forma que o artífi-
ce usa uma ferramenta para 
fazer seu trabalho (Institutas, 
IV.iii.1). Referindo-se espe-
cialmente ao ofício pastoral, 
Calvino faz notar que “[...] 
Deus frequentemente, com 
todos os louvores possíveis, 
nos recomendou a dignidade 
do ministério, para que entre 

nós o tivéssemos na mais 
elevada honra e estima, até 
mesmo como a mais exce-
lente de todas as coisas” (op. 
cit., IV.iii.3). Nessa mesma 
obra, o Reformador enalte-
ce o ofício dos presbíteros 
regentes, tratando-os como 
“governadores” escolhidos 
pela Igreja para prestarem 
assistência aos pastores e, 
juntamente com estes, exer-
cerem a jurisdição eclesiás-
tica na manutenção da disci-
plina. Calvino não expressa 
apenas a sua opinião, mas 
reflete em suas palavras o 
ensinamento bíblico sobre o 
governo da Igreja.

A Escritura enfatiza a dig-
nidade dos ofícios de pastor 
e presbítero (regente) quan-
do declara que “devem ser 
considerados merecedores 
de dobrados honorários os 
presbíteros que presidem 
bem, com especialidade os 
que se afadigam na palavra 
e no ensino” (1Tm  5.17). 
Em várias outras passagens 
fica evidente a distinção 
com que são tratados esses 
ofícios.

Não obstante a eleva-
da honra e o reconhecido 
apreço retratado nas Escri-
turas por esses ofícios, não é 
muito raro encontrar pastores 
e presbíteros que simples-
mente renunciam aos seus 
ofícios. Há pastores que, por 
motivos de ordem pessoal, 
pedem exoneração; outros 
são exonerados administra-
tivamente porque não retor-
nam à atividade após a licen-
ça concedida pelo presbitério 
para tratar de interesses par-

ticulares. Alguns deles sim-
plesmente se desvinculam 
da IPB, sequer permanecem 
como membros de uma igre-
ja local. O mesmo ocorre 
com muitos presbíteros, que 
se afastam espontaneamente 
da IPB, sendo exonerados 
a pedido ou administrati-
vamente (por iniciativa do 
Conselho).

Diante dessa situação, é 
de se indagar como esses 
homens devem ser tratados 
eclesiasticamente e de quais 
privilégios podem gozar 
enquanto estiverem afasta-
dos de seus ofícios na IPB, 
considerando que o art. 25, 
§ 1º, da CI/IPB, declara que 
esses ofícios são perpétuos.

Respondendo a duas con-
sultas encaminhadas pelo 
Sínodo Central da Bahia 
(SCH), a CE-SC/IPB cuidou 
de esclarecer esse nebulo-
so assunto através das reso-
luções CE-2021 – DOC. 
CLXXXII e CE-2021 – 
DOC. CLXXXIII. O enten-
dimento foi firmado no senti-
do de que havendo “renúncia 
ou abandono do ofício, não 
há como perpetuar a dignida-
de que o acompanha” e, con-
sequentemente, “o ministro 
que renuncia ao ministério na 
Igreja Presbiteriana do Brasil 
faz cessar nela o seu ofício, 
ainda que a natureza deste 
seja perpétua”. O elucidativo 
posicionamento da CE-SC/
IPB deixa claro que “a per-
petuidade e a dignidade do 
ofício decorrem do binômio 
vocação para o ministério e 
fidelidade ao compromisso, 
ou seja, um chamado externo 

atestado pela igreja e o mani-
festo desejo de servi-la no 
Ministério da Palavra, como 
resposta a esse chamado”. 
A defecção compromete a 
perpetuidade do ofício, por-
quanto afasta a presunção 
do chamado interno e tes-
temunha contra o chamado 
externo. Assim, ao deixar 
de ser ministro da Palavra e 
dos Sacramentos, o indiví-
duo não poderá exercer as 
funções privativas do Minis-
tro Presbiteriano, tais como 
administrar os sacramentos, 
invocar a bênção apostólica, 
celebrar o casamento reli-
gioso com efeito civil. Ao 
perder essas prerrogativas, 
o indivíduo também perde 
o privilégio de ser tratado 
como pastor ou ministro, já 
que “o tratamento eclesiás-
tico dispensado aos minis-
tros do evangelho, na IPB, é 
inerente à dignidade do seu 
ofício nessa Igreja. Assim, 
somente quando for restaura-
do ou reintegrado ao minis-
tério, ele voltará a merecer 
a dignidade desse ofício. 
Todavia, uma observação 
se faz necessária, conforme 
a invocada resolução: “Em 
se tratando de ex-ministro 
da IPB que venha a exer-
cer regularmente o ofício 
em outra denominação reco-
nhecidamente evangélica, o 
tratamento apropriado, de 
pastor ou ministro, deverá 
ser observado pelo ofício que 
ele passa a exercer naquela 
denominação”.

