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O poder majestoso do trino 
Deus na ressurreição de Cristo

Ações da APMT com refugiados da Ucrânia

Convocação CE-2021
Por ordem do Presidente do SC/IPB, Rev. Roberto 
Brasileiro Silva, os membros do Supremo Concílio 
e a Comissão Executiva do SC/IPB foram convoca-
dos para se reunirem de 18 a 22 de abril de 2022 
para tomadas de decisões e leituras de relatórios 
da igreja. Págs 21 a 24

A glória de Deus na evangelização

A melhor notícia que o mundo já viu

Faltam três meses para o congresso da APECOM. 
Com o tema "A glória de Deus na evangelização: 
Exaltação de Cristo, exultação da igreja", o evento 
será realizado entre os dias 10 a 12 de junho de 2022, 
na cidade de Águas de Lindóia, São Paulo. Mais infor-
mações na pág 7.

O túmulo vazio de Jesus é o berço da igreja, a pedra 
de esquina da nossa fé e o fundamento da nossa es-
perança. Jesus venceu a morte. Pág 3.

É tempo de relembrar a 
ressurreição, que repre-
senta a validação da inte-
gridade e eficácia do mi-
nistério terreno de Cristo 
e a declaração do perdão 
para todos os que creem 
nele como seu Salvador. 
Nela temos a manifes-
tação pública de sua fi-
liação divina e da apro-
vação de seu ministério. 
Leia mais na pág 4.

A recente guerra que se instalou com a invasão russa da Ucrânia também está cau-
sando o êxodo de muitos cidadãos que abandonam seu país. Os missionários da 
APMT que atuam em países vizinhos têm encontrado formas de servir em diversas 
frentes no auxílio aos refugiados que têm sofrido com o conflito. Pág 6.
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Identidade
m seu livro Liderança, em prepa-
ro pela Cultura Cristã, Paul Tripp, 

afirma que “a identidade é o funda-
mento do qual extraímos sentido da 
vida, ela é tanto uma guerra espiritual 
quanto uma das maneiras pelas quais o 
evangelho nos devolve nossa sanidade 
e segurança”.

Conta-se que certa vez, à hora do 
crepúsculo, o filósofo alemão Arthur 
Schopenhauer (1788–1860) estava 
assentado em um banco no jardim da 
cidade. Aquele velho solitário e pensa-
tivo chamou a atenção de um policial 
que se aproximou e lhe perguntou:

– Quem é o senhor? E o que está 
fazendo aqui?

– É o que estou tentando descobrir, 
teria respondido Schopenhauer.

O filósofo pessimista via a vida limi-
tada à dor ou ao aborrecimento. Eles 
são inerentes à existência, cria ele, 
mas deles escapamos negando a nossa 
vontade, a qual, porém, ainda segundo 
Schopenhauer, nos define como seres 
humanos. Embora tenha sido aclama-
do no século 19, o pensamento desse 
filósofo ficou restrito aos círculos do 
ensino das religiões indianas, de onde 
procedeu. A fila das ideias filosóficas 
tomou outros rumos e aceitou outras 
definições de identidade. O existencia-
lismo ensina que a existência precede 
a essência, isto é, cada um primeiro 
passa a existir e então escolherá o que 
é.

Quem somos nós?

Somos inclinados a encontrar nossa 
identidade no que fazer. Somos “pro-
fessores”, por exemplo. E seguindo 
por aí, cada um menciona seu trabalho, 
atividades nobres e significativas, que, 
porém, não nos definem como o fazem 
Deus e nossa relação com ele.

Tripp lembra que “(...) onde quer que 

você procure identidade, isso irá então 
governar o seu coração e, ao fazê-lo, 
direcionará a maneira como você vive 
sua vida. Coisas que nunca foram feitas 
para serem fontes de identidade huma-
na tornam-se exatamente isso, criando 
infinitas camadas de dificuldades e 
fraquezas”.

Consideramos trabalho, casamento, 
relacionamentos sociais, nosso corpo, 

algum talento, virtude ou mesmo enfer-
midade, limitação ou traços emocio-
nais como nossa identidade. Podem 
até aparecer destacados na minha foto, 
mas não sou eu. Tripp continua: “Antes 
da eternidade há sempre a tentação de 
procurar identidade horizontalmente, 
mas isso nunca lhe dá o que você busca 
e nunca resulta numa colheita de bons 
frutos”.

A resposta para nossa identidade está 
em quem nos fez e em nosso relacio-
namento com ele. Sua Palavra nos 
chama de novas criaturas; raça eleita, 
sacerdócio real, nação santa, povo de 
propriedade exclusiva de Deus; seus 
amigos; seus filhos; seus herdeiros; 
corpo de Cristo; e, individualmente, 
membros desse corpo; santuário do 
Espírito Santo; feitura dele, criados em 
Cristo Jesus para boas obras.

