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Mães de oração na IPBCasa Editora Presbiteriana
passa por mudanças

APECOM oferece cursos gratuitos

Um novo tempo para a IP de Manaus
Convocações Supremo Concílio 

Por ordem do Presidente do SC/IPB, Rev. Ro-
berto Brasileiro Silva, os membros do Supre-
mo Concílio e a Comissão Executiva do SC/IPB 
foram convocados para se reunirem em 2022 
para tomadas de decisões e leituras de relató-
rios da igreja. Páginas 21 a 24. 

O Conselho Deliberativo da Casa Editora Presbite-
riana reuniu-se no último dia 15 de dezembro nas 
dependências da CEP para dar posse ao seu novo 
superintendente, Presb. Clodoaldo Waldemar Fur-
lan, função até aqui desempenhada pelo Presb. Ha-
veraldo Ferreira Vargas. Pág 15.

No último ano, a Agência Presbiteriana de Evange-
lização e Comunicação lançou a versão digital do 
CTA - Centro de Treinamento APECOM. Atualmen-
te, o site possui 10 cursos totalmente online e gra-
tuitos voltados para a capacitação de nossa comuni-
dade, especialmente nas áreas de evangelização e 
comunicação. Saiba mais na pág 6.

Após um temporal amazônico que atin-
giu e colapsou a estrutura do auditório 
principal da sede Pedras Vivas da IP de 
Manaus, membros da igreja e presbite-
rianos de todo o Brasil se mobilizaram 
para a reconstrução do local por meio 
da criação do Projeto Neemias. Descu-
bra mais na pág 7.

Durante as madrugadas, desde março de 2020, a Confederação Nacional das 
SAFs vivencia a “A SAF ora online na madrugada”, e entre os 12 blocos de ora-
ção, está o “Momento ANA”, projeto criado em 2007 para conscientizar, des-
pertar e estimular as auxiliadoras presbiterianas a orar individual e diariamente 
por seus filhos de oração, sejam eles sanguíneos ou adotivos. Saiba mais nas 
págs 12 a 13.
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Enquanto Jesus não vem
apóstolo João viu Jesus. Viu-o 

no dia a dia do discipulado. 
Testemunhou quando o Mestre curou 
cegos, aleijados e leprosos. Presen-
ciou a libertação de endemoninhados, 
a multiplicação de pães e peixes e a 
transformação de água em vinho. Viu-o 
transfigurado. Ouviu suas palavras de 
vida eterna.

João o viu ao debruçar-se sobre seu 
peito na mais longa das noites. Viu-o 
preso e crucificado. Viu e ouviu-o 
encarregá-lo do cuidado de Maria. 
Viu-o morto na cruz.

Jesus avisara seus discípulos que res-
suscitaria, mas a espera até o terceiro 
dia pareceu uma eternidade. Quando 
o Mestre afinal se colocou entre eles o 
impacto foi indescritível. Então, com 
seus companheiros, João outra vez viu 
Jesus. “Vimos a sua glória”, escreveria 
ele mais tarde, “glória como do unigê-
nito do Pai”.

Parece que João viu tudo o que espe-
rava. Mas não foi assim.

Aliás, desde o começo da história 
humana, o povo temente a Deus creu 
que veria cumpridas as promessas divi-
nas. Mas também não foi sempre assim. 

Eva ouviu que sua semente derrotaria 
o inimigo. Supôs que Caim era o cum-
primento, mas não foi. Seu primogêni-
to esteve mais para agente de Satanás, 
conspirando contra a promessa. Eva 
não viu o que fora prometido.

Abraão e Sara foram incluídos por 
Deus em uma aliança graciosa. O casal 
ouviu que teria incontáveis descenden-
tes. Os velhinhos até que se esforça-
ram para cooperar, mas não viram o 

cumprimento da promessa pactual. Só 
viram Isaque.

Moisés foi treinado para conduzir 
Israel a Canaã, mas só chegou às planí-
cies de Moabe. Davi recebeu a promes-
sa de um reino eterno, mas o que viu foi 
a chegada de seu próprio fim. Salomão 
ficaria em seu lugar. Moisés e Davi não 

viram o cumprimento da promessa.
Os componentes da galeria da fé 

de Hebreus 11 “(...) morreram na fé, 
sem ter obtido as promessas; vendo-as, 
porém, de longe, e saudando-as, e con-
fessando que eram estrangeiros e pere-
grinos sobre a terra”.

João viu Jesus e em Apocalipse ele 
registrou sua última visão do Senhor. A 
descrição deixa claro que não foi uma 
repetição do que ele vira antes. João viu 
“no meio dos candeeiros, um semelhan-
te a filho de homem”. A linguagem em 
Apocalipse apresenta o Todo Poderoso 
Senhor da Igreja, o que anda entre os 

candeeiros e os tem em sua mão. João, 
porém, continuava marcado por suas 
limitações humanas. Ainda aguardava 
a visão final. João ainda contemplaria o 
Senhor na glória.

Há muito que esperamos ver ao longo 
da vida. Há conquistas que almeja-
mos, vitórias que buscamos. Vezes sem 
conta, o que nos parece garantido não 
vem. Ou o que mais detestamos em 
nós mesmos se manifesta. Vezes sem 
conta, quanto mais sabedores somos do 
nosso dever, mais distantes do seu cum-
primento ficamos, e não só distantes, 
senão até opostos a ele. Não vemos o 
que buscamos.

A chegada de um novo ano tem sido 
aproveitada por muitos como oportu-
nidade para refletir sobre sua jornada. 
Os planos sem Deus, porém, são vazios 
e fadados, não a serem realizados na 
eternidade, mas a fracassar. Repensando 
a vida após um paganíssimo reveillon, 
um antigo grupo pop cantava: “Parece-
me agora / que os sonhos que tínhamos 
antes / estão todos mortos, nada mais / 
do que confete no chão (...).

Veremos ao longo de nossa existência 
o cumprimento de algumas promessas 
divinas, a começar pela confortadora 
promessa de Jesus, de que estará conos-
co todos os dias. Sua fidelidade nos pre-
serva e olhamos com confiança para o 
dia em que o Senhor retornará para nos 
buscar, ou quando seremos chamados 
à sua presença. Então o veremos como 
ele é. Não restará promessa por cumprir.

Enquanto isso, planejamos e oramos. 
Trabalhamos e esperamos.

Feliz ano novo.

O

A chegada de um novo 
ano tem sido aprovei-
tada por muitos como 
oportunidade para 
refletir sobre sua jor-
nada. Os planos sem 
Deus, porém, são vazios 
e fadados, não a serem 
realizados na eternida-
de, mas a fracassar. 

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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epois de afirmar a 
perfeita divindade 

de Jesus, o Verbo de Deus 
(Jo 1.1), o apóstolo João 
assevera sua perfeita huma-
nidade (Jo 1.14). Jesus é 
tanto Deus como Homem. 
É perfeitamente Deus e 
perfeitamente Homem. O 
Verbo que criou o mundo 
fez-se carne e veio morar 
entre os homens. Possui 
duas naturezas distintas. 
É Deus de Deus, luz de 
luz, co-igual, co-eterno e 
consubstancial com o Pai e 
ao mesmo tempo é verda-
deiramente Homem. Três 
verdades devem ser desta-
cadas acerca da encarnação 
do Verbo.

1.Em primeiro lugar, o 

Verbo assumiu a natureza 
humana.

“E o Verbo se fez carne 
e habitou entre nós” (Jo 
1.14a). O Verbo se fez tem 
aqui um sentido muito 
especial. Não é um “se fez” 
ou “se tornou”, no sentido 
de ter cessado de ser o que 
era antes. Quando a mulher 
de Ló se tornou uma estátua 
de sal, ela deixou de ser a 
esposa dele. Mas, quando 
Ló se tornou pai de Moabe 
e Amom, ele permaneceu 
sendo Ló. Esse é, também 
o caso aqui. O Verbo se 
fez carne, mas permaneceu 
sendo o Verbo de Deus (Jo 
1.1,18). A segunda Pessoa 
da Trindade assume a natu-
reza humana sem deixar de 
lado a natureza divina. Nele 
as duas naturezas, divino
-humana estão presentes 
inconfundível, imutável, 
indivisível e inseparavel-
mente. O fato do Filho de 
Deus ter se esvaziado e 
assumido a forma humana é 
irreversível. Deus, o Filho, 

sem cessar por um momento 
de ser divino, uniu-se à ple-
nitude da natureza humana 
e se tornou um autêntico ser 
humano, exceto no pecado. 
Vemos, portanto, a presença 
de Deus entre os homens. O 
Verbo eterno, pessoal, divi-
no, auto-existente e criador 
esvaziou-se de sua glória, 
desceu até nós e vestiu pele 
humana. “A carne de Jesus 
Cristo tornou-se a nova 
localização da presença de 
Deus na terra. Jesus subs-
tituiu o antigo tabernácu-
lo. Fez-se um de nós, tudo 
semelhante a nós, exceto no 
pecado. Eis aqui o grande 
mistério da encarnação!

2. Em segundo lugar, o 
Verbo trouxe salvação para 
a raça humana. 

“(...) cheio de graça e 
de verdade” (Jo 1.14b). 
Esses dois grandes concei-
tos, graça e verdade, não 
podem estar separados. 
Em Cristo eles estão em 
plena harmonia.  Graça é 
um dom completamente 

imerecido. Algo que jamais 
poderíamos ter alcançado 
por nosso próprio esforço. 
O fato de Jesus ter vindo 
ao mundo para morrer na 
cruz pelos pecadores está 
para além de qualquer 
merecimento humano. Isso 
é graça. Jesus é também 
a Verdade. Nele se cum-
priram todas as profecias. 
Dele falaram os patriarcas 
e profetas. Para ele aponta-
vam todos os sacrifícios e 
festas. Ele é a essência do 
culto e a plena revelação 
divina. Nele estão escon-
didos todos os tesouros da 
sabedoria.

3. Em terceiro lugar, o 
Verbo veio revelar a glória 
do Pai.

“(...) e vimos a sua gló-
ria, glória como do uni-
gênito do Pai” (Jo 1.14c). 
Em Jesus vemos a glória 
de Deus sobre os homens. 
Jesus é a exata expressão 
do ser de Deus. Nele habita 
corporalmente toda a 
plenitude da divindade. Ele 

é a plenitude daquele que 
a tudo enche em todas as 
coisas. Ele é semelhante ao 
Pai. Tem a mesma substân-
cia. Os mesmos atributos. 
Realiza as mesmas obras. 
Jesus é a exegese de Deus. 
Quem o vê, vê o Pai, pois 
ele e o Pai são um. A glória 
vista no Verbo encarnado 
foi a mesma glória revelada 
a Moisés quando o nome de 
Javé soou em seus ouvidos; 
porém, agora, essa glória 
foi manifestada na terra em 
uma vida humana. Ele veio 
cheio de graça e de verda-
de. Ele veio para trazer a 
glória plena de Deus entre 
os homens. Distinto do Pai, 
mas da mesma natureza do 
Pai, veio para nos revelar o 
Pai, em toda a sua glória e 
majestade e nos conduzir de 
volta aos braços do Pai.

Esse é o glorioso mistério 
da encarnação!

Hernandes Dias Lopes

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

Presbiteriano.

O glorioso mistério da encarnação

D
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“Toda vez que você faz uma escolha, estará mudando a 
sua parte central (...) para algo que é diferente do que 
era antes. Tomando a vida como um todo, com todas as 
numeráveis escolhas, durante toda a sua vida você esta-
rá transformando essa coisa central numa criatura celes-
tial ou numa criatura infernal.”
C .S. Lewis, Mere Christianity

“Acredito firmemente que todas as ferramentas neces-
sárias para o sucesso na busca da unidade étnica na 
igreja são encontradas na Bíblia.”
Shai Linne, The New Reformation: Finding Hope in 
the Fight for Ethnic Unity (Moody, 2021, p.15-16)

“Quando se trata da questão de “raça”, devemos olhar 
para a Bíblia, e não para a cultura, para orientar como 
pensamos a respeito (...) Se quisermos fazer algum 
progresso nessas discussões, a Bíblia deve ter a pri-
meira e a última palavra a dizer sobre o assunto.”
Shai Linne, obra citada, p. 104-05

“A beleza é o campo de batalha, no qual Deus e Satanás 
lutam um com o outro pelos corações dos homens.”
Fiodor Dostoievski (1821-1881) em Os Irmãos 
Karamazov
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urante muitos anos, 
cri que a séria e grave 

questão entre nós evangéli-
cos era o problema teológi-
co. Se tivéssemos uma boa 
teologia, imaginava, esta-
ríamos nos trilhos certos e 
agora, seria uma questão de 
maturidade cristã.

Ledo engano. Se uma 
teologia bíblica consistente 
corrige uma série de equí-
vocos nossos, nos mostran-
do o erro de determina-
das posições e, num passo 
subsequente, a demonstrar 
a loucura que seria em 
prosseguirmos no cami-
nho anterior considerando, 
inclusive as suas implica-
ções, o fato é que a teolo-
gia por si só não tem essa 
capacidade.