Semelhantemente, em 
relação aos presbíteros que 
se desvincularam da IPB, a 

CE-SC/IPB se posiciona no 
sentido de que “a dignidade 
e os privilégios constitucio-
nalmente assegurados dizem 
respeito aos presbíteros da 
IPB”, esclarecendo que as 
prerrogativas do art. 54, 
§2º, da CI/IPB (distribuir os 
elementos da Santa Ceia e 
tomar parte na ordenação de 
novos oficiais) são exclusi-
vas de oficiais membros da 
IPB, e aqueles que se desvin-
culam dela perdem esse pri-
vilégio. A desvinculação faz 
cessar o ofício nesta Igreja, 
não podendo, consequente-
mente, perpetuar a dignidade 
que o acompanha. Entretan-
to, cabe uma ressalva. De 
acordo com a CE-SC/IPB, 
“caso essa pessoa venha a 
tornar-se membro de igreja 
em outra denominação reco-
nhecidamente evangélica, e 
nela passe a exercer regular-
mente o presbiterato, o trata-
mento apropriado, de pres-
bítero, deverá ser observado 
pelo ofício que ela passa a 
exercer naquela denomina-
ção, porém, sem manter as 
prerrogativas de presbítero 
em disponibilidade da IPB, 
as quais são exclusivas de 
membros desta Igreja”.

Que Deus tenha miseri-
córdia e desperte verdadei-
ras vocações, encorajando 
homens a exercerem digna-
mente os ofícios que rece-
bem de Cristo para o gover-
no de sua Igreja.

A Dignidade do Ofício

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



Setembro de 2021 13
Brasil
Presbiteriano

Anunciar ou morrer

INDEPENDêNcIA Ou mORTE

partir da descober-
ta em 1500, a vida na 

nova colônia seguiu sob 
uma religião oficial. Por-
tugal havia firmado com 
Roma a Lei do Padroado, 
pela qual se estabeleciam 
as relações entre Estado e 
Igreja.

A proclamação da inde-
pendência a 7 de setembro 
de 1822 não alterou essa 
relação. Até 1889 o cato-
licismo continuou a ser a 
religião oficial do Estado 
Brasileiro.

A Constituição Republi-
cana de fevereiro de 1891 
estabeleceu a separação 
entre Igreja e Estado em 
nosso país, modelo que 
ainda perdura.

O contexto em que 
vivemos, porém, é abso-
lutamente estranho àquele 
dos tempos da indepen-

dência, da proclamação 
da República e os anterio-
res. Igreja e religião não 
ocupam o mesmo espaço 
daqueles tempos distantes. 
Agora, ruidosos segmen-
tos da sociedade não se 
contentam com um gover-
no laico, mas o pretendem 
ateu.

O secularismo de nos-
sos dias quer restringir a 
fé ao interior das casas e 
dos templos. E os cristãos 
têm de concordar, ou serão 
acusados de intolerância, 
numa lamentável inversão 
dos fatos.

O grito Independência 
ou morte expressou rejei-
ção ao domínio da Metró-
pole portuguesa. Sua área 
de ação e interesse era 
política e econômica, com 
fundamentos filosóficos 
ou meramente pessoais. 
O mesmo se deu com o 
brado Viva a República. 

A separação Igreja/Esta-
do referiu-se a instituições 
com caminhos e referen-
ciais diferentes. 

Defender hoje a separa-
ção Igreja/Estado é ana-
cronismo, mas só na apa-
rência. É que, impulsiona-

do pela secularismo ateu, 
o Estado quer amordaçar a 
fé, confinando-a a quatro 
paredes e à intimidade das 
consciências. Podemos 
aceitar o que quisermos 
como verdade, desde que 
não anunciemos a nin-

guém ser verdade a crença 
que abraçamos.

A igreja, porém, é pro-
clamadora. Existe para 
isso. É anunciar ou morrer.

Cláudio Marra

A

O Rev. Cláudio Marra é o Editor do 
Brasil Presbiteriano

162 ANOS IPB

Culto de Gratidão a Deus pelos 162 anos do presbiterianismo no Brasil
conteceu no dia 14 
de agosto o Culto 

de Gratidão a Deus pelos 
162 anos da Igreja Pres-
biteriana no Brasil, orga-
nizado pelos Sínodos de 
São Paulo e com apoio da 
Agência Presbiteriana de 
Evangelização e Comuni-
cação (APECOM). 

A celebração realizada 

na IP Unida de São Paulo, 
SP, contou com a partici-
pação do Coral Intersino-
dal, dos líderes dos Síno-
dos de SP e do Quarteto 
Makarios. 

Pregou o Rev. Carlos 
Aranha, que já pastoreou 
a IP Unida e relembrou a 
todos sobre a soberania 
de nosso Senhor durante 

a trajetória do presbiteria-
nismo no País. 

Respeitando as normas 
da fase de transição e reto-
mada das atividades pre-
senciais na capital paulis-
ta, o culto foi realizado 
com a capacidade permi-
tida por lei de pessoas no 
templo, que com grande 
júbilo louvou a Deus pelo 

sustento e direção conce-
didos à IPB.

Com apoio técnico da 
igreja local e da APE-
COM, o culto foi trans-
mitido online pelas redes 
sociais da IPB e, naquela 
noite, alcançou inúmeras 
pessoas do Brasil em seus 
lares. O vídeo da trans-
missão está disponível no 

canal oficial da IPB no 
YouTube. 

Louvamos a Deus por 
mais um ano de experiên-
cia com o poder, a graça 
e a misericórdia que nos 
acompanham nos cami-
nhos do Reino de Deus. 
Que o Senhor abençoe a 
Igreja Presbiteriana do 
Brasil.

A
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mEDITAÇõES

Dúvida (1) – Moral

carta de Judas foi 
escrita pelo Judas 

que era irmão biológico 
de Jesus. Ele mesmo tinha 
tido dúvida: quem é meu 
irmão mais velho? (Mt 
13.55) Agora, depois de 
convertido, admoesta os 
crentes a ajudar duvidado-
res, cada um conforme o 
seu tipo.