Se olharmos à volta na busca de 
nossa identidade, passaremos a adorar 
a criatura no lugar do Criador. Para 
saber quem somos olhamos para Jesus. 
Ele nos fez e nos refez. Somos seres 
criados à imagem de Deus e recriados 
à imagem de Cristo. Isso somos e isso 
nos dá o que fazer: “Vós (...) sois raça 
eleita, sacerdócio real, nação santa, 
povo de propriedade exclusiva de 
Deus, a fim de proclamardes as virtu-
des daquele que vos chamou das trevas 
para a sua maravilhosa luz” (1Pe 2.9).

Ou, nas palavras de John Piper, “ele 
nos fez quem somos para anunciarmos 
ao mundo quem ele é”.

E

Se olharmos à volta na 
busca de nossa identida-
de, passaremos a ado-
rar a criatura no lugar 
do Criador. Para saber 
quem somos olhamos 
para Jesus. Ele nos fez e 
nos refez. Somos seres 
criados à imagem de 
Deus e recriados à ima-
gem de Cristo.

TREchOs E fRAsEs

“A luta cristã evidencia o quanto somos natu-
ralmente incompetentes e maus. E é assim 
mesmo, para que sejamos afastados de toda 
justiça própria e compreendamos, de modo 
prático, que nosso Senhor não veio para os sãos 
e sim para os doentes (Mt 9.12). Para que sai-
bamos que o poder de Deus se aperfeiçoa na 

fraqueza (2Co 12.9-10). E que a única provisão 
divina para nossa pobreza, cegueira e nudez é 
o desfrute de Cristo, nos termos do evangelho 
(Ap 3.17-18).”

A Luta Cristã, Misael Nascimento, em preparo 
pela Cultura Cristã
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GOTAs DE EsPERANÇA

apóstolo Paulo, 
expôs essa glorio-

sa doutrina em 1Coríntios 
15.1-58, enfatizando três 
verdades exponenciais. 

1. Em primeiro lugar, 
quanto ao passado, a res-
surreição de Cristo é um 
fato histórico incontroverso 
(1Co 15.1-11).

O evangelho da nossa 
salvação está estribado em 
três colunas: Cristo mor-
reu segundo as Escritu-
ras, Cristo foi sepultado e 
Cristo ressuscitou segundo 
as Escrituras. A morte de 
Cristo não foi um aciden-
te nem a ressurreição de 
Cristo foi uma surpresa. 
Os céticos, besuntados de 
empáfia, buscam artifícios 

para negar esse fato incon-
troverso. Dizem que Cristo 
nem chegou a morrer, mas 
apenas teve um desmaio. 
Outros dizem que seus dis-
cípulos roubaram seu corpo. 
Outros, ainda, dizem que as 
mulheres foram no túmulo 
errado naquela manhã de 
domingo. Mas, Paulo men-
ciona vários grupos para os 
quais Jesus apareceu depois 
de ressurreto. Precisaríamos 
admitir que se Cristo não 
ressuscitou um engano sal-
vou o mundo; uma mentira 
seria a melhor notícia que o 
mundo já ouviu. A verdade 
incontroversa, porém, é que, 
de fato, Cristo ressuscitou!

2. Em segundo lugar, 
quanto ao presente, a res-
surreição de Cristo é o fun-
damento da nossa fé  (1Co 
15.12-34).

Se Cristo não ressuscitou, 
os mortos também não res-
suscitarão e se não há res-
surreição de mortos, então, 
os homens estão desassisti-
dos de esperança. Se Cristo 

não ressuscitou, a prega-
ção do evangelho é vazia 
de conteúdo. Se Cristo não 
ressuscitou, a fé cristã é um 
corolário de dogmas sem 
qualquer proveito. Se Cristo 
não ressuscitou, os apósto-
los foram falsas testemu-
nhas e os maiores embustei-
ros da história, pois afirma-
ram, em nome de Deus, o 
que jamais ocorreu. Se Cris-
to não ressuscitou, não exis-
te qualquer possibilidade de 
redenção para o pecador, e 
então, todos estariam con-
denados por seus pecados. 
Se Cristo não ressuscitou, 
aqueles que já morreram 
na esperança da vida eterna 
pereceram inevitavelmente. 
Se Cristo não ressuscitou, 
então, os cristãos são as 
pessoas mais infelizes, pois 
toda a sua crença não pas-
sou de uma tola ilusão, de 
uma esperança malfadada. 
A realidade incontroversa, 
porém, é que Cristo ressus-
citou como o primeiro da 
fila de todos os filhos de 

Deus que se levantarão dos 
túmulos, para receberem 
um corpo de glória.