Lamentavelmente, por 

vezes, uma boa teologia 
pode apenas nos fornecer 
um palavreado certo, uma 
prudência metodológica 
e, consequentemente, a 
escolha de termos corretos 
para serem bem aplicados 
conforme o grupo a quem 
me dirijo e as pretensões 
que nutro em meu coração 
sob o manto santificador e 
jamais exposto a um exame 
mais criterioso, chamado 
de “para glória de Deus”.

O falecido pastor presbi-
teriano Boice (1938-2000), 
em certa ocasião, escreveu: 
“Quando perguntamos o 
que é certo, o que é moral, 
respondemos à questão 
não apelando para algum 
padrão moral independen-
te, como se pudesse haver 
um padrão para qualquer 
coisa separado de Deus, e 
sim apelando para a von-
tade e natureza do próprio 
Deus. O certo é o que Deus 
é e revela para nós” (James 
M. Boice, Fundamentos 
da Fé Cristã: Um manual 
de teologia ao alcance de 
todos, Rio de Janeiro: Edi-

tora Central Gospel, 2011, 
p. 112).

Não podemos estabele-
cer categorias estranhas às 
Escrituras para avaliar a 
realidade ou considerarmos 
as Escrituras apenas como 
realidade para a nossa vida 
privada, surgindo, inevita-
velmente um conflito de 
valores que se resolverá 
conforme meus interesses.

Se assim procedermos, a 
nossa fé será neutralizada, 
criando fissuras por onde 
entrarão valores estranhos à 
Palavra e que se autojustifi-
carão  em uma mente secu-
larizada e bastante tranqui-
la em suas racionalizações.

Sem a coragem da indig-
nação moral, é impossível 
pensar e menos ainda pro-
por e se engajar em qual-
quer mudança teológica, 
social e ética necessárias. 

A Palavra de Deus sem-
pre é urgentemente práti-
ca, quer em sua sabedoria, 
quer em sua abrangência, 
quer em sua perenidade. 

A Reforma Protestante 
além de ser um movimen-

to, teológico e espiritual, 
foi também um movimento 
ético.

No ramo teológico cha-
mado de Reformado, isso 
se torna evidente em sua 
construção visto que a teo-
logia é mais prática do que 
especulativa. Creio que o 
Reformador João Calvino 
pontificou isso em sua teo-
logia e prática de forma 
admirável.

Como cristãos reforma-
dos, devemos nos esforçar 
para aplicar em todas as 
áreas de nossa vida as dou-
trinas bíblicas porque elas 
permanecem eficazes para 
os nossos direcionamentos 
em todas as áreas e em 
quaisquer épocas. 

Desse modo, a prática 
adotada em todas as nos-
sas relações deve partir de 
um princípio fundamental: 
a Palavra de Deus é a ver-
dade absoluta de Deus para 
o nosso viver aqui e agora 
e, também, para o além 
e o depois. Em síntese, 
não adotamos as Escrituras 
como regra de fé e práti-

ca porque ela é funcional, 
mas, porque sabemos que 
ela é a verdade e dese-
jamos ser fiéis ao nosso 
Senhor.

 Por outro lado, o proble-
ma para nós cristãos ocorre 
quando nos distanciamos 
da Palavra em nome de 
uma suposta praticidade 
e eficiência. Em geral, o 
que ocorre é que fracas-
samos em nossa fé porque 
o objeto dela é fraco, e 
não obtemos os resultados 
práticos que desejávamos. 
Nesse caso, na priorização 
de uma suposta eficácia 
negamos a nossa doutrina 
e não alcançamos o resul-
tado prático.

Permaneçamos na Pala-
vra que é fiel e, experimen-
taremos a perfeita vontade 
de Deus em nossa vida. 
Que o Senhor nos dê dis-
cernimento. Amém.

TEOLOGIA E VIDA

Teologia e ética

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

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

Editorial da Cultura Cristã e do Brasil 
Presbiteriano.

Hermisten Costa

D
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“[...] o maligno tenta com o que é bonito, e mente sobre a beleza, e 
corrompe o bom, o belo, o verdadeiro e o real, separando-os entre 
si, e comemora a confusão. Ele comemora sempre que alguma 
coisa feia é chamada de verdadeira, quando algo irreal é chamado 
de belo. Evangelização é, portanto, uma questão de restabelecer a 
unidade dos transcendentais [bom, belo, verdadeiro, real]. A unida-
de que foi rompida, no entanto, só pode ser colocada de volta por 
aquele que criou o mundo e ser, portanto, redimida.”
Albert Mohler, O Desaparecimento de Deus (Cultura Cristã), p. 62

“Tarde te amei, Beleza tão antiga e tão nova, 
tarde te amei! Eis que estavas dentro de mim, e 
eu lá fora, a te procurar! Eu, disforme, atirava-me 
à beleza das formas que criaste. Estavas comi-
go, e eu não estava em ti. Retinha-me longe de ti 
aquilo que nem existiria se não existisse em ti.”
Agostinho de Hipona, Confissões
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O Rev. Marcos Agripino é o 
Executivo da APMT agripino@apmt.

org.br

Marcos Agripino

D urante todo o mês de 
dezembro, desperta-

mos igrejas a irmãos para 
celebrarem conosco a data 
magna da Cristandade, a 
vinda de Cristo ao mundo 
para salvação de todos os 
povos. Compartilhamos 
com todos uma história real 
que se passou na Ásia, no 
projeto da nossa missioná-
ria Tita. Trago novamen-
te o relato aqui, pois creio 
que aquecerá o seu cora-
ção e o motivará a dissemi-
nar a boa notícia de Jesus, 
o Deus verdadeiro e a vida 
eterna para todos os povos. 

“Como um bom menino 
de oito anos, Max (nome 
alterado por segurança) é 
alegre e cheio de vida, fala 
mais que a boca, porém 
muitíssimo bem educado. 
Ele é nosso aluno desde 
que abrimos a Escola e uma 
das primeiras coisas que ele 
disse é que era muçulma-
no e que não podia comer 
carne de porco. 

Max faz parte de um 
grupo minoritário da etnia 
H* que, segundo o Censo 
de 1990, corresponde à 
metade dos mais de 17 
milhões de muçulmanos 
no país. Eles falam prin-
cipalmente a língua majo-
ritária, diferente de outros 
povos, têm a religião islâ-
mica como elemento unifi-
cador da sua identidade. 

Apesar disso, Max sem-
pre participou de todas as 
festas de Natal da Esco-
la. Sua família não apenas 
sabe que somos cristãos, 
como o incentiva a partici-
par de todas as atividades, 
sempre seguindo a restri-
ção de não comer carne de 
porco. 

No último Natal, por 
questões de restrição em 
face à pandemia, fomos 
proibidos de fazer uma 
grande festa com todas as 
crianças reunidas, como 
fazemos todo ano, então 

optamos por celebrar com 
cada classe, reunindo gru-
pos menores, no horário de 
aula. 

Como faço todos os anos, 
contei a cada classe a ver-
dadeira história do Natal, 
que fala de um Deus Cria-
dor de todas as coisas que 
se fez homem e veio morar 
entre nós, morreu e ressus-
citou para nossa salvação. 

Quando terminei a histó-
ria, tive uma grande surpre-
sa! Max ficou em pé diante 
dos colegas e disse em alta 
voz: “Eu acredito nesse 
Jesus que criou o mundo e 
morreu por mim. Se vocês 
acreditam, eu não sei [se 
referindo aos outros alu-
nos], mas eu sou um muçul-
mano que crê em Cristo, 
porque ninguém é tão inte-
ligente para criar o mundo 
e nos salvar a não ser o 
Deus verdadeiro. E ele é o 
Deus verdadeiro”. 

A confissão pública de 

fé do Max foi um grande 
presente de natal para nós 
e creio que será para você 
também. Ele entendeu que 
o Deus verdadeiro é o Cria-
dor e também o salvador.

Max está sendo discipu-
lado. Ele tem uma Bíblia 
infantil, que já leu quatro 
vezes. Ele é bem curioso e 
sempre faz perguntas sobre 
o que não entendeu.

Celebre conosco esses 
frutos. Eles são tão nos-
sos quanto de todos aqueles 
que participam do trabalho 
missionário da APMT.” 

“(...) sabemos que o Filho 
de Deus veio e nos deu 
entendimento para que 
conheçamos ao Deus ver-
dadeiro (...) Ele é o Deus 
verdadeiro e é a Vida Eter-
na” (1Jo 5.20). 

Hoje há mais de 2 bilhões 
de pessoas no mundo que 
nunca ouviram falar do ver-
dadeiro Deus, da salvação 
em Jesus. Max fazia parte 
dessa estatística, mas por 
meio dos nossos missio-
nários, como a Tita e sua 
família, que ousaram pre-
gar num país fechado ao 
evangelho, ele não somente 
ouviu, mas também creu em 
Jesus, o Deus verdadeiro. 

Porque Jesus veio e nos 
deu a oportunidade de 

entender essa verdade, a 
nossa missão é comparti-
lhar a maravilhosa notícia 
de que ele é o salvador 
do mundo. O nosso dese-
jo aqui na APMT é que 
assim como Max conheceu 
o Deus verdadeiro, outras 
pessoas também digam “Eu 
creio em Jesus”. 

A data em que come-
moramos o natal já pas-
sou, mas nossa missão de 
levar o evangelho até as 
regiões menos alcançadas 
ainda continua. E não pode-
mos realizar sozinhos essa 
tarefa, precisamos de igre-
jas parceiras, irmãos com-
prometidos, para juntos 
continuarmos semeando a 
Palavra. 

Sua oferta contribuirá 
para que os projetos missio-
nários da APMT espalha-
dos no Brasil e no mundo 
continuem a ser realizados 
e, assim, o evangelho conti-
nue sendo anunciado àque-
les que nada ouviram.

Saiba como ofertar no 
site da APMT: apmt.org.br

A história do Max tam-
bém pode ser escutada no 
Podcast Missionando, dis-
ponível nas principais pla-
taformas de áudio. 

MISSõES

Campanha de Natal da APMT
Max, o menino muçulmano que creu no Deus Verdadeiro
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Centro de Treinamento APECOM

Um presente de Deus ao mundo

m julho de 2021, a 
APECOM lançou 

a versão digital do CTA, 
Centro de Treinamento 
APECOM. Atualmente, 
o site possui 10 cursos 
totalmente online e gratui-
tos voltados para a capa-
citação de nossa comuni-
dade, especialmente nas 
áreas de evangelização e 
comunicação. 

Desde o lançamento da 
plataforma, o número de 
acessos aos treinamentos 
está crescendo, e registra-
mos com alegria comen-
tários como do Rayglon 
Bertoldo sobre o curso de 
Transmissão Online de 
Cultos e Programações: 
“Agradeço sua disposi-
ção em compartilhar esses 
conhecimentos que serão 
de muita ajuda para a pro-

clamação da mensagem do 
evangelho”. Esse é o obje-
tivo da APECOM, alcan-
çar o maior número de 
pessoas da IPB, fornecer 
treinamento de qualidade 
para os discípulos e dis-
cípulas de Jesus engaja-
dos em diversas áreas da 
sociedade.

Cada curso é dividido 
em vídeos curtos, de 10 a 
15 minutos. São gravados 
e produzidos pela APE-
COM nos estúdios da Luz 
para o Caminho, sempre 
com a palavra de especia-
listas no assunto em ques-
tão. Segue um descritivo 
dos treinamentos disponí-
veis atualmente:

Compaixão, Capelania 
e Missões (Eleny Vassão) 
– Estratégias para praticar 
missões urbanas e cape-

lania na sua região com a 
compaixão de Jesus. 

Evangelização de Uni-
versitários (Rev. Alexan-
dre Antunes) – Orienta-
ções e estratégias de evan-
gelização para alcançar o 
jovem universitário.

Evangelização e Disci-
pulado (Rev. Jean Chagas) 
– Como testemunhar de 
sua fé, evangelizando e 
como auxiliar nos primei-
ros passos da fé no novo 
convertido.

Evangelização e Revita-
lização de Igrejas (Rev. 
Carlos Borges) – Refle-
xões e orientações para a 
igreja entender seu cha-
mado a fim de estabelecer 
estratégias corretas segun-
do seu propósito.

Evangelização e Cui-
dado de Pessoas com 

Hábitos Escravizadores 
(Rev. Wagner Zanelatto) 
– Orientações para minis-
térios e famílias que lidam 
com pessoas com depen-
dência química. 

Mídias sociais e Evange-
lização (Rev. André Mon-
teiro) – Como se posicio-
nar nas mídias sociais a 
fim de proclamar o reino.

Pequenos Grupos e 
Evangelização (Rev. 
Paulo de Tárcio Passos) 
– Orientações sobre os 
benefícios que a estraté-
gia de pequenos grupos 
oportuniza para a saúde da 
igreja local e o pastoreio 
efetivo.

Storytelling e Evangeli-
zação (Rev. Vandi Brito) 
– Técnicas de contação de 
histórias a fim de apre-
sentar o evangelho com 

clareza. 
Transmissão Online de 

Cultos e Programações 
(Diácono Rafael Palma) 
– Orientações de equipa-
mentos, programas e estra-
tégias para implementar 
a transmissão online dos 
eventos e cultos de sua 
comunidade.

Evangelização e Aces-
sibilidade para Surdos 
(Letícia Muniz) – Orien-
tações para implementar 
ministério para surdos em 
sua igreja, a fim de alcan-
çá-los para o evangelho.