Na sua carta, ele se refere 
aos que duvidam sobre o 

caminho que devem seguir. 
Como o profeta Elias per-
guntou: “Até quando coxe-
areis entre dois pensamen-
tos” (1Rs 18.21)? Baal-e
-Astarte, poder-e-sexo, ou 
servir ao SENHOR e ao 
próximo (1Sm 7.4)? Quem 
está no trono da sua vida 
decide sobre sua moral 
(Jd 8). E cuidado quan-
do orientados por pastores 
que procuram enriquecer 
a si mesmos (Jd 12). Esse 
“$how tem de parar”!

“[...] compadecei-vos de alguns que estão na 
dúvida [...]” (Jd 22)

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

Cristã, 2014.

Frans Leonard Schalkwijk

A

Por um lado, esses vaci-
lantes querem seguir a 
Jesus, por outro lado, os 
costumes do mundo. Essa 
tendência para libertina-
gem (Jd 4) está claramente 
contra a vontade de Deus, 
mas está “no ar”. E para 
justificar seu andar preci-
sam diluir a doutrina de 
Cristo, causando dúvidas 
quanto à Palavra do Sobe-
rano. Uns estão titubeando 
ainda, mas outros já avan-
çaram tanto por esse cami-
nho da destruição que nem 
dá tempo para pensar cal-
mamente como ajudá-los, 
porque precisam de ser 

arrebatados do fogo. Cui-
dado para não pegar fogo, 
ou contaminar-se fazendo 
um pacto com o pecado 
(Jd 23).

Asafe passou por esse 
problema (Sl 73.13). Ficou 
com uma dúvida enor-
me porque parece que os 
que não se incomodam 
com os mandamentos de 
Deus, vivem muito bem. 
Sonegam impostos, decla-
ram despesas imaginárias, 
vivem em amor livre, etc. 
O que adiantou minha ten-
tativa para ser santo? Nessa 
altura a dúvida de Asafe 
tinha se transformado em 

tentação, mas felizmente 
ele a venceu, lembrando-se 
dos seus irmãos na fé: Se 
eu pensasse assim, “teria 
traido a geração dos teus 
filhos” (Sl 73.15). A comu-
nhão dos santos é algo 
precioso. Precisamos dela, 
como apoio (Hb 10.25).

Pela graça de Deus esta-
mos num caminho santo 
(At 24.14). 

Vamos assistir uns a achá
-lo e ajudar outros a ficar 
nele.

IGREjA PERSEGuIDA

Cristãos no Vietnã enfrentam assédio e prisões
ntre os dias 16 e 18 de julho, 
autoridades da província de 

Dak Lak, no Vietnã, realizaram 
invasões em igrejas e prenderam 
vários cristãos. Na ocasião, foram 
à casa de Nguyet Buon Krong, 
um pastor da Igreja Evangélica 
de Cristo das Terras Altas Cen-
trais. Eles revistaram a residência 
e apreenderam mais de 20 Bíblias, 
que ainda não foram devolvidas. 

O cristão Khen Bdap, de uma 
igreja independente, foi agredido 
enquanto tentava filmar a prisão 
do pastor. Quando a filha de Bdap, 
grávida de dois meses, interveio 
para protegê-lo, ela também foi 
atacada. A polícia os ameaçou, 
dizendo que voltaria. Isso deixou a 

família com medo. 
O assédio e as prisões de cris-

tãos e igrejas estão documentados 
no relatório de Direitos Humanos 
2020-2021 da Rede de Direitos 
Humanos do Vietnã. Entre os 288 
prisioneiros listados, mais de 30 são 
cristãos. A abordagem do governo 
comunista à religião, segundo o 
relatório, ataca em três frentes: proi-
bição legal, controle organizacional 
e supressão violenta. 

A província de Dak Lak, nas Ter-
ras Altas Centrais do Vietnã, abri-
ga um grande número de minorias 
étnicas indígenas. Entre elas estão 
comunidades cristãs que, aos olhos 
do governo comunista, constituem 
uma força hostil.

Interceda por todos os seguidores 
de Jesus no Vietnã, para que Deus 
dê paz e esperança aos corações 

enquanto vivem conforme a palavra. 
*Nomes alterados por segurança
Adaptado de Portas Abertas

E
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o período de 09 a 28 
de julho, 13 filhos 

de candidatos missioná-
rios marcaram presença 
no estágio transcultural do 
CFM, na cidade de Puerto 
Suarez (Bolívia). Com ida-
des entre 1 e 24 anos, eles 
revigoraram um grupo de 
33 pessoas, com alegria, 
disposição, dons, talen-
tos... que certamente dei-
xaram marcas no campo e 
também na equipe.

Eles não estavam lá ape-
nas para acompanhar seus 
pais, mas também para 
servir. Esses jovens apren-
dizes chegaram cheios de 
disposição e participa-
ram de tudo: entrega de 
bíblias em hotéis, visitação 
e culto nos lares, capelania 
carcerária (os filhos mais 
velhos), escola bíblica de 
inverno, tarde da beleza, 
ajuda na limpeza do quin-
tal de uma vizinha, parti-
cipação em programa de 
rádio, dando aula de lín-
guas e instrumentos musi-
cais, auxiliando com os 
filhos menores, nas esca-
las de manutenção da equi-
pe e, de forma muitíssimo 
especial, nos cânticos.