3. Em terceiro lugar, 
quanto ao futuro, a ressur-
reição de Cristo é a âncora 
da nossa esperança (1Co 
15.35-58).

Cristo ressuscitou com 
um corpo de glória; e nós, 
também, receberemos um 
corpo semelhante ao corpo 
de sua glória. Teremos um 
corpo imortal, incorrup-
tível, glorioso, poderoso, 
espiritual e celestial. Não 
haverá mais cansaço nem 
fadiga. Não haverá mais 
doença nem dor. Não have-
rá mais defeito físico nem 
morte. Nosso corpo vai bri-
lhar como o firmamento e 
resplandecer como as estre-
las para sempre e eterna-
mente. Quando Jesus voltar, 
em sua majestade e glória, 
os mortos ouvirão a sua 
voz e sairão dos túmulos, 
uns para a ressurreição da 
vida e outros para a res-
surreição do juízo. Então, 

nós que cremos no Filho 
de Deus, veremos que o 
nosso corpo mortal será 
revestido da imortalidade e 
o nosso corpo corruptível 
será revestido da incorrup-
tibilidade. Então, a morte, o 
último inimigo a ser venci-
do, tragada pela vitória, será 
lançada no lago de fogo, e 
nós, com gozo inefável, ale-
gria indizível, reinaremos 
com Cristo para sempre e 
sempre. Ah, irmãos! Exul-
temos com grande alegria, 
pois não caminhamos para 
um entardecer sombrio, mas 
para o romper do dia eter-
no! Não caminhamos para 
a escuridão de um túmulo 
gelado, mas para o fulgor 
da glória celeste! Temos 
uma viva esperança! Segui-
mos as pegadas de Jesus, 
aquele que venceu a morte e 
está vivo pelos séculos dos 
séculos. Aleluia!

Hernandes Dias Lopes

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

Presbiteriano.

A ressurreição de Cristo, a melhor notícia que o mundo já ouviu

O

A melhor notícia que o mundo já ouviu veio de um túmulo vazio. Jesus venceu a morte, arrancou o 
aguilhão da morte e matou a morte, ressuscitando dentre os mortos. O túmulo vazio de Jesus é o berço 

da igreja, a pedra de esquina da nossa fé e o fundamento da nossa esperança.

TREchOs E fRAsEs

A antiga tolerância é a disposição para tolerar, permitir 
ou suportar pessoas e ideias das quais discordamos. Em 
sua forma mais pura, a nova tolerância é o compromisso 
social de tratar todas as ideias e pessoas de forma 
igualmente correta, exceto pessoas que discordam dessa 
perspectiva da tolerância (A intolerância da tolerância. 
D.A. Carson, Cultura Cristã 2013: 102).

“A negação da verdade coloca cada indivíduo como a 
sua própria verdade e autoridade. Resultam daí a anar-
quia e a rebeldia contra todo poder constituído, desde 
o guarda da esquina, passando pelos professores na 
escola, pelo governo do país e incluindo no final e 
acima de tudo o próprio Soberano Criador e Sustenta-
dor do Universo” (CM).
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screvendo aos efésios 
(Ef 1.19-21/Cl 2.12), 

Paulo tomou a ressurreição 
de Cristo como paradig-
ma do poder de Deus. Por 
meio dela, Cristo venceu a 
morte, conquistou a vitória 
sobre ela para todo o seu 
povo (1Co 15.26).

O apóstolo se vale de 
seis termos que, associa-
dos, conferem um senti-
do grandioso, ainda que 
limitado, para descrever 
a supremacia do poder de 
Deus. Assim, ele fala de a) 
“Suprema”, b) “Grandeza”, 
c) “Poder”, d) “Eficácia”, 
e) “Força”, e f) “Poder”. 
Em nenhum outro texto 
essas palavras ocorrem 
de forma associada como 
aqui. Paulo quer enfatizar 
de várias maneiras a supre-
macia de Deus sobre todas 
as coisas, evidenciando 
que ele opera com todo 
seu poder, força, grandeza 
e eficácia na vida dos que 
creem.

 Na ressurreição, temos a 
validação da integridade e 
eficácia do ministério terre-
no de Cristo e a declaração 
do perdão para todos os que 
creem nele como seu Sal-
vador. Nela temos a mani-
festação pública de sua 

filiação divina e da aprova-
ção de seu ministério.

O Pai glorificou o Filho 
na ressurreição, conforme 
interpreta Hebreus (Hb 
5.5).

O Novo Testamento 
declara que a ressurrei-
ção de Cristo ocorreu pelo 
poder do Trino Deus. Essa 
afirmação ora se refere sim-
plesmente a Deus – deno-
tando assim, o trabalho da 
Trindade –, ora se refere 
às pessoas distintamente. A 
ênfase, sem dúvida, é evi-
denciar a unidade da Trin-
dade no mesmo propósito 
glorioso e salvador. O pro-
pósito eterno e harmonioso 
de Deus envolve a ação 
trinitária.