Acesse cta.ipb.org.br 
e conheça nossos cursos. 
Que você e sua igreja 
aproveitem cada módulo, 
a fim de serem instrumen-
tos para a expansão do 
reino.

Release APECOM

conteceu no dia 21 de 
dezembro de 2021, a 

apresentação do Musical 
de Natal da Igreja Presbi-
teriana do Brasil, “O pre-
sente de Deus ao mundo", 
realizado pela Agência 
Presbiteriana de Evange-
lização e Comunicação 
(APECOM) e transmitido 
pela canal oficial da IPB 
no Youtube (youtube.com/
ipboficial). 

A apresentação contou 
com diversas e belas vozes 

já conhecidas do nosso 
meio, como Guilherme 
Andrade, Purples, Carli-
nhos Veiga, Fábio Sam-
paio, One Service e Pala-
vra Tocada. Com a palavra, 
tivemos a participação de 
Rev. Alexandre Antunes, 
Rev. Rodrigo Leitão, Rev. 
Rosther Guimarães. 

“O Musical de Natal da 
IPB: ‘Um presente de Deus 
ao mundo’ foi preparado 
com muito zelo e carinho, 
como um verdadeiro pre-

sente para a igreja brasi-
leira. Tivemos um bate 
papo descontraído sobre a 
expectativa, o sentido e a 
esperança do Natal, uma 
mensagem instigante, cen-
trada no evangelho e can-
ções natalinas divididas em 
três atos que conjugaram 
a excelência dos nossos 
músicos com uma mensa-
gem bíblica e transforma-
dora”, comemorou o Rev. 
Rodrigo Leitão, Executivo 
da APECOM.

APEcOM

E

A
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LIVRAMENTO E REcONSTRuÇãO

Um novo tempo para a IP de Manaus

livramento do 
Senhor marcou a 

vida dos membros da Igre-
ja Presbiteriana de Manaus. 
Na madrugada do dia 5 
de outubro de 2021, após 
um temporal amazônico, a 
estrutura do auditório prin-
cipal da sede Pedras Vivas 
colapsou. No domingo ante-
rior, cerca de duas mil pes-
soas participaram do culto. 
Pela misericórdia do Senhor, 
com o espaço vazio nin-
guém se machucou durante 
o desabamento.

A reação foi imediata 
e os membros se mobili-
zaram. Profissionais da 
área da construção civil 
ofereceram seus serviços 
voluntariamente. 

Com base em Ageu 2.9, o 
Projeto Neemias surgiu com 
o objetivo de unir esforços 
para reconstruir o auditório 
principal do Pedras Vivas, 
sem que o apoio ao campo 
missionário fosse afetado. 
“O Projeto Neemias veio 
justamente para que o tra-
balho missionário não fosse 

interrompido. Temos mais 
de 100 evangelistas e mis-
sionários e 20 pastores, 
somente no interior do Ama-
zonas", explicou o presbí-
tero Francisneto Guimarães 
da Silva, vice-presidente do 
Conselho.

 Além das congregações 
do interior, a IP de Manaus 
mantém seis barcos que 
levam o evangelho e assis-
tência social a mais de 100 
comunidades ribeirinhas, 
situadas entre Tabatinga, no 
Alto Solimões, e Envira, no 
Alto do Vale do Juruá.

Os membros do Conselho 
se reuniram para planejar a 
reconstrução. O lançamento 

do projeto ocorreu no dia 
31 de outubro e a comissão, 
junto com o Ministério de 
Famílias, realizou a pales-
tra “Fé e Trabalho” como 
parte das atividades de arre-
cadação de recursos. “Como 
é bom ver a empolgação 
do Rev. Hernandes Dias 
Lopes, em querer nos aju-
dar na reconstrução do novo 
auditório principal da IP de 
Manaus. Isso nos faz querer 
fazer muito mais", relatou 
com emoção o Pb. Sérgio 
Frota, presidente da Comis-
são do Projeto Neemias.

O ânimo dos membros foi 
renovado e a igreja começou 
a trabalhar. Crianças estão 

vendendo picolés, os ado-
lescentes organizaram um 
“lava jato”, os jovens reali-
zaram ações em seus grupos 
familiares e a SAF destinou 
todos os recursos arrecada-
dos pela Feira da Amiza-
de para o Projeto Neemias. 
“O Projeto Neemias gerou 
uma grande mobilização”, 
enfatizou o Rev. Francisco 
Chaves dos Santos, pastor 
efetivo da IP de Manaus. 

Outra ação para levan-
tamento de recursos foi a 
criação da lojinha do Pro-
jeto Neemias que disponi-
biliza artigos diversos (blu-
sas, chaveiros, ecobags) 
com preços acessíveis para 
que todos possam ajudar na 
reconstrução.

Pela graça de Deus, 21% 
da obra já foram concluídos. 
Com os olhos da fé, a igreja 
acredita que a estrutura esta-
rá pronta em 4 meses. “Esta-
mos no processo de cons-
trução da fundação. Hoje a 
obra está andando em uma 
velocidade satisfatória”, 
explicou José Mattos Neto, 

Engenheiro Civil e membro 
da IP de Manaus. 

Como membro da igreja, 
Neto conta que “é um sen-
timento diferente trabalhar 
nessa obra de construção. 
Vejo como um novo começo 
da igreja. É um desafio que 
vai ser concluído e a reinau-
guração vai marcar um novo 
tempo para a IP de Manaus”. 

“O nosso sonho é que, 
em 2022, na comemoração 
dos 505 anos da Reforma 
Protestante, com a graça de 
Deus, possamos celebrar 
unidos, com a Igreja Presbi-
teriana do Brasil da Região 
Norte, num lindo culto de 
ação de graças ao Senhor 
Deus, no auditório princi-
pal IP de Manaus totalmen-
te restaurado. Assim, como 
tivemos oportunidade de 
fazê-lo na ocasião dos 500 
anos da Reforma Protestan-
te”, finalizou o Rev. Fran-
cisco Chaves dos Santos, 
Presidente do Conselho da 
IP de Manaus. 

Secretaria de Comunicação da 
IP de Manaus

Recontrução do auditório principal marca um novo tempo para a Igreja Presbiteriana de Manaus

O



Janeiro de 20228
Brasil
Presbiteriano

o final de 2020, oito meses 
após o início da pandemia 

de coronavírus, todos esperavam 
que o ano seguinte traria um cená-
rio mais animador. Para surpresa 
geral, a pandemia se intensificou 
em boa parte de 2021, causando 
um número ainda mais alarmante 
de vítimas fatais, principalmente 
em virtude da demora e lenti-
dão com que as tão esperadas 
vacinas foram aplicadas à popu-
lação. Isso resultou em novas 
perdas dolorosas para a família 
presbiteriana, nas mais diferen-
tes regiões do país. A relação a 

seguir inclui os nomes de mui-
tos desses irmãos e irmãs, nem 
todos vitimados pela Covid-19, 
mas cuja perda se tornou ainda 
mais pungente em razão desse 
contexto aflitivo. Seus nomes são 
lembrados em reconhecimento do 
valioso legado de fé e trabalho 
que deixaram e com profunda 
gratidão ao Senhor Deus por suas 
vidas. “Bem-aventurados os mor-
tos que, desde agora, morrem no 
Senhor. Sim, diz o Espírito, para 
que descansem das suas fadigas, 
pois as suas obras os acompa-
nham” (Ap 14.13).

• Rev. Augustinho Pires de Oliveira 
Júnior (17/01) – pastor em Nova União 
(RO), professor do Seminário de Ji-Pa-
raná (extensão), 31 anos (Covid).

• Rev. João Maria Soares Lemos 
(20/01) – evangelista em vários esta-
dos, pastor no interior do Ceará, 78 
anos (Covid).

• Osiander Schaff da Silva (26/01) 
– filho do Rev. Jacob Silva, integrante 
pioneiro de Vencedores por Cristo, 
pastor em São Paulo e Goiânia, 77 
anos (Covid).

• Rev. Jonas Zulske (11/02) – pas-
tor em Governador Valadares, Casa 
Branca e Limeira, destacado líder nos 
concílios da IPB, 66 anos.

• Davina Maranhão Pinto (11/02) 
– antigo membro da IP Silva Jardim 
(Curitiba), esposa do Pb. José Pinto, 
90 anos.

• Conchita Cícera Eller (24/03) – 
residente em Limeira, viúva do Rev. 
Denoel Nicodemos Eller, 85 anos 
(Covid).

• Rev. Eduardo Florêncio (05/03) 
– pastor em igrejas no interior de São 
Paulo e no Vale do Ribeira, ligado à 
família Banks, 73 anos.

• Rev. Naor Garcia (06/03) – ope-
roso pastor no sudeste de Minas e 
interior de São Paulo, 90 anos (Covid).

• Patrícia Simões de Almeida Mar-
ques (06/03) – esposa do Rev. Altamir 
Marques (IP Vila Rubens, Itajubá), 
mãe do Rev. Brian Temple de Almeida 
Gomes (IP Boituva).

• Vera Bohemer Monteiro de Cas-
tro Marcondes (10/03) – talentosa 
musicista, professora e regente do 
coral da 1ª IP de Bauru, 86 anos.

• Claudino Batista Marra Jr. (18/03) 
– tradutor de editoras reformadas, 
irmão do Rev. Cláudio Marra, 79 anos.

• Pb. Luiz Carlos Gomes Ribeiro 
(20/03) – da 1ª IP de Guarulhos, 
ex-administrador do Seminário JMC, 
atuante no Sínodo Norte Paulistano, 
67 anos (Covid).

• Rev. Geverson Sousa (26/03) – 

fALEcIMENTOSfALEcIMENTOS

Alderi Souza de Matos

N

Relembrando os que morreram no Senhor (2)
pastor da IP de Jussara (GO).

• Pb. Azor Ferreira (31/03) – da IP 
da Penha (SP), grande líder e incen-
tivador de missões transculturais na 
IPB, 88 anos.

• Rev. Adão Evilásio Vieira (01/04) 
– pastor nos estados de Santa Cata-
rina e São Paulo, professor, 77 anos 
(Covid).

• Marleni Outeiro Vieira (03/04) – 
esposa do Rev. Adão Evilásio Vieira 
(Covid).

• Pb. Everson de Paula Fernan-
des (09/04) – presbítero da IP Vila 
Mariana, atuou na Fundação Educa-
cional Presbiteriana, 75 anos (Covid).

• Rev. Francisco Nonato Martins 
(12/04) – pastor em Penedo, Sinop, 
Cuiabá e Anápolis (IP Ebenezer), 59 
anos (Covid).

• Pb. Marilo Costa (15/04) – da 1ª 
IP de João Pessoa, serviu a ABU e os 
Gideões Internacionais, conselheiro 
do Mackenzie, 73 anos (Covid). 

• Pb. Luiz Eduardo Machado 
(05/05) – presbítero e professor da 
escola dominical na IP Vila Mariana, 
73 anos (Covid).

• Rev. Moysés da Rocha (06/05) 
– oficial da FAB, pastor no Rio de 
Janeiro e Cabo Frio, jubilado, 77 
anos.

• Iesarela Torres Marra (26/05) – 
filha do Rev. Cláudio Marra, 45 anos.

• Pb. José Cláudio Fratoni (01/06) 
– advogado, presbítero da IP José 
Manoel da Conceição, em Jandira/
SP, 62 anos (Covid).

• Pb. Renato Bonilha Costivelle 
(23/06) – da IP Vila Mariana, filho do 
Rev. Paulo de Miranda Costivelli e 
bisneto do Rev. Zacarias de Miranda, 
91 anos (Covid).

• Rev. Adilson Alves Ertel (23/06) 
– pastor da IP Vila Ré (SP) e IP 

do Bosque (Sengés/PR), 50 anos 
(Covid).

• Rev. Gustavo Lima (26/06) – 
pastor da IP de Várzea Paulista, 43 
anos (Covid).

• Pb. José Diogo Valim (13/07) – 
da IP Vila Mariana, dedicado evange-
lista, serviu os Gideões e a Fundação 
Cerqueira Leite, 98 anos.

• Jahel Delpy Mattos Valim (24/07) 
– esposa do Pb. José Diogo Valim, 88 
anos.

• Pb. Euler Batista Pereira (25/07) 
– presbítero em São João da Cristina 
(MG) e Santa Bárbara d’Oeste (SP), 
82 anos. 

• Marília de Souza Troquez (29/07) 
– missionária na Missão Caiuá e 
no Senegal (pela APMT), esposa do 
Rev. Gerson Troquez, 49 anos.

• Marina Ferreira Gonçalves Sil-
veira (10/08) – dedicada enfermeira 
na Missão Caiuá e em Patrocínio/
MG, 60 anos (Covid).

• Pb. Cyro Aguiar (23/09) – da IP 
de Bariri (SP), duas vezes presidente 
e chanceler do Mackenzie, 95 anos.

• Rev. José Cássio Martins (01/10) 
– pastor em Itápolis, Copacabana, 
Lapa e Jardim da Glória, primeiro 
Secretário Nacional de Apoio Pasto-
ral, 85 anos.  

• Zilá Rodrigues Alves   (22/10) – 
esposa do Rev. Matheus Benevenuto 
Jr, filha do Rev. Luiz Rodrigues Alves, 
89 anos. 