Duro demais para eles? 
Ouça uma das adolescen-
tes do grupo: “é assim que 
eu quero viver!”. Os tra-
balhos eram regados por 

risos e interjeições dessa 
juventude que vivenciava 
descobertas maravilhosas 
a cada dia. Além do impor-
tante trabalho é preciso 
destacar suas formações 
pessoais e convicções.

Vimos crianças e adoles-
centes que não se conhe-
ciam antes formando laços 
profundos de amizade. 
Afinal, eles têm muito em 
comum. Todos eles estão 
perto de deixar suas cul-
turas, família, amigos, lín-
gua e tantas outras coi-
sas, para residir no desa-
fiador campo missionário. 
E o que esperar do porvir? 
Seus medos e anseios iam 

sendo tratados por Deus 
por meio do serviço e das 
amizades. Prova disso é 
o que um desses adoles-
centes compartilhou com a 
família: “agora eu quero ir 
para missões. Agora tudo 
faz sentido”.

A participação dos filhos 
no estágio transcultural 
fortaleceu cada um deles 
para a caminhada missio-
nária e lhes sintonizou na 
mesma visão de serviço 
ao Senhor que fora dada a 
seus pais fazendo-os com-
preender que o chama-
do é para toda a família 
e que eles podem partici-
par de forma muito ativa 

no desenvolvimento dos 
projetos.

Un ejemplo nativo

No estágio em Puerto 
Suarez, crianças, adoles-
centes e jovens locais tam-
bém participaram ativa-
mente das programações. 
O envolvimento com os 
brasileiros da mesma idade 
foi tão natural que até 
pareciam conhecidos de 
muito tempo e, em alguns 
casos, até parentes. A bar-
reira da língua foi inexis-
tente para essa faixa etá-
ria. Lindo convívio, ines-
quecível intercâmbio de 

experiências, histórias e 
testemunhos. 

Foi marcante o relato do 
pequeno Samuel, com ape-
nas 12 anos, o filho de 
Isabel, com sete irmãos. 
De acordo com os misio-
neros locais, o exemplo 
do menino desperta aten-
ção por vários motivos. 
Um deles é seu cuidado 
com as irmãs mais novas 
(Crystel, Isaflor e Maria-
na). Outro ponto é a par-
ticipação nas programa-
ções. Samuel sempre está 
presente em todos os cul-
tos da Iglesia Presbiteria-
na, por vezes levando suas 
irmãs ou mesmo indo sozi-
nho. Mas, sem dúvida, a 
principal distinção é a fé 
demostrada, responsabili-
dade e compromisso com 
as coisas de Deus. A his-
tória do cativante meni-
no foi uma, entre várias, 
que poderiam ser destaca-
das durante o período do 
estágio de julho. “O inte-
resse do Samuel ganhou 
fôlego novo com a pre-
sença do grupo brasileiro. 
Esperança renovada com 
a próxima geração e de 
dias melhores para a Bolí-
via”, comemorou uma das 
missionárias da APMT no 
país.

Release da Equipe de Comuni-
cação da Estágio e APMT

mISSõES TRANScuLTuRAIS

Agora faz sentido
Agregados? Não. Agregadores! Assim são os filhos dos 

missionários no estágio transcultural do Centro de 
Formação Missiológica (CFM) da Agência Presbiteriana de 

Missões Transculturais (APMT).

N
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arília Checco de 
Souza, filha de Nil-

ton e Mariazinha, irmã de 
Alexandre e Eduardo, nas-
ceu a 10 de outubro de 
1971, em São Paulo, e a 
partir dos 4 anos passou a 
viver em Sertanópolis, PR. 
Fez o curso de Enferma-
gem na Cesulon, em Lon-
drina, já com o propósito 
de servir em tempo integral 
no campo missionário. O 
seu primeiro campo foi a 
Missão Evangélica Caiuá, 
em Dourados, MS, onde 
em 1998 conheceu Gerson 
Troquez. Em janeiro do 
ano seguinte se casaram. 
Deus não lhes deu filhos 
nascidos vivos, mas lhes 
deu sobrinhos que foram 
muito amados. Depois de 
casados, por alguns anos, 
Gerson serviu como pas-
tor na IP Filadélfia, em 
Dourados.

Deus confirmou sua 
vontade de se envolve-
rem integralmente na obra 
missionária transcultural, 
então voltaram a servir, 
agora juntos,  na Missão 
Caiuá, por quase quatro 
anos. Seguiu-se, então, um 
tempo de cumprimento dos 
requisitos para serem rece-
bidos como missionários 
da Agência Presbiteriana 
de Missões Transculturais 
(APMT), o que se concre-
tizou em abril de 2008. No 
mesmo ano, chegaram ao 
Senegal (08.09). Tinham 
o costume de dizer que 

lá “se sentiam em casa”, 
inclusive brincavam quan-
do retornavam do Brasil 
para o Senegal: “Ah, que 
ruim, estamos deixando 
nossa casa, mas que bom, 
estamos indo pra casa”.

Quando completaram 
dois anos no campo, em 

2010, já conseguiam se 
comunicar com fluên-
cia em francês. Quantas 
vidas Deus tocou através 
do ministério da missioná-
ria dos olhos verdes nesse 
país! Incontáveis pesso-
as podem testemunhar o 
quanto Deus usou a vida 
da Marília na expansão do 
seu reino, e em mostrar a 
Luz de Cristo aos senega-

leses durante os treze anos 
que ali serviu.

Para todos que estão 
sofrendo a tristeza da sepa-
ração, ficam as memórias 
inesquecíveis. Também 
fica a certeza, pela Pala-
vra, que essa irmã em 
Cristo e amiga viveu com 

o Senhor, e para ele, por 
49 anos e agora desfruta, 
naquele lugar que é incom-
paravelmente melhor, na 
presença de Deus.