Em alguns textos das 
Escrituras encontramos 
essa obra de modo distinto:

1. Poder do Pai (Rm 
6.4; Gl 1.1)

2. Poder do Espírito 
Santo (1Pe 3.18/Rm 8.11)

O nascimento de Cristo 
foi uma obra sobrenatural 
do Espírito Santo (Lc 1.35). 
Ele veio sobre Maria e a 
revestiu com o seu poder 
preservador. 

Esse é um dos mistérios 
insondáveis da Palavra de 
Deus; no entanto, é esse 
fato – miraculoso e incom-
preensível às nossas men-
tes finitas –, que dá sentido 
a todo o Novo Testamento. 
O Logos eterno tomou uma 
natureza humana incapaz 
de qualquer ação santa sem 

o poder do Espírito; daí a 
necessidade da ação santi-
ficadora e preservadora do 
Espírito.

Na encarnação, o Espíri-
to preservou a Jesus Cristo 
da mancha do pecado origi-
nal que é a herança de todo 
ser humano, fazendo-o ter 
uma natureza imaculada. O 
Espírito conservou a san-
tidade e a impecabilidade 
daquele que nasceria. Se 
assim não fosse, Cristo não 
poderia se oferecer pelo 
seu povo, apresentando um 
perfeito sacrifício vicário, 
sem mácula e de valor eter-
no (2Co 5.21; Hb 7.26,27; 
1Pe 1.18-21; 3.18). 

Ele se humilhou assu-
mindo a forma de servo. 
Seguindo a orientação de 
Cristo, considerando o fato 
de nosso Senhor na encar-
nação ter se esvaziado da 
manifestação de sua glória 
eterna, Paulo desafia-nos a 
ter esse mesmo sentimento 
de humilde obediência (Fp 
2.5-8). 

Aqui não há nenhum 
docetismo. Jesus Cris-
to não é apenas um ser 
celestial com aparência 
exterior humana, antes, é 
verdadeira e plenamente 
humano, porém, sem peca-
do (Vejam-se também: Jo 
1.18; Cl 1.13-22; Hb 1 e 
2; 4.4-5.10; 7.1-10.18; 1Jo 
1.1–2.2).

Jesus Cristo encarnado é 
tanto Deus como homem. 
Ele não pode deixar de 
ser Deus e, após a encar-
nação, não deixará de ser 
homem (Mt 26.64; Jo 3.13; 
At 7.56).

Deus não pode deixar de 
ser o Deus glorioso. Na 
encarnação, ele ocultou 
externamente a sua glória 
aos olhos dos homens.

Noutro lugar Paulo desa-
fia-nos a nos revestir desse 
sentimento (Cl 3.12/1Pe 
5.5).

O mesmo Espírito que 
gerou em Maria a Pessoa 
Divino-Humana de Cris-
to, o acompanhando e for-
talecendo em todo o seu 
Ministério, agiu em sua 
ressurreição, a qual assina-
la a vitória de Deus sobre o 
pecado, a morte e Satanás 
(Mt 1.18/Lc 1.35; Mt 4.1/
Lc 4.1; Is 11.1-2/Lc 4.18-
19; Lc 3.31-32; 4.14; Mt 
12.28; Jo 3.34; Hb 9.14).

3. Poder do Filho (Jo 
2.18-22; 10. 17-18)

O Verbo divino dispu-
nha de todo o poder para 
ressuscitar o Cristo encar-
nado, o que realmente fez.

Portanto, podemos 
entender que a Trindade 
é responsável pela ressur-
reição de Jesus Cristo. Por 
isso, o Novo Testamento 
com mais frequência atri-
bui a ressurreição ao poder 
de Deus, sem mencionar 
a Pessoa (Ver: At 2.24; 
3.15; 4.10; 5.30; 10.40; 
13.30,37; Rm 10.9; 1Co 
6.14; Cl 2.12, etc.). 

Na ressurreição de Cris-
to, vemos aspectos de sua 
vitória. Os textos bíbli-
cos referentes a ele como 
estando à direita de Deus, 
indicam o seu triunfo, 
honra, poder e glória. Por 
isso, ele mesmo disse: 
“Ao vencedor, dar-lhe-ei 
sentar-se comigo no meu 
trono, assim como também 
eu venci, e me sentei com 
meu Pai no seu trono” (Ap 
3.21). 

A ressurreição e ascen-
são de Cristo (que abor-
daremos oportunamente) 
significam o poder de Deus 
sobre todos os demais 
poderes que lhe são hostis 
(Ef 1.21), indicando, tam-
bém que tudo lhe pertence, 
no céu e na terra, na vida 
e na morte. Temos aqui a 
coroação pública de sua 
vitória.