• Rev. Walcyr José de Paiva Gon-
çalves (24/10) – Secretário Nacional 
da Mocidade (2003-2010), pastor da 
4ª IP de Juiz de Fora, membro do 
CECEP, 58 anos.

Outros
• René Padilla (27/04/21) – teólo-

go e missiólogo latino-americano, 88 
anos.
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Livra os que estão sendo levados para a morte

horei quando assisti na 
TV as notícias sobre 

o incêndio na Boate Kiss, 
em Santa Maria, Rio Grande 
do Sul (27.01.2013). Quase 
não podia acreditar que tan-
tos jovens tinham perdido a 
vida em tão grande tragédia. 
Estavam comemorando sua 
formatura, encontrando os 
amigos e festejando. Nin-
guém estava preparado para 
o que lhes aconteceria. Eu 
não conseguia imaginar a 
dor daqueles pais, de famí-
lias inteiras que haviam per-
dido seus entes queridos de 
forma tão súbita e cruel.

A pedido do Presidente da 
Sociedade Bíblica do Bra-
sil (SBB), fui àquela cida-
de para treinar os líderes 
religiosos para aconselhar 
e confortar as mais de 200 
famílias enlutadas. Eu havia 

acabado de publicar o livreto 
Deus está presente – auxílio 
de Deus no luto pela SBB, 
e agora teria de colocar em 
prática as verdades bíblicas 
ali contidas, diante de uma 
multidão ferida. E capacitar 
para a ação muitos minis-
tros religiosos que também 
haviam perdido alguém na 
tragédia e estavam paralisa-
dos pela dor.

Foi muito confortante che-
gar e encontrar o pastor da 
IPB, acompanhado por uma 
irmã que viajara muitos qui-
lômetros só para estar pre-
sente e me dizer que estaria 
orando por mim, diante de 
tão difícil tarefa. Como é 
bom pertencer à família de 
Deus, que faz de nós irmãos 
em todo o mundo. Mas foi 
difícil entrar naquele local. 

Principalmente ao saber 
que, enquanto nossos irmãos 
ainda estavam pensando 

em como agir, havia sido 
colocado na entrada da cida-
de um grande painel, que 
dizia: “Venha falar com o 
seu filho”. Eram os espíritas, 
que convidavam as famílias 
para uma reunião, na qual 
prometiam receber os espíri-
tos dos jovens mortos.

A SBB doou milhares de 
Bíblias e livretos aos líderes 
cristãos de Santa Maria, para 
que os usassem na visita às 
famílias feridas. Enquanto 
isso, eu tinha o privilégio de 
ministrar sobre como con-
solar as pessoas enlutadas 
através do aconselhamento 
bíblico, e ouvia tristes relatos 
sobre as vítimas.

Depois do almoço, fui 
com um pastor batista, que 
também era bombeiro, para 
participar de seu programa 
de TV, que seria transmiti-
do pela emissora local por 
vários dias, em horário nobre, 

para toda a cidade (você 
pode assistir essa palestra 
pelo Youtube, em Amparo 
de Deus no Luto – https://
youtu.be/3texB-2-Nzg). 

A caminho, ele me contou 
que participou do socorro no 
momento da tragédia, ten-
tando arrebentar as paredes 
para, em seguida, começar 
a puxar corpo a corpo, ava-
liando se havia algum sobre-
vivente e prestando os pri-
meiros socorros. Tudo num 
clima desolador, em meio 
aos gritos de desespero dos 
pais e amigos que assistiam 
a tudo aflitos. Ele trabalhava 
com muita energia e agilida-
de, tentando salvar alguns, 
mas perdeu todo o vigor e 
quase desfaleceu, ao puxar 
o corpo de um jovem. Ao 
descobrir o seu rosto, muito 
queimado, percebeu que era 
seu sobrinho muito querido, 
que fugira de casa para, pela 

primeira vez, ir à festa de 
formatura dos colegas.

Como nunca, pensei em 
como somos negligentes e 
acomodados quanto à urgên-
cia em pregar o evangelho 
a tantas pessoas que estão 
ao nosso redor, e que de 
um minuto para o outro 
podem ter partido para uma 
eternidade. 

Capelania é missão urba-
na, é trabalhar com com-
paixão e urgência, levando 
as boas novas de Cristo a 
todos os grupos, ambientes 
e culturas, assim como Jesus 
fazia, caminhando entre as 
multidões e demonstrando 
seu amor e cuidado a cada 
pessoa. Que ele nos encha do 
seu amor e nos tire de nosso 
comodismo, para que muitos 
sejam salvos.

cAPELANIA

Uma tragédia que ainda assombra a sociedade

A capelã Eleny Vassão de Paula 
Aitken é missionária da IPB

Eleny Vassão

C

ela graça do Senhor, o 
Seminário Presbiteria-

no Brasil Central – Extensão 
em Rondônia (SPBC-RO) 
formou a 13ª turma de alu-
nos do Curso Livre de Teolo-
gia em nível de Bacharelado, 
habilitando-os para servir ao 
Reino de Deus no ministério 

pastoral. Em conjunto acon-
teceu a formatura do Curso 
Básico de Liderança.

A formatura aconteceu 
no dia 11 de dezembro de 
2021 no templo da 4ª Igreja 
Presbiteriana de Ji-paraná. O 
nome da turma é uma home-
nagem ao professor Rev. 
Augustinho Pires Júnior 
de Oliveira (in memorian). 

Os alunos formados foram: 
Jessé Fraga Ferreira (Acre), 
Elilson Gomes Pinto (Ron-
dônia), Wanderley Louzada 
Silveira (Rondônia) e, do 
curso básico de liderança, a 
aluna Maria das Dores Nas-
cimento (Rondônia).

A mesa foi composta pelos 
seguintes membros: Presb. 
Paulo José da Silva (JURET/

Brasil Central), Rev. Evan-
derson H. Cunha (Coordena-
dor SPBC-RO), Rev. Jack-
son S. Santos (Capelão SPB-
C-RO), Rev. Zilmar C. Hotti 
(Professor homenageado), 
Verônica A. Vieira (Funcio-
nária homenageada), Rev. 
Luiz Carlos da Silva (Presi-
dente SNB) e Rev. Luciano 
M. Amorim (Pregador). 

Deus seja louvado por 
essa importante instituição 
de ensino teológico da IPB 
em Rondônia, que através 
do seu consolidado traba-
lho tem contribuído para a 
expansão do Reino de Deus 
na região norte do Brasil.

SEMINáRIOS DA IPB

Formatura do SPBC-RO 2021
Evanderson Cunha

P

O Rev. Evanderson H. Cunha é o 
coordenador do SPBC-RO
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Turma Rev. Donald Bueno Monteiro

Seminário Presbi-
teriano do Sul reali-

zou a cerimônia de forma-
tura da turma de número 
CXXVI (126), no último 
dia 4 de dezembro de 2021.   
O Patrono foi Rev. Me. 
Donald Bueno Monteiro, 
Coordenador do Curso de 
Teologia e professor de 
Teologia do Culto. O Para-
ninfo foi o Rev. Me. Adil-
son de Abreu, professor de 
Psicologia Geral e da Reli-
gião. Estiveram presentes 
o Rev. Dr. Daniel Alves 
– representando a Junta de 
Educação Teológica (JET), 
o Presidente Supremo Con-
cílio da IPB, Rev. Roberto 

Brasileiro Silva, e o Rev. 
Me. Thiago T. Moraes 
Camponês, representando a 
JURET-SUL. 

O pregador na cerimô-
nia de formatura foi o Rev. 
Giuliano Coccaro, profes-
sor de Homilética e Prá-
tica da Pregação, que em 
sua mensagem enfatizou 
a importância do com-
promisso com a vocação 
ministerial e com o rebanho 
de Cristo. Ao todo se for-
maram 29 alunos, prove-
nientes de várias regiões do 
Brasil, e que agora retor-
nam aos seus presbitérios, 
prontos a darem sequência 
aos processos de licencia-
tura e posterior ordenação. 

Foram atípicos esses qua-

tro anos de estudos na vida 
de nossos formandos, visto 
que a situação sanitária de 
urgência os forçou a serem 
testados em seus limites 
sob vários aspectos, pois 
metade do curso acabou 
sendo realizado no modelo 
remoto, em meio a toda 
turbulência causada pela 
pandemia. Saíram-se vito-
riosos e convictos de que 
foi o Senhor Deus quem os 
sustentou, abençoando-os 
na caminhada de prepara-
ção teológica.

Rendemos graças ao bom 
e maravilhoso Deus pela 
vitória alcançada na vida 
desses alunos recém-for-
mados. O Seminário Pres-
biteriano de Campinas, o 

SPS, por meio de seu Dire-
tor, o Rev. Carlos Henrique 
Machado, bem como toda 
a equipe administrativa, 
professores e funcionários, 
entregaram à Igreja Pres-
biteriana do Brasil mais 
esse grupo de teólogos, que 
em breve comporá o rol de 
Ministros de nossa amada 
IPB. 

Que Deus os abençoe e 
os faça ricos e prósperos 
no cumprimento desta tão 
nobre e grandiosa missão: 
anunciar o amor de Deus 
e o evangelho de nosso 
Senhor Jesus Cristo a todas 
as nações.

o dia 4 de dezembro 
de 2021, o Seminá-

rio Teológico do Nordeste–
Memorial Igreja Presbiteria-
na da Coreia (STNe-MIPC) 
realizou mais uma formatu-
ra da turma chamada Sola 
Gratia. O Culto em Ação 
de Graças e a Cerimônia de 
Coleção de Grau acontece-
ram na Capela do próprio 
seminário em Teresina, PI. 
Logo após, ocorreu uma 
singela recepção. Estiveram 

presentes os integrantes da 
JURET/Teresina, presidida 
pelo Rev. Ronildo Farias; 
o Fundador do Seminário, 
Rev. Sung Il Kang; bem 
como os membros da Con-
gregação do seminário, 
corpo discente, funcionários 
do STNe-MIPC e familiares 
dos formandos, assim como 
os membros de diversas 
igrejas da cidade e região. O 
pregador foi o Rev. Valdeci 
Santos, que expôs 2Timó-
teo 3, enfatizando a pos-
tura ministerial em tempos 

difíceis.
Pela graça de Deus sete 

alunos colaram grau, sendo 
seis presbiterianos e um da 

Igreja Cristã Evangélica. 
Foram eles: André Silva da 
Silva, Dameão Marculino 
dos Santos, Daniel Freitas 

de Oliveira, Elisson Silva de 
Oliveira Menezes, Marcos 
Gomes de Sousa, Mishael 
Aragão dos Santos Silva e 
Valdir Gomes Sampaio.

Por tudo o que aconte-
ceu nesse abençoado dia, 
assim como pelo fruto do 
trabalho realizado ao longo 
destes quatro anos de for-
mação, a família STNe-
MIPC é imensamente grata 
ao Senhor.

A Deus toda a glória!

SEMINáRIOS DA IPB

Formandos em teologia no SPS-2021

Formandos do Seminário Teológico do Nordeste

Paulo Cesar Tomaz

 José Alex Barreto

O

N

O Rev. Dr. Paulo Cesar Tomaz é o 
Capelão do SPS

O Rev. José Alex Barreto Costa 
Barbosa é o diretor do STNe-MIPC
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o dia 4 de dezembro 
passado, o Seminário 

Teológico Presbiteriano Rev.  
Denoel Nicodemos Eller 
(STPRDNE) formou sua 45ª 
turma de teólogos em prepa-
ração para o ministério pasto-
ral na IPB. Essa turma home-
nageou o Rev. João Gustavo 
da Silva, professor de Antigo 
Testamento, tomando seu 
nome, o qual também foi o 
pregador na solenidade.

Formandos
1. Arthur Henrique Santos 

do Nascimento – Presbitério 
Centro Metropolitano

2. Daniel Mateus Belluzzo 
– Presbitério Zona da Mata 
Norte

3. David Silva de Freitas – 
Presbitério Vale do Caparaó

4. Douglas Ênio de Olivei-

ra – Presbitério do Eldorado
5. Gabriel Felipe Martins 

Rocha – Presbitério Leste de 
Belo Horizonte

6. Guilherme Francisco 
Bragança Baraldi Vieira Neto 
– Presbitério Norte de Belo 
Horizonte

7. Gustavo Garabini Qui-
rino – Presbitério Leste de 
Belo Horizonte

8. Lucas Sinis Silveira 
– Presbitério Regional de 
Timóteo

9. Luciano Ramos de Lima 
– Presbitério Central de 
Contagem

10. Max Lacerda de Melo 
– Presbitério de Resplendor

11. Michel Luciano da 
Silva Rodrigues – Presbitério 
Leste de Minas

12. Onofre dos Santos 
Silva – Presbitério Salinas

13. Pedro Henrique Bre-

der Stofel – Presbitério das 
Alterosas

14. Wambasten Dias 
Maforte – Presbitério de Vila 
Velha

15. Yuri Ribeiro Fernandes 
– Presbitério do Eldorado

O Bacharel Pedro Stofel 
(desta lista) não está na foto 
dos formandos, pois ele é de 
outra turma e formou-se no 
meio do ano "diante da Con-
gregação apenas".

o dia 4 de dezembro 
deste ano, em soleni-

dade comemorativa realizada 
no templo da Igreja Presbite-
riana de Vila Nova em Goi-
ânia, o Seminário Presbite-
riano Brasil Central (SPBC) 
entregou à IPB oito forman-
dos no curso livre de Bacha-
rel em Teologia. Foram 
eles:  Alex Falcão Ribeiro, 
Cláudio Antônio Furtado de 
Souza e Melo, Daniel Gal-
vão Tavares, Eliel Gomes da 
Silva, Fábio Oliveira Paiva 
dos Santos, Leonardo Caval-
cante Nunes, Renan Tava-
res Vianna, Weber Corrêa de 
Oliveira.