No ano de 2011, o casal 
recebia, diariamente – 
exceto aos sábados – em 
torno de 80 talibês em 
sua residência. São crian-
ças geralmente prove-
nientes da Guiné-Bissau, 

entregues pelos pais aos 
marabouts, líderes corâ-
nicos, para serem doutri-
nados. Vivem em regime 
de extrema miséria e são 
obrigados a esmolar. Caso 
não consigam o valor 
diário estipulado, sofrem 
severas punições físicas. 

Gerson e Marília cultiva-
vam um sentimento de pri-
vilégio por evangelizarem 
esses meninos, adolescen-
tes e jovens. Não se pode 
dimensionar os resultados 
desse trabalho.

Sempre hospitaleira, 
quando adoeceu, Marília 
hospedava em sua casa o 
jovem Saliou, que morava 
com eles por causa de seus 

estudos, e também o casal 
Jean Louis e Mauricete, 
recém-casados, que esta-
vam em período de lua de 
mel. 

No dia 29 de julho de 
2021, em Touba, no Sene-
gal, Gerson teve de escre-
ver as palavras mais difí-
ceis de toda a sua vida: 
“Eu nunca na vida pensei 
que um dia teria de dar 
esta notícia. O Senhor nos 
deu a Marília e o Senhor 
a tomou. Bendito seja o 
nome do Senhor. Sinto 
muito a perda dela, por 
mim e por todos os mais 
que a amavam e oravam 
por sua recuperação. 
Sinto muito mesmo. Que 
o Senhor console nossos 
corações”.

A APMT lamenta pro-
fundamente a partida pre-
coce de sua tão amada 
missionária, fato que fica-
rá para sempre marcado 
em sua história, mas des-
cansa na promessa de que 
“preciosa é aos olhos do 
Senhor a morte dos seus 
santos” (Sl 116.15).

Mônica Mesquita

M

Mônica Mesquita é Missionária da 
APMT/Coordenadora do CFM

Marília, a missionária dos olhos verdes que impactou a África

Incontáveis 
pessoas podem 
testemunhar o 
quanto Deus 
usou a vida 
da Marília na 
expansão do 
seu reino, e em 
mostrar a Luz de 
Cristo aos sene-
galeses durante 
os treze anos que 
ali serviu.

“preciosa é aos 
olhos do Senhor 
a morte dos seus 
santos” 
Sl 116.15).
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o dia 10.08.2021, 
aprouve ao Senhor 

chamar à sua presença a 
irmã Marina Ferreira Gon-
çalves Silveira, nascida 
em 22.07.1961. Marina 
era filha de Miriam Cae-
tano Gonçalves e Odilon 
Ferreira Gonçalves, e por 
33 anos esposa amada do 
presbítero Sidrac Chagas 
Silveira. Era mãe de Pris-
cila Gonçalves Chagas 
Oliveira e Marcos Gon-
çalves Chagas, e sogra de 
Davi Silva de Oliveira e 
Letícia Prates Chagas. 

Marina era conhecida na 
IP do Bairro Constantino, 
em Patrocínio (MG), por 
sua fé e por repetir a frase: 
“Minha maior alegria é 
estar na igreja”. Por isso, 
as palavras a seguir não 
se referem tão somente ao 
seu obituário. Antes, reve-
lam alguns valorosos atos 
na vida de uma irmã que 
serviu a Cristo, à família e 
ao próximo. O que segue 
é um resumo da história 
de uma mulher dedicada à 
Palavra e à obra de Deus. 

Marina viveu seus dias 
intensamente, sempre tra-
zendo em seu rosto alegre 
e meigo um sorriso since-
ro e largo – evidências de 
quem serve a Deus com 
um coração regenerado 
pelo Salvador. Aliás, desde 
os primeiros serviços pres-
tados à Missão Evangé-
lica Caiuá, em Dourados 
(MS), inclusive como pro-

fessora de escola domini-
cal numa aldeia indígena, 
Marina demonstrou seu 
interesse em servir a Deus 
e ao próximo. Uma voca-
ção que foi cumprida na 
profissão de enfermeira, 
carreira que exerceu com 
amor e fidelidade. 

Diga-se de passagem, 
como uma cristã enfer-
meira, Marina atendeu 
um número incontável de 
pessoas, às quais sempre 
procurou revelar a graça 
de Cristo. No entanto, 
seus melhores dons foram 
exercidos para amparar e 
consolar seus irmãos em 
Cristo. Aqui, pois, cabem 
dois destaques para o lega-
do deixando por Marina: a 
presidência da SAF da IP 
do Bairro Constantino e a 
hospitalidade.

Junto à Sociedade Auxi-
liadora feminina (SAF), 
Marina demonstrou a 
admirável capacidade de 

liderar e conduzir suas 
irmãs às obras de mise-
ricórdia e assistência aos 
necessitados, à oração e 
à adoração a Deus, bem 
como ao serviço, incen-
tivando uma sala de 
artesanato. 

Quanto ao dom da hospi-
talidade e do acolhimento, 
a prática de Mariana nos 
faz recordar as palavras do 
apóstolo sobre Febe, pois 
Paulo a chamou de “pro-
tetora de muitos”. Não foi 
sem razão que alguns, gen-
tilmente, apelidaram a sua 

residência de “a pousada 
da Marina”. De fato, era 
uma casa sempre de por-
tas abertas para receber a 
igreja de Cristo e também 
um lugar de repouso para 
muitos servos de Deus. 