Ele é o Senhor de todas 
as coisas. A ele toda a 
glória.

Amém!

TEOLOGIA E VIDA

O poder majestoso do trino Deus na ressurreição de Cristo

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 e do Conselho Editorial do 
Brasil Presbiteriano.

Hermisten Costa

E

Na ressurreição, 
temos a validação 
da integridade e 
eficácia do minis-
tério terreno de 
Cristo e a decla-
ração do perdão 
para todos os que 
creem nele como 
seu Salvador
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Luz para ser luz

que você gosta-
ria de ganhar no seu 

aniversário? Foi a pergunta 
que fizeram à missionária 
Mônica Mesquita, que atua 
na Coordenação do Centro 
de Formação Missiológica 
da APMT, e que no dia 15 
de janeiro deste ano com-
pletou 59 anos. Depois de 
refletir por um tempo sobre 
a pergunta, ela conta que 
sentiu o desejo de promo-
ver uma ação que convi-
dasse seus amigos a ofertar 
para suprir uma necessida-
de específica num campo 
missionário da APMT, 
na cidade de Pedro Juan 
Caballero, divisa do Brasil 
com o Paraguai. 

A missionária Leni Folly, 
que desenvolve seu ministé-
rio nessa cidade, tinha com-
partilhado a dificuldade de 
levantar recursos para a ins-
talação da parte elétrica na 
construção do templo que 
estava sendo erguido. Essa 
situação limitava muito o 
uso do local, um prédio de 
dois andares, que servirá 
para o templo, salas para 
Escola Bíblica Dominical 
e projetos sociais, além de 
haver dependências para a 
casa pastoral. 

Foi então que a missio-
nária Mônica teve a ideia 
de convidar seus amigos 
a contribuir financeiramen-
te para esse projeto que 
acabou sendo chamado 
de “Luz para ser luz”. Ela 

conta que pediu a sua filha 
Jessica para elaborar o ban-
ner da campanha e assim 
poder compartilhar com 

seus amigos. O alvo eram 
8 mil reais, mas em pouco 
mais de uma semana o alvo 
já havia sido ultrapassado, 
chegando a 10 mil reais. 
Ela comunicou aos seus 
contatos que o alvo já tinha 
sido atingido, agradecendo 
a generosidade de todos e a 
disposição para investir no 
projeto, que possibilitaria 
à obreira de PJC sair do 

aluguel e assim começar a 
usar as instalações próprias. 

Mesmo assim, alguns 
continuaram ofertando, 
alcançando em torno de 12 
mil reais em ofertas envia-
das à missionária Leni, que 
ficou muito emocionada 
com a generosidade dos 
ofertantes e com a disposi-
ção da Mônica. Ela contou 
que com o excedente con-
seguiu comprar os materiais 
para fazer o acabamento de 
dois banheiros e colocá-los 
em condições de uso. Ainda 
falta o acabamento de 
outras partes do prédio, mas 
em breve o local já estará 
em condições plenas para 
ser usado. “Todas as notas 
fiscais me foram encami-
nhadas para conferência e 
o que foi feito na obra foi 
compartilhado com os doa-

dores. Para nossa alegria, o 
serviço foi feito, e ainda foi 
além”, explicou Mônica. 

Que essa experiência 
possa encorajar outros a 
conhecer e se solidarizar 
com os mais diferentes 
campos missionários, onde 
há muitas necessidades para 
a consolidação da plan-
tação de igrejas ao redor 
do mundo e que outras 
ações como essa possam 
acontecer.  

Para conhecer mais o pro-
jeto missionário em Pedro 
Juan Caballero, no Para-
guai, acesse os informa-
tivos da missionária Leni 
Folly no link: apmt.org.br/
missionario/leni-de-freitas-
folly-dos-santos/

Criatividade e Missões

Emma Castro 

O

Emma Castro é missionária da IPB, 
lotada na base e responsável pela 

comunicação da APMP

Campanha de aniversário levanta ofertas para projeto missionário no Paraguai 
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Ações da APMT com refugiados da Ucrânia
recente guerra que se ins-

talou com a invasão russa 
da Ucrânia, no dia 24 de fevereiro 
deste ano, além de deixar muita 
destruição, dor e mortes, também 
está causando o êxodo de muitos 
cidadãos que abandonam seu país, 
com a esperança de encontrar refú-
gio em outros países, inclusive no 
Brasil.

Mesmo a APMT não tendo mis-
sionários e projetos locais na Ucrâ-
nia, muitos dos missionários que 
atuam em países vizinhos têm en-
contrado formas de servir em diver-
sas frentes no auxílio aos refugia-
dos de Guerra da Ucrânia e, assim, 
demonstrar o amor de Cristo àque-
les que têm sofrido com o conflito. 
Confira abaixo alguns relatos. 