O culto e a solenidade de 
colação de grau, tiveram um 
caráter especial nessa forma-
tura, uma vez que o SPBC 
completou 30 anos de sua 
homologação definitiva, uma 
vez que em 1991 deixou de 

ser extensão do Seminário 
Presbiteriano do Sul (SPS). 

Além dos formandos, esta-
vam presentes parte da turma 
de formandos do primeiro 
ano de homologação, o pres-
bítero Samuel do Lago, Rev. 
Dr. Daniel Santos e Rev. Dr. 
Leonardo Saihum. Esse últi-
mo foi pregador no culto, 
além de ser o presidente e 
representante da Junta de 
Educação Teológica da IPB. 
Em determinado momento 
da cerimônia, foi descerra-
da uma placa comemorativa 
pelos 30 anos do SPBC. 

A mesa foi composta pelo 
Rev. Dr. Saulo Pereira de 
Carvalho, diretor; Rev. Ms. 
Rubens Ribeiro Cirqueira, 
capelão; Rev. Ms. Natsan 
Pinheiro Matias, coordena-
dor de curso; Rev. Dr. Leo-
nardo Sahium, presidente 
da JET/IPB; Rev. Aurino 
Cézar Lima Filho, presidente 
da JURET/SPBC; Rev. Ms. 

Dyennmes Procópio, para-
ninfo da turma; Rev. Ms. 
Silas Rebouças Nobre, pro-
fessor homenageado e Sra. 
Silma Maria Mendes Olivei-
ra, funcionária homenageada. 

Além desse aspecto come-
morativo, a turma de forman-
dos escolheu como nome da 
turma, o do seminarista Edi-
ney Batista da Silva. O gesto 
teve como objetivo homena-
gear o colega, que deveria 
compor o grupo de forman-
dos juntamente com eles, 
mas faleceu em junho de 
2021, por complicações da 
Covid-19. Foi um momen-
to emocionante quando o 
Diretor do SPBC, Rev. Dr. 
Saulo Pereira de Carvalho, 
relembrou o perfil marcante 
do irmão, destacando a espe-
rança cristã que dá a certeza 
da vida eterna aos eleitos. 
Foi uma nota de tristeza e 
ao mesmo tempo gratidão 
a Deus. Representantes da 

família do Ediney estavam 
presentes e receberam do 
SPBC uma placa especial-
mente criada para lembrar a 
passagem do Ediney pelas 
salas de aula do seminário, 
bem como pela vida de todos 
da instituição e fora dela. 

Outro destaque necessário 
é o fato de que, depois de três 
semestres com aulas à dis-
tância, nesse último semes-
tre de 2021, adotando todas 
as medidas regulamentares 
para prevenção de contami-
nação, o SPBC retomou as 
aulas presenciais. Pela graça 
de Deus, não houve outras 
adversidades em relação a 
enfermidades relacionadas 

com o coronavírus. Dessa 
maneira, ficou evidente aqui-
lo que escreveu Esdras: “(...) 
a boa mão de seu Deus esta-
va sobre ele” (Ed 7.9).  

Diante de tudo isso, docen-
tes, discentes, corpo diretivo 
e administrativo do SPBC, 
todos se deram conta de que, 
numa estrada cheia de per-
calços e desafios a exemplo 
de Esdras, não fosse “(...) a 
boa mão de Deus (...)”  (Ed 
7.9), tais desafios e obstácu-
los jamais teriam sido venci-
dos e superados.  

Soli Deo Gloria!

SEMINáRIOS DA IPB

Formatura no Seminário de Belo Horizonte

Seminário Presbiteriano Brasil Central forma sua 30ª turma de bacharel em Teologia

Folton Nogueira

Natsan Pinheiro Matias

N

N

O Rev. Folton Nogueira dirigiu o 
STPRDNE até o mês de dezembro de 
2021, sendo sucedido pelo Rev. José 

Lapa

O Rev. Natsan Pinheiro Matias é 
Coordenador do Curso de Teologia 

do SPBC 
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Mães de oração na Igreja Presbiteriana do Brasil

PROjETO ANA

Projeto ANA, foi lançado 
em abril de 2007, na Reu-

nião Executiva da CNSAFs, pela 
Secretária de Espiritualidade, Sra. 
Maria Anecy Calland Marques 
Serra, sob a presidência da Sra. 
Anita Eloísa Chagas, no quadriê-
nio 2006-2010. 

No site da SAF, podem-se 
encontrar mais detalhes sobre o 
Projeto ANA. Acesse: http://www.
saf.org.br/projeto-ana/Filosofia.

O objetivo principal do Proje-
to ANA é conscientizar, desper-
tar e estimular as auxiliadoras 
presbiterianas a orar individual 
e diariamente por seus filhos de 
oração, sejam eles sanguíneos ou 
adotivos. Não somente filhos, mas 
netos, sobrinhos, irmãos e líderes 
da igreja. “Levanta-te, clama de 
noite no princípio das vigílias; 
derrama, como água, o coração 
perante o Senhor; levanta a ele as 
mãos, pela vida de teus filhinhos 
(...)” (Lm 2.19).

O versículo base do Projeto 
ANA é 1Samuel 1.27.

“Por esse menino orava eu; e o 
Senhor me concedeu a petição que 
eu lhe fizera”. 

O slogan do Projeto ANA, é: 
Mães orando, Deus agindo. 

Entre os objetivos específicos, 
estão:

1. Perseverar em oração, dia-
riamente, em favor dos seus filhos 
convertidos para que glorifiquem 
a Deus com sua vida (Is 54.13). 

2. Pedir a conversão dos 
filhos não crentes ou a restauração 
dos que estão distantes do Senhor 
para que integrem a família da 
Aliança (Sl 28.9; 1Jo 5.16)

3. Suplicar para que os 
jovens sejam despertados para 
cumprir o “ide” do Mestre como 
evangelizadores ou missionários 
(2Ts 3.1). 

4. Orar também pelos espo-
sos e autoridades eclesiásticas: 
pastores, presbíteros e diáconos; 
assim como por seminaristas, ibe-
linos (IBEL) e ibenistas (IBN); 
missionários, obreiros e evange-
listas e por todas as famílias pres-
biterianas (1Ts 5.12). Todos esses 

são nossos filhos de oração. 

A SAF ORA ONLINE NA 
MADRUGADA E O PROJETO 
ANA

Durante as madrugadas, desde 
março de 2020, a Confederação 
Nacional das SAFs vivencia a “A 
SAF ora online na madrugada”, 
e entre os 12 blocos de oração, 
está o “Momento ANA”, com os 
seguintes motivos:

Conversão e crescimento espi-
ritual; Retorno aos caminhos do 
Senhor; Consagração da sua vida; 
Talentos a serviço do Senhor; 
Vida com Deus, para que jamais 
se afastem da fé; Obediência aos 
pais; Vida profissional; Pelos que 
estão em fase de concursos; Rela-
cionamento pais e filhos e irmãos, 

para que haja amor e perdão na 
família; Emprego; Problemas nos 
Casamentos; Dependência quími-
ca e digital; Tentações e sofrimen-
to; Tendência suicida; Depressão, 
Ansiedade; Casais que querem 
ter filhos e não podem gerar; Tri-
bulações; Desaparecidos; Estu-
dos; Livramento da prostituição; 
Saúde; Outros problemas de 
quaisquer natureza e as crianças 
em todo o mundo.

Quanto às formas de se viven-
ciar o Projeto ANA, é de suma 
importância informar que o Pro-
jeto ANA é uma atividade da SAF 
e deve ser vivenciada dentro das 
atividades da SAF em todas as 
oportunidades de serviço como: 

• Reuniões de departamento 
• Reuniões plenárias
• Reuniões de oração da SAF
• Reuniões da Federação, Sino-
dal e da CNSAFs, fazendo-se o 
“Momento ANA de oração pelos 
filhos”.

*A SAF com o consentimento 
do Conselho poderá colocar uma 
faixa na frente da Igreja convidan-
do as mães da comunidade para 
orarem pelos filhos na reunião de 
oração da SAF, visando também 
utilizar o Projeto ANA como um 
instrumento de evangelização. 

*Poderão também ser realizadas 
outras reuniões de orações men-
sais ou semanais com a participa-
ção das mães de oração e, algu-
mas vezes, dos “filhos de oração”. 
Para essas reuniões podem ser 
convidadas outras mães, mesmo 
não crentes, quando oraremos por 

Ana Maria Prado

O

O Projeto ANA, foi lançado em abril de 2007, na Reunião Executiva da 
CNSAFs, pela Secretária de Espiritualidade, Sra. Maria Anecy Calland 
Marques Serra, sob a presidência da Sra. Anita Eloísa Chagas, no quadriênio 
2006-2010. 
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elas e seus filhos – conversão e 
resolução de problemas.

*A SAF poderá realizar culto de 
oração com “Momentos ANA”, 
com grupos menores distribuídos 
nos lares, de acordo com a proxi-
midade geográfica.

*Sempre que possível abrir 
espaço para os testemunhos das 
respostas de oração, porque ser-
vem de fortalecimento da fé.

Algumas sugestões para reali-
zação do Projeto ANA
• Vigília de oração
• Programação de oração com 
mães e filhos
• Tarde de testemunhos, com 
respostas de orações feitas pelas 
mães
• Passeatas com faixas divulgando 

o Projeto e plantões em praças 
públicas para oração com mães 
não crentes
• Dia “D” das mães de oração – 
um dia inteiro de oração
• Disk Projeto ANA – Algumas 
irmãs da SAF se organizam e 
se disponibilizam para receberem 
pedidos de oração por telefone 
e orarem por eles e por quem os 
apresentou. 
• Cantinho de Oração – Provi-
denciar, com o consentimento do 
Conselho, um cantinho de ora-
ção do Projeto ANA na igreja, 
incentivando as irmãs a chega-
rem um pouco antes do horário 
aos cultos e reuniões, para orar. 
Esse espaço pode estar decorado 
com almofadas, banners e fol-
ders do Projeto (modelos no site 
da SAF, http://www.saf.org.br/
documentos/#espiritualidade).

• Mãe-amiga secreta de oração 
– Colocar em pequenos papéis o 
nome da mãe e seus filhos; distri-
buir entre as irmãs; cada uma deve 
orar pela mãe-amiga que tirou, e 
também por seus filhos, durante o 
prazo estipulado, que pode ser até 
o final do ano. 

O Projeto ANA, em todas as 
esferas do trabalho feminino da 
IPB, desenvolve no coração das 
irmãs, o amor não somente pelos 
seus filhos, mas pelos filhos das 
outras irmãs, pelos irmãos que 
servem a Cristo como autorida-
des eclesiásticas na IPB e outros 
irmãos e irmãs, inclusive as crian-
ças espalhadas em todo o mundo.

Vivenciar o tema do quadriê-
nio “Orai sem cessar” (1Ts 5.17) 
– incluindo a prática do Projeto 
ANA (1Sm 1.27) – em todas as 
reuniões das SAFs, Federações, 

Confederações Sinodais, Con-
federação Nacional das SAFs e 
o Projeto “SAF ora online na 
madrugada” (Mc 1.35), propor-
cionou no coração de cada mulher 
presbiteriana, mui especialmen-
te as que fazem parte da SAF, 
crescimento e responsabilidade, 
quanto à oração e ao amor cristão, 
com foco nos passos de Jesus, de 
forma que ao se pensar em SAF, 
logo vem a certeza de que estamos 
diante das mães de oração, nas 
igrejas presbiterianas, nas suas 
Congregações e nos seus campos 
missionários.

A Deus, em Cristo, toda a nossa 
gratidão, louvor, honra e glória.

Ana Maria Prado é Presidente da CNSAFs – 
Quadriênio 2018/2022

Encerramento das atividades do ano, vivenciando o Projeto ANA, na IPB em 
Biguaçu, SC, com Culto do Bebê

SAF da IP de Corrêa, RJ, em parceria com Clínica da cidadeAção de impacto do Projeto ANA

Momento Ana na I Reunião Executiva da Federação de Fortaleza Projeto Ana SAF TEJIPIO
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LEGISLAÇãO E juSTIÇA

Escritura enaltece 
o ministério pas-

toral, tratando com dis-
tinção o mensageiro das 
boas-novas da salvação 
(Is 52.7; Rm10.15; 2Co 
5.20). Não seria impróprio 
afirmar que a alusão aos 
“pés do que anuncia as 
boas-novas”, indica que 
o exercício do ministério, 
além do apoio de quem 
envia, requer esforço pes-
soal do obreiro na cami-
nhada ministerial. Calvi-
no salientou que nenhum 
ministro deve gozar de 
um posto ocioso. É dever 
de todo ministro, sob a 
prudente orientação e o 
necessário apoio do seu 
concílio, ir ao encontro das 
oportunidades e encontrar 
lugar para cumprir o seu 
ministério dignamente. 