Com alegria indizível, 
Marina acolheu inúmeras 
pessoas, inclusive alunos 
que foram estudar no Insti-
tuto Bíblico Eduardo Lane 
(IBEL). Desse modo, ibe-
linos que deixaram suas 
famílias em lugares dis-
tantes, a fim de se dedi-
carem à obra missionária, 

encontram na residência 
de Marina e Sidrac um 
verdadeiro lar. 

Dedicamos as últimas 
palavras para enfatizar o 
amor sacrificial e inco-
mensurável de Marina por 
sua família. Muitas vezes 
presenciamos sua dedica-
ção singular ao esposo e 
aos filhos, e do mesmo 
modo à sua mãe, dona 
Miriam, aos irmãos e 
todos os familiares. 

Suas atitudes e postu-
ras apoiavam e incenti-
vavam seu esposo Sidrac 
no ofício do presbiterato e 
mantinham seus filhos na 
disciplina da Palavra de 
Deus. No final, as ações, 
os esforços e as orações 
de Marina, ao lado de seu 
amado esposo, apresenta-
ram de modo prático e 
verdadeiro o caminho do 
Senhor aos filhos. Com 
efeito, Priscila e Mar-
cos seguem firmemente 
o exemplo de sua mãe, 
olhando unicamente para 
Jesus, o autor e consuma-
dor da fé. Priscila serve 
a Deus no Colégio Pres-
biteriano Mackenzie, em 
São Paulo. Marcos, o 
filho caçula, formou-se 
no curso de evangelista 
do IBEL e está servindo 
a Deus no pastoreio das 
ovelhas de Cristo, junto à 
IP do Bairro Constantino, 
em Patrocínio.

José Carlos Piacente Júnior

N

O Rev. José Carlos Piacente Júnior é 
capelão da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie e pastor auxiliar na IP do 
Bairro Constantino, Patrocínio (MG).

Marina Ferreira Gonçalves Silveira: uma cristã exemplar
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Marina era co-
nhecida na IP 
do Bairro Cons-
tantino, em 
Patrocínio (MG), 
por sua fé e por 
repetir a frase: 
“Minha maior 
alegria é estar 
na igreja”
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Vakinha UMP
Somos todos peregrinos. Ajude uma família haitiana!

“Cada um cuide, não somente dos seus 
interesses, mas também dos interesses 
dos outros” (Fp 2.4).

m sua carta aos Fili-
penses, o apóstolo 

Paulo nos exorta ao amor 
fraternal e à humildade. Na 
Escritura Sagrada somos 
chamados a dispensar amor 
e serviço pleno ao próximo, 
em obediência aos manda-
tos do Senhor. Com isso em 
mente, a UMP cria mais um 
projeto visando trazer alívio 
aos nossos irmãos necessi-
tados, chamado “Vakinha 
UMP”. 

É um projeto que se pro-
põe a realizar uma cam-
panha de arrecadação de 
recursos para uma causa 
específica e com isso trazer 
socorro ao nosso próximo. 
Uma meta é estabelecida 
e engajamos a juventude 
presbiteriana a contribuir. 
As causas podem ser diver-
sas, como refugiados que 
precisam de ajuda, famílias 
desabrigadas por catástrofes 
naturais, missionários que 
precisam de sustento, apoio 
a projetos sociais parceiros 
da IPB, e diversas outras 
situações em que podemos 
demonstrar de forma prática 
o amor aos nossos irmãos.

Decidimos iniciar essa 
campanha em conjunto 

com outro projeto da UMP, 
já existente há vários anos, 
chamado “Somos todos 
Peregrinos”, cuja propos-
ta é utilizar nosso sistema 
federativo como instru-
mento para amparar refu-
giados. Através da união 
desses dois projetos nasceu 
a "Vakinha UMP – Somos 
todos peregrinos. Ajude 
uma família haitiana!", que 
teve início durante o DJP 
deste ano, com o intuito de 
ajudar o irmão Jean e sua 
família, refugiados do Haiti 
no Brasil.

Formado em Direito e 
Teologia, o nosso irmão 
Jean deixou tudo para trás e 
chegou ao Brasil em 2019, 
buscando um futuro melhor 
para ele e seus parentes. 
Desde janeiro de 2020, tra-
balha formalmente, porém, 

André Ximenes é Secretário de 
Responsabilidade Social da CNM

afetado pela pandemia, 
em 2021 já não conseguia 
mais ajudar seus familia-
res, muito menos realizar 
seu maior sonho: reencon-
trar sua família e lhes dar 
segurança. Ele tem traba-
lhado incansavelmente para 
atingir seu objetivo, porém, 
sozinho não tem conse-
guido. Em abril, recebeu 
a notícia de que sua mãe e 
esposa estavam com gra-
ves problemas de saúde. A 
partir de então, sua luta era 
para voltar ao Haiti e cuidar 
de sua mãe, esposa e dois 
filhinhos. Com a ajuda da 
amada igreja em que con-
grega e de muitos irmãos, 
ainda no primeiro semes-
tre, conseguiu viajar para 
sua terra natal e amparar 
sua família. Jean sabia que 
precisaria retornar ao Brasil 
ainda esse ano para não per-
der sua documentação legal 
e por isso providenciou 
também a documentação 
de sua família. Contudo, o 

terrível terremoto que atin-
giu o Haiti em 14 de agos-
to, acabou destruindo sua 
casa. Com a graça de Deus, 
Jean, sua esposa e filhos 
conseguiram sobreviver à 
catástrofe, porém, infeliz-
mente, sua mãe não resistiu 
ao desabamento e faleceu.