Romênia – Miss. Ireni Ba-
canu (icpbacanu@hotmail.com)

A nossa igreja aqui na Romênia 
está envolvida ajudando com doa-
ções de roupas, alimentos não pe-
recíveis e dinheiro quando podemos 
para os refugiados.

Temos auxiliado na procura de 
hospedagens e nossa igreja também 

está hospedando, no momento es-
tamos com uma idosa de 82 anos, 
duas senhoras e um garoto de 9 
anos. Todos com saudades de casa. 
A idosa chora na maior parte do 
tempo e temos procurado animá-la 
para que não entre em depressão. 
Sabemos que vocês estão orando e 
pedimos que continuem.

Alemanha – Rev. Cyro Ferrei-
ra (c3ferreira@gmail.com) 

Algumas igrejas evangélicas li-
vres da Alemanha se reuniram e 
resolveram ir até à Polônia com 
uma caravana de minivans buscar 
o maior número possível de refugia-
dos ucranianos que receberão asilo 
aqui na Alemanha.

 Eu serei um dos motoristas des-
te grupo. Iremos até o Campo de 
Refugiados em Mlyny, a apenas 
alguns quilômetros de distância da 
zona de conflito na Ucrânia. Serão 
ao todo mais de 20 horas de trajeto, 
atravessando toda Alemanha e Po-
lônia. Orem por nós. 

A igreja fez uma bela recepção 
aos refugiados que já chegaram à 
Alemanha. Eles podem ficar hos-

pedados nas dependências da igre-
ja (apartamentos) gratuitamente. 
Além disso, o governo alemão está 
oferecendo uma ajuda mensal aos 
ucranianos. 

Alemanha – Miss. Fabiana 
Braun (famieliebraun@hotmail.
com) 

 Em Schwerin e toda a região, há 
muitas pessoas que falam russo e 
por isso muitos têm chegado até lá e 
também há alguns missionários que 
estão fazendo “resgate” das pesso-
as na Polônia. A maioria das pesso-
as que têm chegado são mulheres e 
crianças, os homens estão ficando.

Orem para que a igreja se levan-
te e testemunhe do amor de Cristo 
acolhendo esses refugiados. Uma 
situação difícil que requer muita 
sabedoria. 

 Espanha  –  Rev. Fabio Diniz 
(fa7bio@gmail.com) 

Nestes dias de conflito, tenho 
viajado para a Polônia, Moldávia, 
Ucrânia e região para auxiliar no 
acolhimento aos refugiados, fazen-
do traduções e também levando 

aqueles que desejam sair do país 
em direção às fronteiras e outros 
países da Europa. 

A igreja na Espanha e a ONG Re-
ligar arrecadaram roupas e alimen-
tos para levar para Ucrânia. Com-
pramos também 250 euros (mais ou 
menos 1.400 reais) em alimentos 
com o dinheiro enviado do Brasil. 
Além disso, fomos à fronteira da 
Ucrânia para ajudar na tradução e 
distribuição de alimentos e roupas. 
Estamos para receber uma família 
ucraniana em nossa igreja e mantê
-la durante um ano. Peço que orem 
por nós. 

 Para saber mais notícias das ações 
dos missionários da APMT e for-
mas de auxiliar e se envolver com o 
que eles têm feito em prol dos refu-
giados, entre em contato através dos 
e-mails informados no texto. 

Continue orando pela Ucrânia 
e pela Rússia, clamando por paz, 
segurança e por oportunidades da 
Igreja mostrar amor àqueles que 
têm sofrido.

Adaptado de release Agência Presbite-
riana de Missões Transculturais (APMT)  

cOMPAIxãO E MIssõEs

A

ORAÇãO

Por amor abnegado

ai, quando me aproximo de 
ti em oração, estou ciente da 

pobreza do meu amor por ti. Mui-
tas vezes, dei meu coração a cau-
sas indignas. Eu amei o dinheiro 
e busquei minha segurança nele. 
Amei o conforto e a facilidade. 

Amei o poder e a influência sobre 
os outros. Quão estranho é que 
tenhamos amado tantas coisas, 
mas nosso Senhor, que é amor, 
bondade e graça, tenha recebido 
tão pouco amor.