Lamentavelmente, ocor-
re de alguns obreiros fica-
rem ociosos e não cola-
borarem com o seu pres-
bitério na busca por um 
campo onde possam ser-
vir. A solução nem sempre 
é fácil, sobretudo quando 
o concílio não dispõe de 
campo para oferecer ao 
ministro, e este se mantém 
inerte à espera de uma 
providência exclusiva do 

presbitério. Alguns até 
dizem que têm um plano 
de evangelização, de plan-
tação de igreja, mas o pro-
jeto nunca é concretizado. 
Isso causa enorme descon-
forto no âmbito do con-
cílio, que encontra difi-
culdade para resolver essa 
delicada questão.

Nas últimas décadas têm 
sido recorrentes as consul-
tas sobre o que fazer com 
os ministros “sem campo 
designado”. Pelo menos 
quatorze resoluções do 
SC/IPB e da CE-SC/IPB 
tratam especificamente 
dessa matéria! O assunto 
já foi alvo, inclusive, de 
proposta de emenda cons-
titucional, que não vingou.

O primeiro ponto melin-
droso dessa questão diz 
respeito ao sustento finan-
ceiro do ministro sem 
um campo designado. 
O segundo ponto, igual-
mente delicado, refere-
se à conservação de um 
ministério absolutamen-
te ocioso, durante anos, 
ainda que não haja custo 
financeiro para o concílio. 
A ociosidade em si mesma 
é muito perturbadora e 
depõe contra o chamado.  

Os passos para tentar 
solucionar esse delicado 
problema real são orien-
tados por algumas reso-
luções do SC/IPB e da 
CE-SC/IPB. Diz o item 
3, da resolução SC-2018 
– DOC. CXV, citada na 
CE-2021 – DOC. CCLXX-
VII: “Orientar os Pres-

bitérios e Ministros que 
envidem todos os esfor-
ços possíveis na busca de 
campo para os obreiros, 
entrando em contato com 
outros presbitérios e jun-
tas missionárias, inclusi-
ve na plantação de novas 
igrejas e pontos de pre-
gação, se necessário com 
sustento parcial e até sem 
sustento conciliar, mas 
na condição temporária 
de “fazedor de tendas”. 
Evidentemente, enquanto 
esses esforços estão sendo 
empreendidos, o presbité-
rio, dentro de sua autono-
mia constitucional e em 
espírito de amor cristão, 
deve votar verba para auxi-
liar no sustento do minis-
tro sem campo designado, 
especialmente enquanto 
este não exerce outra ati-
vidade remunerada. 

Persistindo a ausência 
de designação por perí-
odo razoável, a juízo do 
concílio, notadamente 
por desinteresse (tácito 
ou expresso) do obreiro 
em aceitar campo fora da 
jurisdição do presbitério, 
quando este não se opõe à 
sua transferência, poderá 
o concílio deferir a licen-
ça por um ano, prorrogá-
vel por mais um ano, sem 
auxílio financeiro, a fim 
de que o ministro bus-
que campo para exercer 
seu ministério. Ressalte-se 
que o ministro é aconse-
lhado, jamais obrigado a 
pedir licença. Todavia, se 
ele não fizer uso dessa 

faculdade legal e perma-
necer ocioso, sem tomar 
nenhuma atitude que 
demonstre sua disposição 
em desenvolver seu minis-
tério, servindo em alguma 
igreja ou desempenhan-
do funções especiais (art. 
37, da CI/IPB), poderá 
o presbitério deflagrar o 
processo de exoneração 
administrativa, aplicando 
analogicamente o disposto 
no art. 48, alínea “c”, da 
CI/IPB, conforme decidiu 
o SC/IPB através da cita-
da resolução SC-2018 – 
DOC. CXV: “10. O art. 
42 da CI/IPB é expresso 
quanto ao despojamento 
sem censura, podendo ser 
iniciativa do Ministro o 
requerer a licença para 
tratar de interesses par-
ticulares, renovada por 
mais um ano, e caso o 
Ministro não volte à ativi-
dade, o Presbitério pode-
rá aplicar o despojamen-
to sem censura, deixando 
claro que é uma faculdade 
e não uma obrigatorie-
dade, mas que se assim 
decidir fazê-lo deve ser 
conforme regulamenta o 
art. 48 especialmente na 
alínea “c”, que trata de 
“exoneração administra-
tiva nos termos do art. 42, 
in fine”. Portanto, o minis-
tro poderá ser despojado 
administrativamente, isto 
é, sem processo judicial, 
mas pelo devido processo 
administrativo”. [...]  2. 
[...] o Ministro pode ser 
despojado administra-

tivamente sem censura, 
no caso em tela, sendo a 
prerrogativa do Presbité-
rio a faculdade de aplicá
-la ou não, em cada caso 
concreto, garantindo sem-
pre ao Ministro o direi-
to de recorrer à instância 
superior”.

A questão é muito deli-
cada e perturbadora. Mas 
é necessário enfrentá-la 
com amor e misericór-
dia, em espírito de con-
selho e discernimento, 
para que cada caso seja 
analisado com todo cui-
dado, identificando pru-
dentemente as situações 
em que a falta de desig-
nação de campo decorre 
de conjuntura ministerial 
adversa e aquelas situa-
ções em que é inequívo-
co o desinteresse expresso 
ou tácito do obreiro pela 
designação para algum 
campo de trabalho, den-
tro ou fora da jurisdição 
do concílio, hipótese em 
que poderá ser aplicada 
a exoneração administra-
tiva, com despojamento 
sem censura, nos termos 
do art. 48, alínea “c”, da 
CI/IPB, assegurando-se o 
contraditório. 

Que o gracioso Deus dê 
sabedoria aos presbitérios, 
desperte e encoraje os 
“obreiros para a sua seara, 
que é grande”.

A delicada situação de pastores sem campo

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

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

da Comissão Permanente do Manual 
Presbiteriano.

George Almeida

A
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Tempo de mudança

O enérgico comandante
Conselho Deli-

berativo da Casa 
Editora Presbiteriana reu-
niu-se dia 15.12 passa-
do nas dependências da 
CEP para dar posse ao 
seu novo superintendente, 
Presb. Clodoaldo Walde-
mar Furlan.

Após abertura em reu-
nião formal do Conselho, 
passou-se ao culto, diri-
gido pelo Editor da Cul-
tura Cristã, Rev. Cláudio 

Marra. O Rev. Roberto 
Brasileiro, Presidente do 
Supremo Concílio da IPB, 
pregou e deu posse ao 
Superintendente.

A cerimônia encerrou-
se com oração pelo Rev. 
Rosther Guimarães Lopes, 
Presidente da APECOM, 
e bênção impetrada pelo 
Rev. Domingos Dias da 
Silva, Presidente do CD e 
do CECEP da Editora.

Seguiu-se uma agra-

dável confraternização 
envolvendo os membros 
do Conselho, a diretoria 
da JURET/SP, presiden-
tes de Sínodos, autorida-
des diversas, os funcioná-
rios da Cultura Cristã, da 
APMT e outros visitantes, 
incluindo Regiane Camar-
go Furlan, esposa do 
Presb. Furlan e os filhos 
do casal, Lucas Gabriel, 
Thiago Gabriel e Felipe 
Gabriel.

EDITORA cuLTuRA cRISTã

O
O Presb. Haveraldo 

Ferreira Vargas che-
gou à Editora em 
momento dos mais 
difíceis. A Editora 
continuaria ou fecha-
ria as portas?

Com larga experi-
ência no setor finan-
ceiro, Haveraldo 
assumiu dia 16 de 
setembro de 1995. 
Os resultados não 
demoraram a ser 
vistos. No Supremo 
Concílio de 1998, 
diversos deputados 
expressaram sua 
admiração pela rápida recuperação da CEP. 

Com as finanças saneadas, a Cultura Cristã ini-
ciou a maratona de publicações que a colocou em 
posição de destaque no mercado editorial evangélico 
brasileiro. Tornou-se a maior difusora de literatura 
reformada no país.

A saída do enérgico comandante não ocorrerá 
sem uma condigna manifestação por parte do CD/
CECEP, de toda a Editora e da IPB. Dia 18 de feve-
reiro de 2022, às 16h00, será celebrado na CEP culto 
de gratidão por sua vida e gestão, bem como por sua 
família, que tanto o apoia.
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Paulo Daflon, Eurides Maximiano de Jesus, Reinaldo dos Anjos Silva e Marco Rodrigues 
de Sousa

fORÇAS DE INTEGRAÇãO

fORÇAS DE INTEGRAÇãO

Que tal falar sobre a “comunhão dos santos”?

Federação de homens presbiterianos em Cuiabá

omo adolescen-
tes, entendemos que 

“comunhão” é um privi-
légio resgatado pelo alto 
preço pago por Cristo na 
cruz. Conscientes disso, 
nós o convidamos a realizar 
um autoexame em algumas 
áreas.

Primeiramente, precisa-
mos verificar se amamos 
a Deus de todo o nosso 
coração. Duas marcas nos 
ajudam a identificar esse 
amor: obediência (Jo 14.21) 
e um desejo intenso por 
Cristo (Ap 22.17). 

 Em segundo lugar, pre-
cisamos nos perguntar se 
verdadeiramente amamos 
a comunidade da fé, o 

ajuntamento dos santos, a 
amizade de outros adoles-
centes crentes. Não é tão 
complicado de entender. 
Se pertencermos à família 
de Deus, então temos um 
particular afeto, carinho e 
afeição por todos os outros 
membros da família (1Jo 
3.14). Portanto, não aban-
donamos o ajuntamento 
(Hb 10.25), quer seja ele 
por meio do culto público 
(Sl 27.4), ou na rotina diária 
com outros filhos de Deus 
(Sl 16.3; At 2.46). 

Em terceiro lugar, o ado-
lescente precisa avaliar 
com todo o seu coração, se 
está se esforçando por viver 
em santidade. Se somos 

verdadeiramente filhos de 
Deus, santificados pelo san-
gue de Cristo, isso deve ser 
testemunhado, publicado 
por nossa vida diariamente 
onde estivermos (Hb 12.14; 
1Pe 1.15). 

Em quarto lugar, o ado-
lescente cristão precisa usar 
seus talentos naturais e dons 
espirituais dados por Deus, 
com a intenção de fazer 
o bem aos semelhantes. 
Começando pela família da 
fé (Ef 4.16), e lançando 
esse testemunho ao mundo.

Lembremos que a paz 
com Deus oferecida em 
Cristo Jesus, nos propor-
ciona comunhão, com Deus 
e com o próximo, ou seja, a 

conversão é a transforma-
ção do “eu” solitário num 
“nós” comunitário. É o 
chamado para sermos ami-
gos de Deus e dos nossos 
irmãos.

Sabemos que existem 
aqueles adolescentes que se 
sentem acolhidos e ama-
dos em suas comunidades, 
mas nem sempre é assim. 
Mesmo os que se sentem 
bem nem sempre experi-
mentam uma verdadeira 
comunhão de amizade e 
amor. 

Mais um ano se inicia e 
pela graça de Deus, temos 
a excelente oportunida-
de de oferecermos o que 
temos de melhor, dados 

pelo SENHOR, tanto no 
relacionamento primário e 
por excelência com Deus, 
como no relacionamento 
com nossos irmãos. Nós o 
convidamos a viver e lutar 
por esse precioso benefí-
cio resgatado e exempli-
ficado em Cristo Jesus. 
#SomosUm

Equipe da Confederação 
Nacional de Adolescentes (CNA)

sétimo encontro da 
Federação de Homens 

Presbiterianos do Presbité-
rio Grande Morada da Serra 
em Cuiabá, MT, foi realiza-
do no dia 4 de dezembro de 
2021, no templo e depen-
dências da 1ª IP em Cuiabá, 
pastoreada pelo Rev. Marco 
Serjo. Esse encontro ficará 
na história do trabalho mas-
culino naquela região.

A reunião foi dirigida por 
Marcos Paulo, presidente 
da federação, assessorado 
pelo secretário presbiterial 

Presb. Valdir Ribeiro. Os 
palestrantes foram os pas-
tores Marco Serjo, Ander-
son Faria, George Adria-
no, além do Presb. Paulo 
Daflon, Secretário Nacional 
do Trabalho Masculino da 
IPB, e Marco Rodrigues, 
vice-presidente da Confede-
ração da CNHP para região 
Centro-Oeste. O nome do 
Senhor Jesus Cristo foi 
exaltado nos cânticos. Em 
seguida ocorreu a eleição 
da nova mesa diretora para 
o ano de 2022 e a cerimônia 
de posse foi dirigida pelo 
Rev. Guilherme Seixas. 

Diretoria eleita:
Presidente: Diácono Carlos 
Augusto Botelho Alves
Vice-presidente: Presb. 
Márcio Mamedes da 
Conceição
Secretário Executivo: Diá-
cono Luís Amós Roque
Primeiro secretário: Marcos 
Paulo Santana
Segundo secretário: Diáco-
no Deyson Macedo Silva
Tesoureiro: Presb. José 
Antônio de Mesquita
Louvamos a Deus pela vida 
dos irmãos dessa amada 
federação.