Hoje essa família, parte 
do Corpo de Cristo como 
nós, está necessitando vol-
tar ao Brasil com urgên-
cia, mas seu maior empe-
cilho é o grande valor das 
passagens. 

Se um membro do corpo 
sofre, todos os membros 
padecem com ele. Sendo 
assim, sentimos a dor des-
ses nossos irmãos haitia-
nos e objetivamos contri-
buir para a volta deles em 
segurança ao Brasil, o mais 
rápido possível. Pedimos a 
oração dos amados, para 
que o Senhor traga conforto 
à família do Jean e o traga 
a salvo.

Unamos nossas forças 

neste mesmo propósito e, se 
Deus permitir, poderemos 
juntos obedecer ao Senhor, 
não apenas ao cuidar de nós 
mesmos, mas também dos 
interesses de nossos irmãos!

André Ximenes

E

Você pode doar das 
seguintes formas:

Pic Pay: @umpoficial

Transferência:
Conta CNM
Igreja Presbiteriana do 
Brasil 
CNPJ: 00.118.331/0002-01
Agencia: 0083-3
Conta corrente: 25000-7
Banco do Brasil – 001

OBS.: Enviar o comprovan-
te à Renata, Tesoureira da 
CNM, no WhatsApp: (24) 
99906-8490

Se um membro 
do corpo sofre, 
todos os mem-
bros padecem 
com ele
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O valor da amizade
mizade é algo tão belo 
que uma verdadeira 

amizade alegra o coração. 
Somos seres relacionais e 
Deus nos criou para viver-
mos socialmente e termos 
amigos os quais podemos 
chamar de melhores. Quan-
do nos relacionamos, refle-
timos a relação da Trindade. 
Portanto, já que é necessária 
a amizade, pois fomos cria-
dos para ela, dois conselhos 
são importantes no entendi-
mento de quais devem ser 
os nossos melhores amigos.

A amizade precisa ser 
escolhida a dedo

Devemos selecionar bem 
os amigos. Jesus escolheu 
doze homens para estarem 
com ele. Desses doze, três 
faziam parte do seu círculo 
mais íntimo: Pedro, Tiago 
e João.

Há duas razões para uma 
escolha seleta da nossa ami-
zade. Primeiro, para não 
sermos influenciados nega-
tivamente pelos amigos que 
escolhemos. Por residir em 
nós a natureza pecaminosa, 
se não vigiarmos, seremos 
mais influenciados do que 
influenciadores. Segundo, 
por vezes, por escolher-
mos amigos que não têm a 
mesma conduta cristã que 
nós temos, eles poderão 
nos decepcionar com mais 
facilidade. O salmista disse: 
“Até o meu amigo íntimo, 
em quem eu confiava, que 
comia do meu pão, levantou 
contra mim o calcanhar” (Sl 
41.9). Confiamos os nossos 
dilemas e segredos àque-

les que consideramos nos-
sos amigos mais próximos. 
Se eles quebrarem a nossa 
confiança, poderemos nos 
fechar para novas amizades 
frutíferas e corretas.

Não deixe que a esco-
lha das amizades erradas o 
feche para as futuras amiza-
des certas.

Ainda assim é possível ter 
amigos não cristãos

Ter amigos cristãos, sendo 
esses os nossos melhores, 
não exclui uma amizade 
saudável com os não-cris-
tãos. O que quero dizer 
com isso é que os religiosos 
segregam aqueles que não 
fazem parte da sua religião. 
Nós, porém, somos segui-

dores de Cristo e devemos 
agir como o nosso Mes-
tre agiu. Jesus comeu com 
pecadores e os fariseus o 
recriminaram por isso. Na 
mentalidade dos fariseus, 
comer e se relacionar com 
quem não tinha a mesma fé 
que eles, os quais são cha-
mados hoje no populacho 
cristão moderno de alguém 
que “vive no mundão”, é 
o mesmo que aprovar ou 
participar de tudo que eles 
estão fazendo. Dentro da 
religião judaica é se tornar 
impuro o fato de ter con-
tato com esses. Mas Jesus 
disse que não veio para 
sadios e sim para doentes. 
Jamais influenciaremos o 
mundo se não nos relacio-

narmos com os que estão 
no mundo. Somos luz do 
mundo e devemos iluminar 
através de nossas atitudes a 
vida daqueles que não tem 
Cristo. Isso requer de nós 
o envolvimento em algu-
ma medida com eles, quer 
no colégio, na família ou 
em qualquer outra esfera da 
vida. Porém, a luz que há 
em nós não deve se apa-
gar no mundo, ou seja, não 
devemos perder a fé dian-
te da influência daqueles 
que não são cristãos e com 
quem inevitavelmente nos 
relacionamos.

Os nossos melhores ami-
gos precisam ser os da famí-
lia da fé, pois assim conver-
saremos sobre os assuntos 

que nos edificam mutua-
mente. Mas isso não quer 
dizer que é proibido ter ami-
gos que não são cristãos. No 
entanto, ainda assim, essa 
amizade tem um limite. O 
médico anda no meio dos 
doentes não porque ama a 
doença, mas porque ama 
a saúde. A lógica é que, 
como cristãos, precisamos 
ser influenciadores nas ami-
zades em um mundo caído, 
sem nos esquecermos de 
que há um perigo nas nossas 
amizades com não-cristãos, 
pois ainda carregamos em 
nós a influência da Queda.