No entanto, não posso fabricar 
o amor que devo ter por ti, como 
também não fabriquei o amor que 

sinto pelos outros. Tu és o doador 
de amor. A menos que o concedas, 
eu não posso tê-lo. E assim, meu 
Pai, me darás o dom do amor? 
Então eu te amarei e, te amando, 
amarei outras pessoas – e a com-
paixão crescerá dentro de mim, 
calorosa e doce. Mas peço não 
apenas para amar aqueles que são 
fáceis de amar. Ajuda-me a amar 
aqueles com quem é difícil viver. 
Dê-me preocupação com as neces-

sidades dos outros, não com base 
na troca – não o amor dado por 
amor recebido –, mas, por amor a 
Cristo, o amor dado aos não amá-
veis. Então meu amor participará 
do teu, que ainda ousa me possuir.

Em nome daquele que é o Rei 
do Amor.

Amém.

Peter Marshall

“A Selection of Peter Marshall’s Prayers” em 
The Prayers of Peter Marshall, org. Catherine 

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

P

mailto:icpbacanu@hotmail.com
mailto:c3ferreira@gmail.com
mailto:famieliebraun@hotmail.com
mailto:famieliebraun@hotmail.com
mailto:fa7bio@gmail.com
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evento terá a pre-
sença de homens de 

Deus, preparados para falar 
sobre esse importante tema 
que nos leva a aprofundar a 
perspectiva correta da evan-
gelização visando a exalta-
ção de Deus e alegria para 
a igreja. Confira os preleto-
res: Rev. Roberto Brasilei-
ro, Rev. Roster Guimarães 

Lopes, Rev. Hernandes Dias 
Lopes, Rev. Ronaldo Lidó-
rio, Rev. Emílio Garófalo, 
Rev. Heber Júnior, Rev. 
Robinson Grangeiro. 

No louvor, contamos com 
a presença de Guilherme 
Iamarino (Projeto Sola) e 
Júlio Filho (Banda Pur-
ples), teremos também 
uma apresentação espe-

cial com os ganhadores do 
Festival IPB, Elana Simão 
Marcondes Bonetti e Gui-
lherme Brescovit Bandei-
ra, com a música: "Eu te 
Toquei". Teremos também 
duas oficinas: Evangeliza-
ção e Comunicação, com 
Haveraldo Júnior, e Evan-
gelização e Capelania com 
Edilaney Duarte. Teremos 
uma programação especial 
para crianças de 3 a 11 anos 
com o Palhaço Girafael e 
o Rev. Teen será o preletor 
dos adolescentes.

Sua família será muito 
abençoada nesse evento!

Release APECOM

“Por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, e toda 
língua dará louvores a Deus” (Rm 14.11)

Faltam três meses para o congresso "A 
glória de Deus na evangelização: Exaltação 
de Cristo, exultação da igreja", que será 
realizado entre os dias 10 a 12 de junho de 
2022, na cidade de Águas de Lindóia, São 
Paulo.

Exaltação de Cristo, exultação da igreja

cAMINhADA cRIsTã

cONGREssO APEcOM 2022

Prega a Palavra

A glória de Deus na evangelização

ocê já viveu situações 
em que as pessoas 

parecem refratárias a Deus? 

Já foi tido por tolo ou des-
prezado por crer no evan-
gelho?  Se a resposta é sim 
há importantes atitudes a 
serem tomadas! A primeira 
é glorificar ao Senhor pela 
confirmação de que você 
pertence a sua família. Você 
não é do mundo. Você é 
filho e herdeiro do Deus 
Todo Poderoso e o mundo 
rejeitou o seu Pai. “Se o 

mundo vos odeia, sabei 
que, primeiro do que a vós 
outros, me odiou a mim” 
(Jo 15.18).

Exulte também pela fide-
lidade da Palavra. Muito em 
breve, se cumprirá o que 
Jesus prometeu e você o 
ouvirá confessando o seu 
nome diante de Deus. “(...) 
todo aquele que me con-
fessar diante dos homens, 

também eu o confessarei 
diante de meu Pai, que está 
nos céus” (Mt 10.32).

Exulte também por cum-
prir a mais sublime e real 
missão que é anunciar o 
evangelho. Ainda que as 
pessoas o rejeitem é neces-
sário anunciar que Jesus 
está voltando para buscar os 
seus. É tempo de arrependi-
mento e de voltar ao Senhor! 

“Prega a palavra, insta, quer 
seja oportuno, quer não, cor-
rige, repreende, exorta com 
toda a longanimidade e dou-
trina” (2Tm 4.2).

Senhor! Usa a nossa 
vida para fazer o teu Nome 
conhecido!

Amém.

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

Pinheiros, em São Paulo, SP.

Zuleika Schiavinato

V

O
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Falecimentos

A partida de um pastor
Wagner Rogério

P essoas notáveis pas-
sam pela história 

e deixam um legado às 
futuras gerações. No dia 
20.03.2022, a IPB e Botu-
catu perderam um referen-
cial de fé, intelectualidade 
e piedade, um homem, cujo 
testemunho fiel impactou 
e continuará impactando 
vidas (2Sm 3.38). 