C

Paulo Daflon

O
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pós muitos meses 
intimidados pela 

Pandemia, no dia 27 de 
novembro, os irmãos da IP 
Jardim Guanabara, colo-
caram a “cara na rua” e 
enfrentaram o desafio de 
abençoar várias famílias do 
nosso bairro com a Palavra 
de Deus.

O Projeto “A Bíblia em 
Cada Família” (do Jardim 
Guanabara), inspirado em 
outro da Sociedade Bíbli-
ca do Brasil chamado “A 
Bíblia em cada casa”, teve 
o patrocínio e o apoio da 
nossa Agência Presbiteria-
na de Comunicação e Evan-
gelização (APECOM), 
Mackenzie Voluntário e 
Instituto Bíblico Augusto  
Araújo (IBAA) em Cuiabá, 
MT, e distribuiu, aproxi-
madamente 200 kits com 
Bíblias nas casas de nosso 
bairro, Jardim Guanabara 
(e arredores) em Cuiabá.

Desde o início do de 
2021, quando havia a 
expectativa de retorno à 
normalidade nos trabalhos 
da igreja, o pastor e o Con-
selho da Igreja planejaram 
retomar a evangelização do 
nosso bairro, interrompida 
não só pela pandemia, mas 
também por uma “imper-
doável” e generalizada 
omissão e indiferença.

O nosso propósito foi 
não só resgatar a prática 
da evangelização pessoal 
pelos irmãos, que continua 
sendo a mais eficaz no cres-
cimento numérico da igre-
ja, mas também conscien-
tizar e treinar a igreja em 
seu testemunho sobre Jesus 
e as boas novas da salvação 
no dia a dia; na expecta-
tiva de que, pela graça de 
Deus, nos vejamos mais 
uma vez abençoados por 
Deus, em Cristo, que nos 
fez “raça eleita, sacerdócio 
real, nação santa, povo de 
propriedade exclusiva de 

Deus a fim de proclamar-
mos as virtudes daquele 
que nos chamou das tre-
vas para a sua maravilhosa 
luz” (ênfase minha).

Foi uma bênção “revisi-
tar”, na teoria e na prática, 
o mandato de Jesus aos 70 
discípulos e também aos 
doze apóstolos, conforme 
Lucas 10, para que saís-
sem de dois em dois e o 
precedessem nas cidades 
por onde ele passaria, mas 
já anunciando o reino de 
Deus e que o fizessem com 
a plena convicção da pre-
ciosidade da verdade e da 
paz que ofereciam, espe-
cialmente contentes não 
pelas obras extraordinárias 
que fariam e fizeram pelo 
poder de Jesus (milagres 
e expulsão de demônios), 
mas porque o nome deles 
está arrolado nos céus.

Foi gratificante ver ado-
lescentes, jovens, homens 
e mulheres, além dos diá-
conos e presbíteros e até 

mulheres grávidas (apro-
ximadamente 30 pessoas) 
visitando as famílias do 
bairro com um kit espe-
cial com máscaras e álcool 
em gel (patrocinados pelo 
Mackenzie Voluntário), um 
material bíblico infantil 
doado pela APEC (Alian-
ça Pró-Evangelização de 
Crianças) e a inestimável 
Palavra de Deus (com a 
Bíblia e a Mini Bíblia doa-
das pela nossa APECOM), 
além das irmãs que per-
maneceram na igreja oran-
do, cooperaram com um 
lanche no final e cuidaram 
das crianças. Muitos, ainda, 
me ligaram lamentando 
não poderem participar por 
motivo justo.

Em meus 20 anos de 
ministério, tenho ficado 
impressionado não tanto 
com os resultados imedia-
tos de uma programação 
evangelística como essa, 
nem mesmo com visi-
ta à igreja dos que foram 

alcançados pela Palavra no 
momento, mas com a bên-
ção de Deus sobre o seu 
povo de diversas formas, 
inclusive levando outras 
pessoas diferentes a nos 
visitar, como mais uma vez 
aconteceu no domingo após 
o evento. Suspeito que isso 
tenha a ver também com 
a promessa de que a paz 
voltaria sobre nós, quando 
rejeitada (Lc 10.6).

Ademais, aproveito para 
agradecer a toda a igreja e 
também o apoio e o carinho 
do Rev. Rosther, presidente 
da APECOM, Rev. Jôer, 
Gerente de Responsabili-
dade Social do Mackenzie 
e Rev. Manoel Delgado, 
diretor do IBAA, rogando 
as mais ricas bênçãos de 
Deus sobre estes queridos 
e as instituições que eles 
representam.

VIDA cRISTã

A Bíblia em cada família
Djaik Souza Neves

A

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

e Professor de Educação Cristã e 
Teologia Bíblica no IBAA

EDucAÇãO cRISTã

Distinções do Currículo Cultura Cristã
pós muitos anos abençoando 
a IPB e enriquecendo a Esco-

la  Dominical, o Currículo Cultura 
Cristã continua sendo aperfeiçoado 
para melhor cumprir a sua função. 
As orientações e princípios adota-
dos pela Cultura Cristã resultam 
em certas distinções que apresen-
tamos aqui de modo panorâmico 

e que detalharremos nas próximas 
edições do Brasil Presbiteriano.

1. Fundamento – A Palavra de 
Deus, exclusiva e inerrante regra 
de fé e de prática

2. Orientação doutrinária – 
Símbolos de Fé de Westminster 

3. Objetivo principal – Glorifi-

car a Deus e promover alegria nele 
4. Linha mestra dos estudos – 

A história da redenção
5. Âmbito e referencial dos 

relacionamentos – A aliança ou 
pacto da graça 

6. Cristologia – Ênfase cristoi-
cônica: como se vê Jesus nas histó-
rias bíblicas e em toda a Escritura

7. Extensão das aplicações – 
pessoal, familiar, eclesiástica, 
cultural 

8. Abrangência e atualidade do 
pensamento desenvolvido – cos-
movisão cristã

9. Missão – a evangelização de 
cada pessoa e discipulado de cada 
crente

A



Janeiro de 202218
Brasil
Presbiteriano

MEMóRIA

Francis A. Schaeffer – 110 anos de seu nascimento

m 1934, durante uma 
reunião para jovens 

realizada numa igreja de 
Filadélfia, na Pensilvâ-
nia, um orador unitário 
estava expressando suas 
concepções liberais sobre 
Jesus Cristo e a Bíblia. 
Um rapaz e uma moça que 
não se conheciam levan-
taram-se para refutar o 
preletor incrédulo e, nesse 
processo, ficaram interes-
sados um pelo outro. Dois 
anos depois, eles iriam se 
casar. Seus nomes: Francis 
August Schaeffer e Edith 
Seville (filha de missio-
nários que haviam traba-
lhado com a Missão do 
Interior da China).

Francis Schaeffer, nasci-
do no dia 30.01.1912, em 
Germantown, na Pensil-
vânia, de pais de origem 
alemã e inglesa, iria se 
tornar um famoso pastor, 
teólogo, filósofo e apolo-
gista cristão, autor de mui-
tos livros que continuam 
sendo lidos com proveito 
até hoje, quase quarenta 
anos depois de sua morte 
(15.05.1984). Após se gra-
duar Magna cum laude no 
Hampden-Sydney Colle-
ge, ele estudou no Seminá-
rio Teológico Westminster 
(onde foi aluno de Corne-
lius Van Til e J. Gresham 
Machen) e no Seminário 
Faith, do qual foi o primei-
ro formando. Foi também 
o primeiro pastor ordena-
do pela recém-criada Bible 

Presbyterian Church.
Depois de pastore-

ar igrejas na Pensilvânia 
e em Missouri, ele e a 
família foram residir na 
Suíça (1948). Em 1955, 
fundou na vila de Hué-
moz-sur-Ollon a organi-
zação L’Abri (O Refúgio), 
um centro de estudos e 
comunidade espiritual que 
atraiu milhares de jovens 
e mais tarde se expandiu 
para outros países. Edith 
Schaeffer foi uma notá-

vel parceira nesse traba-
lho, destacando-se como 
pensadora, palestrante e 
autora de livros. O casal 
teve três filhas e um filho. 
Avaliando a contribuição 
do personagem, um autor 
declarou na revista Chris-
tianity Today: “Talvez 
nenhum intelectual, exce-
to C. S. Lewis, tenha afe-
tado mais profundamente 
o pensamento dos evan-
gélicos, talvez nenhum 
líder da época, exceto 
Billy Graham, tenha dei-

xado marca mais profunda 
sobre o movimento como 
um todo”.

Schaeffer escreveu 27 
livros, que foram reuni-
dos em cinco volumes de 
suas Obras Completas. Os 
temas desses volumes são 
os seguintes. Volume 1 – 
filosofia e cultura: The 
God who is there [O Deus 
que intervém]; Escape 
from reason [A morte da 
razão]; He is there and he 
is not silent [O Deus que se 

revela]; Back to freedom 
and dignity (resposta a B. 
F. Skinner). Os primeiros 
constituem a trilogia na 
qual ele lançou os funda-
mentos filosóficos e teo-
lógicos de toda a sua obra. 
Volume 2 – a veracidade 
da Escritura: Genesis in 
space and time; No final 
conflict; Joshua and the 
flow of biblical history 
[Josué e a história bíblica]; 
Basic Bible studies; Art 
and the Bible. Volume 3 – 
espiritualidade: No little 

people [Não há gente sem 
importância]; True spiritu-
ality [Verdadeira espiritu-
alidade]; The new super-s-
pirituality; Two contents, 
two realities. 

Volume 4 – a igreja: 
The church at the end of 
the twentieth century [A 
igreja no final do século 
20]; The church before the 
watching world [A igre-
ja diante do mundo que 
a observa]; The mark of 
the Christian; Death in 

the city [Morte na cida-
de], The great evangelical 
disaster. Volume 5 – o 
mundo ocidental: Pollu-
tion and the death of man 
[Poluição e a morte do 
homem]; How should we 
then live? [Como vivere-
mos]; The rise and decli-
ne of Western thought and 
culture; Whatever happe-
ned to the human race? 
e A Christian manifes-
to [Manifesto cristão] – 
princípios cristãos para a 
política secular. Todos os 

títulos entre colchetes em 
português foram publica-
dos pela Editora Cultura 
Cristã.

Sem ser um teólogo aca-
dêmico, Schaeffer se tor-
nou um influente defen-
sor intelectual da fé cristã. 
Estudou a fundo o pen-
samento, cultura e arte 
contemporâneos visando 
mostrar as raízes do ceti-
cismo, perda de valores 
e ausência de esperança 
da sua geração. Em seus 
escritos, palestras e ser-
mões, esforçou-se por 
demonstrar a profunda 
coerência e relevância da 
cosmovisão cristã como 
resposta para os angus-
tiosos dilemas do homem 
moderno. Fez tudo isso 
num contexto de intensa 
busca de Deus, paixão 
pelo belo e o verdadeiro, 
e calorosa valorização das 
pessoas em suas dúvidas e 
lutas espirituais. Seu lega-
do tem sido preservado 
pela organização L’Abri 
Fellowship International 
e pela Fundação Francis 
A. Schaeffer; o Seminá-
rio Teológico Covenant 
abriga o Instituto Fran-
cis A. Schaeffer. William 
Edgar, autor de Francis 
Schaeffer e a vida cristã, 
não acha excessivo incluir 
o ilustre apologista na 
mesma galeria da fama a 
que pertencem Agostinho, 
Lutero, Calvino, Wesley e 
Bonhoeffer.

Alderi Souza de Matos

E

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

"(...) talvez 
nenhum intelec-
tual tenha afe-
tado mais pro-
fundamente o 
pensamento dos 
evangélicos."
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VIDA DEVOcIONAL EM fAMíLIA

Recursos devocionais da Bíblia de Estudo Herança Reformada

Pensamentos para a devoção pessoal/em família

Após cada salmo e 
cada capítulo da Escri-
tura, a Bíblia de Estudo 
Herança Reformada 
apresenta auxílios para 
a prática devocional 
individual ou familiar. 
Você poderá encontrá
-la em www.editoracul-
turacrista.com.br

1. Se nossa confiança está 
em Deus por meio de Cris-
to, nunca ficaremos desa-
pontados. Em vez disso, 
podemos ter forte confiança 
para enfrentar tudo o que 
nos sobrevier. Não deve-
mos apenas crer na sobera-
nia de Deus, mas aplicá-la 
quando estivermos enfren-
tando algum problema. 

Nossos momentos de tris-
teza e alegria estão todos 
nas mãos de Deus. Embo-
ra os homens possam nos 
atacar com mentiras, Deus 
nos esconde em sua pre-
sença, e ele preparou ricas 
demonstrações de bondade 
para nosso futuro com ele. 
Como você é ajudado hoje 
ao saber que o melhor ainda 
está por vir para aqueles 
que creem em Cristo?

2. Mesmo quando Cris-
to foi pregado na cruz e 
insultado por seus inimigos, 
ele abraçou a oração desse 
salmo e a ofereceu ao seu 
Pai, “nas tuas mãos entre-
go o meu espírito” (v. 5; 
Lc 23.46). Toda a sua vida 
foi um modelo de submis-
são à vontade soberana de 
Deus (v. 14-15). Como seu 
exemplo nos estimula a nos 
entregarmos a Deus?