A

Equipe Confederação Nacional de 
Adolescentes (CNA) e Rev. Danilo 

Alves Rocha, pastor da IP Central de 
Palmas
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Antônia – Uma Sinfonia (2018)

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

Boa Leitura
Teologia do Espírito Santo  

Frederick Dale Bruner 
R$ 29,90 (promo) | 2012 

A Mulher na Crise da Meia-Idade   
Jim e Sally Conway 

R$ 29,70 (promo) | 2001 

Diretrizes para o Ensino na Igreja Local    
Karen B. Tye 

R$ 43,20 (promo) | 2018 

Uma obra importante para o 
conhecimento e valorização da 
pessoa e do Espírito segundo a 
perspectiva bíblica, descubra Te-
ologia do Espírito Santo, livro de 
Frederick Dale Bruner. 
O autor demonstra, a partir da 
Escritura, que o Espírito Santo 
é o Espírito de Cristo e que sua 
obra consiste em glorificar Jesus 
e torná-lo conhecido, bem com a 
sua vontade. O Espírito não glori-
fica a si mesmo. 
E mais. Examina as respostas bíblicas para questionamentos 
como “O ensinamento pentecostal sobre a experiência do Espí-
rito está de acordo com o Novo Testamento?”; “O livro de Atos é 
hoje representado pelo pentecostalismo?”; “Os cristãos devem 
buscar uma segunda experiência, às vezes chamada pentecos-
tal, posterior à sua iniciação cristã?”. Garanta o seu.

Um guia indispensável para mu-
lheres que enfrentam uma difícil 
transição, assim é A Mulher na 
Crise da Meia Idade. Com uma 
abordagem positiva e encoraja-
dora, Jim e Sally Conway abor-
dam um problema comum e mui-
tas vezes ignorado. 
O livro é leitura obrigatória para 
aquelas que estão passando por 
uma crise de identidade, muito 
comum na meia-idade, e sofrem 
em silêncio. Com o propósito de 
auxiliar no fortalecimento e restauração da confiança feminina, 
os autores trazem por meio da Palavra uma esperança para as 
mulheres que se sentem culpadas e desenvolveram doenças 
emocionais como depressão e ansiedade.

O livro de Karen B. Tye, profes-
sora de Educação Cristã no Eden 
Theological Seminary em Saint 
Louis, Missouri, é um gatilho (po-
sitivo) para se pensar e desenvol-
ver o ministério educacional. 
Diretrizes para o Ensino na Igreja 
Local explora os elementos es-
senciais para o bom desenvolvi-
mento da Educação Cristã nas 
igrejas. Para isso, Karen aborda 
e reflete sobre seis áreas que 
considera importantíssimas: (1) 
conceito, (2) objetivo, (3) contexto, (4) conteúdo, (5) participan-
tes e (6) processo e método. 
Cada um dos elementos essenciais é guiado por uma pergun-
ta-chave que impulsionará o ministério educacional de quem o 
estuda. Vale a leitura.

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

Filmes e Séries

Mulher-Maravilha 1984, uma egotrip (2020)

Controlar o futuro. Mudar 
o passado. Ser famoso. Ter 
autoconfiança. Uma poupança 
cheia. Ser o dono do mundo... 
Esses são alguns dos muitos 
desejos que rondam a mente 
e o coração das pessoas ao 
nosso redor. E, como a arte 
imita a vida, também são os 
dos personagens de Mulher-
Maravilha 1984, o filme da 
heroína da DC que já está dis-
ponível na HBO Max, o novo 
serviço de streaming que tem 
conquistados fãs no Brasil. 

Um spoiler da história? 
Temos. Mulher-Maravilha 1984 
acompanha Diana durante a 
Guerra Fria, entrando em con-
flito com dois grande inimi-
gos – o empresário de mídia 
Maxwell Lord e a amiga que 
virou inimiga Barbara Minerva, 

quando coisas estranhas pas-
sam a acontecer após o conta-
to de ambos com uma relíquia 
(um misterioso cristal) que tem 
o poder de revelar o pior de 
cada pessoa. 

O longa sobre Diana Prince 
consegue expor de uma 
maneira leve e esperançosa 
como a ganância do homem 
tem a capacidade de destruir 

o mundo. Com mais de duas 
horas de duração, o filme 
encanta por suas cores vivas 
e contrastantes  (algo não 
muito comum no universo DC), 
assim como o choque cultural 
e tecnológico dos persona-
gens do primeiro filme (que 
se passa durante a Grande 
Guerra). É diversão garantida 
para toda família.

Esse é para aqueles que gostam de música e história. Está 
no Netflix a emocionante jornada de Antônia Brico que, na Nova 
York de 1930, tornou-se a primeira mulher a conduzir (com 
maestria!) uma orquestra.

A história da jovem que ousou seguir o sonho de se tornar 
uma regente (embora ninguém acreditasse ser possível) é 
poderosa e cheia de reviravoltas. A produção do longa também 
ajuda, afinal, reconstruíram de maneira bem pensada e detalha-
da as décadas de 20 e 30 com requinte, contrastando a vida da 
protagonista com a sociedade norte-americana que começava o 
seu declínio gradativo para o período conhecido como Grande 
Depressão. 

Antônia – Uma Sinfonia é uma história real intensa que exalta 
uma trajetória que merece ser contada e precisa ser vista pelo 
grande público.
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