MEMóRIA

Pilares primitivos
ntônio Bandeira Tra-
jano integrou a pri-

meira geração de pastores 
presbiterianos do Brasil e 
foi seu último sobrevivente. 
Nascido na vila Pouca de 
Aguiar, Portugal, a 30 de 
agosto de 1843, veio para o 
Brasil por volta de 1859 e 
casou-se em março de 1873 
em Sorocaba.

Antônio Trajano e Miguel 
Torres, futuros ministros 
do evangelho, converte-
ram-se e professaram a fé 
a 5 de março de 1865. Com 
Modesto Perestrello Barros 
de Carvalhosa e Antônio 
Pedro de Cerqueira Leite, 
tornaram-se as quatro colu-
nas do incipiente ministério 
nacional. O historiador Júlio 

Andrade Ferreira registrou 
que os estudantes davam 
sua colaboração prática nas 
igrejas. Porém, mesmo 
no período de aula, 
sua ajuda era solici-
tada na escola paro-
quial anexa. Modesto 
dava inglês; Antônio 
Pedro, música; Traja-
no, geografia e arit-
mética; Miguel Torres, 
gramática. Conta ainda 
que certa vez os estudan-
tes se alegraram ao ler notí-
cia do Seminário do Rio, 
saída no Foreign Missio-
nary, na qual se dizia que os 
estudantes brasileiros nada 
ficavam a dever aos melho-
res dos Estados Unidos.

De novembro de 1868 a 

fevereiro de 1869, Trajano 
passou proveitosas férias 
em Lorena. Licenciado com 
Carvalhosa em 22 de agos-
to de 1870, ficou no Rio 

ajudando Alexander Black-
ford. Os bairros da capital 
eram evangelizados, havia 

escola diária, a Imprensa 
Evangélica continuava 
a sair duas vezes ao 
mês. O Presbitério 
de 1873 deliberou, 
porém, que ele fosse 
para Brotas. Ficou 
ainda dois meses no 

Rio, tal era o acúmu-
lo de trabalhos. Como 

sua esposa estivesse 
muito doente, demorou-se 
em Sorocaba algum tempo. 
Ficou para ser ordenado no 
ano seguinte, mas estabele-
cido em Brotas.

Trajano foi pastor muito 
eficiente no púlpito, em 
Brotas e no Rio de Janeiro, 

havendo também organiza-
do igrejas como a de Uba-
tuba, SP. Tornou-se conhe-
cido como autor de livros 
didáticos de matemática. 
A primeira edição de sua 
Aritmética é provavelmente 
de 1879. Seus livros foram 
oficialmente adotados pela 
Família Real Brasileira e 
pela Escola Militar. Tornou-
se mestre de gerações brasi-
leiras. Foi também membro 
da Comissão Tradutora da 
Bíblia.

Trajano presidiu o Pres-
bitério do Rio de Janeiro 
entre os anos 1881-1882 e 
o Sínodo do Brasil entre 
1894-1896. Faleceu no Rio 
de Janeiro a 23 de dezembro 
de 1921 aos 78 anos.

A

Leia o salmo 31
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Sobre esses e outros títulos acesse www.editoraculturacrista.com.br ou www.facebook.com/editoraculturacrista ou ligue 0800-0141963

Boa Leitura
Coração de Pastor  

John Sittema
R$ 25,80 (promo) | 2019

Muito antes de Lutero  
Nathan Busenitz

R$ 48,40 (promo) | 2019 

O Presbítero   
Cornelis Van Dam

R$ 52,00 (promo) | 2019  

O objetivo de John Sittema em 
Coração de Pastor é simples, po-
rém urgente: despertar no coração 
e mente das pessoas uma compre-
ensão bíblica do ofício de pastora-
do. É um auxílio para conduzir os 
candidatos à fonte do verdadeiro 
despertar, a viva Palavra de Deus. 

Apoiados em um bíblico cuida-
doso e rica experiência pastoral, 
este é um livro desafiador e práti-
co, um recurso muito valioso para 
a igreja hoje. 

O livro pode ser ainda definido como necessário, afinal reúne 
ideias úteis a partir das Escrituras. Portanto, a dica para os pas-
tores (futuros ou em exercício) e líderes nesse ano que se inicia 
é comprá-lo e devorá-lo.

Para redescobrir o dom de pres-
bítero, Cornelis Van Dam analisa os  
princípios bíblicos essenciais sobre 
um ofício indispensável para a igre-
ja. Para isso, ele retorna as origens 
desse ofício no antigo Israel. Lá 
estão os princípios duradouros que 
guiaram o ancião na Antiguidade 
– e que devem orientar a igreja de 
Jesus.

Enraizado no profundo solo da fé 
e da prática reformadas, este livro é 
um tesouro para aos presbíteros em atividade, em treinamento, 
aos aspirantes ao presbiterato e àqueles que buscam ser aben-
çoados mediante seus labores. Afinal, é um aliado no desenvol-
vimento de uma compreensão renovada do ofício.

Uma discussão inteligente e completa sobre os textos bíblicos 
que moldam o nosso entendimento acerca do ofício na igreja 
atual, assim é O Presbítero.

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

Homem-Aranha: Sem Volta para Casa (2021)Imperdoável (2021)

SEM SPOILERS, fiquem 
tranquilos. 

O filme da Marvel que 
conquistou ainda mais 
uma legião de fãs ao ser 
vivido por Tom Holland, 
estreou no último mês para 
encerrar uma trilogia de 
filmes do Homem-Aranha 
e abrir espaço para um 
novo momento do universo 
Marvel. 

Dirigido por Jon Watts, 
No Way Home abraça, 
sem nenhum medo, o 
caráter épico de uma tría-
de heroica nas telonas. 
O resultado é um longa 
sobre o amadurecimento 
de todos os personagens 
dos filmes do Amigo da 
Vizinhança. 

Sem volta para casa 

lida com a revelação de 
Mysterio para o mundo 
todo sobre a identidade 
do Homem-Aranha e as 
consequências que isso 
traz para a vida de Peter 
Parker que, mesmo sem 
perder o seu humor carac-
terístico, precisa lidar com 

novas situações antes não 
abordadas no universo 
Homem-Aranha. Vale o 
divertimento! 

Até o fechamento desta 
edição do Brasil Presbite-
riano, o filme se encontra 
em cartaz nos cinemas de 
todo o País.

Estrelado por Sandra 
Bullock, Imperdoável é o 
mais novo lançamento do 
Netflix, que cada vez mais 
tem investido em produ-
ções próprias com grandes 
nomes de Hollywood. 

O filme retrata o quanto 
muitas pessoas se sacri-
ficam por amor e como 
lidam com isso.  E para 
ilustrar esse sentimento, 
Bullock vive Ruth Slater, 
uma mulher que passou 20 
anos presa por assassina-
to, mas saiu mais cedo por 
bom comportamento. Essa 
decisão da Justiça desen-
cadeou a ira da família da 
vítima, que resolve buscar 
vingança. 

Imperdoável retrata 
então a readaptação da 

ex-presidiária tentando se 
reerguer enquanto precisa 
lidar com os familiares da 
vítima do homicídio e o 
reencontro com a sua pró-
pria família. 

Como o próprio nome 
do longa revela, a história 
questiona se realmente os 
crimes são imperdoáveis 
ou se apenas estão sendo 
vistos de uma única ótica. 
Além disso, coloca em foco 

uma questão muito discuti-
da em nosso país sobre o 
retorno à sociedade daque-
les que comentaram erros 
no passado, mas já paga-
ram legalmente por eles. 

Imperdoável já está dis-
ponível na plataforma de 
streaming e conta ainda 
com Viola Davis, Jon Ber-
nthal, Aisling Franciosi, 
Linda Emond e Rob Mor-
gan no elenco.

A obra de Nathan Busenitz de-
monstra com incontestável clareza 
que no esforço de pagar por seus 
pecados e aplacar a ira divina, 
Lutero punia a si mesmo. Mesmo 
assim, não tinha paz – e não tinha 
salvação. O motivo? Assim como 
muitos outros no século 16, Lutero 
acreditava que a estrada para a sal-
vação dependia de seu próprio es-
forço. Descobriu que o caminho era 
incrivelmente árduo. Por mais que 
fizesse, não conseguia vencer a realidade de seu próprio peca-
do. Convencido de que deveria alcançar um determinado grau de 
mérito para receber a graça de Deus, Lutero chegou a extremos: 
fome, ascetismo, privação do sono.

Teriam então sido Lutero e seus companheiros reformadores 
os primeiros na história da igreja a entender fielmente o evange-
lho bíblico? A resposta é não, como demonstra Busenitz nessa 
obra. Vale a leitura.
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Brasília, 27 de setembro de 2021

“Louvai ao Senhor vós todos os gentios, louvai-o, todos os povos. Mui grande é a sua 
misericórdia para conosco e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia!”

(Salmo 117).

A Mesa do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil – SC/IPB, sob a 
presidência do Rev. Roberto Brasileiro Silva, reuniu-se no dia 16 de setembro de 2021, 
na Igreja Presbiteriana da Bahia, em Salvador, BA, com a finalidade de dar curso à 
resolução SC 2018 – Doc. CIX. Sendo assim, por ordem do Presidente do SC/IPB, 
convoco os Deputados dos Presbitérios da Igreja Presbiteriana do Brasil para a XL 
Reunião Ordinária do SC/IPB, que terá lugar nas dependências da Igreja Presbiteriana 
de Cuiabá, à Av. Historiador Rubens Mendonça 6015, Morada da Serra, Cuiabá, MT, de 
24 a 31 de julho de 2022. A presente convocação igualmente se estende a todos os 
Órgãos, Juntas, Conselhos, Comissões e Autarquias, por intermédio de seus lídimos 
representantes, observando-se o que segue:

1. Programação

Dia 24, Domingo, chegada dos conciliares, com acesso à hospedagem nos hotéis 
da cidade de Cuiabá a partir das 14h, seguida de Culto de Adoração a Deus, às 
18h, no Templo da Igreja Presbiteriana de Cuiabá. Às 20h, haverá um Jantar de 
boas-vindas.

Dia 25, Segunda-feira, às 8h, Ato de Verificação de Poderes, seguido da Sessão 
Preparatória. Encerrada a Sessão Preparatória, será aberta a Primeira Sessão 
Regular.

Dias 26 a 30, Sessões Regulares

Dia 31, Domingo, Culto de Gratidão a Deus, às 10h, seguido de almoço de 
encerramento da Reunião Ordinária.
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2. Documentos

Os documentos, que serão examinados na presente RO, deverão ser 
encaminhados à Secretaria Executiva do SC, até o dia 26 de março de 2022 (data 
da postagem dos correios) para o endereço SGAS 906 Conjunto A lote 8, Asa 
Sul - Brasília/DF, ou para o e-mail documentos@executivaipb.com.br,
respeitando-se os 120 dias regimentais (Art. 6º, RI-SC/IPB).

Em conformidade com o que dispõe o referido Artigo, a CE-SC/IPB 2022 poderá 
nomear Subcomissões (§1º), formadas por membros da CE e demais Deputados 
ao SC (§2º e §4º), às quais serão distribuídos estes documentos, para emissão de 
pareceres. As respectivas subcomissões terão o prazo de 1 mês, a contar do dia 
17 de maio, para apresentar ao Secretário Executivo seus pareceres (§3º). O 
Secretário Executivo encaminhará os pareceres ao plenário do SC para discussão 
final diretamente no plenário (§5º).

3. Inscrições

Os Secretários Executivos dos Presbitérios deverão acessar uma página dedicada 
ao SC 2022 no site da Secretaria Executiva do SC –
www.executivaipb.com.br/sc2022 - a fim de procederem a inscrição dos 
Deputados de seus Presbitérios. Esta página estará disponível entre os dias 15 de 
janeiro a 15 de abril. O completo e correto preenchimento dos dados será de vital 
importância para as providências de hospedagem, traslado, e para o bom
andamento da reunião. Esta mesma providência deverá ser tomada pelos 
representantes dos Órgãos da IPB.

Lembramos que os Presbitérios com até 3999 membros devem inscrever 2 
Pastores e 2 Presbíteros; de 4000 a 5999 membros, mais 1 Pastor e 1 Presbítero; 
e, assim sucessivamente a cada grupo de 2000 membros. Não deverá ser feita 
previamente a inscrição de representante suplente, somente se ele vier 
efetivamente substituir o representante titular.

A Tesouraria da IPB custeará as despesas de alimentação e hospedagem dos 
Deputados, ficando a cargo dos Presbitérios as despesas de viagem.
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4. Aplicativo iCalvinus

Visando a comunicação direta com os Deputados, bem como a agilidade nos 
processos de Presença e de Votação ao longo da Reunião e ainda vários 
benefícios do sistema iCalvinus SE, estamos lançando o Aplicativo iCalvinus. 
Solicita-se aos Secretários Executivos dos Presbitérios que providenciem junto 
aos Deputados de seus Concílios aparelhos celulares com o Aplicativo iCalvinus, 
que estará disponível para download na App Store e no Google Play, a partir do 
dia 18 de março de 2022.

No amor de Cristo,

Rev. Juarez Marcondes Filho
Secretário Executivo do Supremo Concílio

Igreja Presbiteriana do Brasil

Rev. Juarez Marcondes Filho
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