Devido a sua influência, 
vários jornais da cidade 
noticiaram sua morte, além 
do Município de Botuca-
tu decretar luto oficial de 
três dias. O Rev. Antônio 
Coine, nascido em 27 de 
agosto de 1946, na peque-
na cidade de Avaí, SP, saiu 
dos campos de lavoura para 
ser um entusiasmado por-
ta-voz do evangelho. Foi 
casado com Nilza, pai de 
três filhos: Fábia, Fernanda 
e Felipe, e avô de Isabela, 
Arthur, Giovana e Pedro.

Antônio Coine lutava 
com o mal de Parkinson há 
mais de uma década. Após 
uma cirurgia ficou vários 
dias no hospital para com-
bater uma bactéria e acabou 
não resistindo.

Iniciou seu ministério na 
Igreja Presbiteriana Inde-
pendente. Em 1973 for-
mou-se Bacharel em Teo-
logia pela Faculdade de 
Teologia da IPI, SP. Após 
sua formação, atuou como 
pastor durante 7 anos na IPI 
de Lençóis Paulista, reali-
zando trabalho muito aben-
çoador. Licenciou-se em 

Filosofia e, posteriormente, 
transferiu-se para a IPB, 
onde serviu por mais de 40 
anos como pastor de almas.

 Em 1986, ele e sua famí-
lia, mudaram-se para o 
Canadá com o desafio de 
plantar uma Igreja Presbi-
teriana entre os povos de 
Língua Portuguesa. Deus 
os abençoou, e em outu-
bro de 1988, o Rev. Coine 
conseguiu organizar a Igre-
ja Presbiteriana de Lín-
gua Portuguesa, chamada 
Dovercourt-Saint Paul’s 
Presbyterian Church do 
Presbitério West de Toron-
to, IPC. Enquanto isso, o 
Rev. Coine não deixou de 
investir em sua vida acadê-
mica e nesse tempo obte-
ve o título de Mestre em 
Divindade e Doutor em 
Ministério pelo Seminário 
do Canadá em Manitoba, 
CA. 

Após esse período, vol-
tou para o Brasil e retornou 

à igreja que havia pastorea-
do, IP Monte Sião de Botu-
catu, onde permaneceu 
durante 28 anos, tornan-
do-se pastor emérito dessa 
comunidade. Também pas-
toreou por 3 anos a IP de 
Botucatu, além de prestar 
assistência às igrejas do 
Concílio e estar envol-
vido com plantações de 
novas igrejas em Botucatu 
e região. Ocupou diversos 
cargos no âmbito da IPB, 
em Presbitérios, Sínodos 
e autarquias; serviu como 
membro da APMT e fez 
parte do Conselho Editorial 
da Editora Cultura Cristã, 
alguém sempre pronto para 
a causa do Senhor.  

O Rev. Coine exerceu 
grande influência no meio 
evangélico em nossa cida-
de, sendo um dos fundado-
res do Conselho de Pasto-
res de Botucatu e ajudando 
o evangelho a se propagar 
em Botucatu e região. Na 

sociedade, teve seu reco-
nhecimento, tornando-
se membro honorário da 
Academia Botucatuense de 
Letras, o que mostra seu 
brilhantismo e influência 
como um cristão intelec-
tual. Escreveu dois livros 
com objetivo de angariar 
fundos para causas missio-
nárias, uma das suas maio-
res preocupações. 

Nesses 75 anos de exis-
tência, três coisas marca-
ram a vida desse notável 
homem: seu grande amor 
pela família, pela igreja e 
suas ovelhas e pelo estudo 
da Palavra de Deus. Mesmo 
no hospital, debilitado, ele 
não deixava de falar do 
amor de Cristo para médi-
cos e enfermeiras que cui-
davam dele. Sempre que 
tinha oportunidade orava 
por essas pessoas. 

Esse era o Coine! Um 

homem abnegado e que será 
sempre referência de minis-
tério pastoral para mim e 
para muitos outros pasto-
res, não só da IPB, mas fora 
dela também. Louvamos a 
Deus pela vida desse gran-
de homem que combateu o 
bom combate, completou 
a carreira e guardou a fé. 
Estendemos nossa destra 
de companhia e solidarie-
dade à nossa querida irmã 
e amiga Nilza Coine, que 
sempre esteve ao lado do 
seu esposo sendo mulher 
sábia que o incentivava 
além de batalhar ao lado 
dele; aos seus filhos Felipe, 
Fernanda e Fábia, além de 
todos os parentes e irmãos 
em Cristo que sofrem com 
essa grande perda. Que o 
Senhor os console!

O Rev. Wagner Rogério de Almeida 
Jr é pastor da IP Monte das Oliveiras 

de Botucatu 

Antônio Coine e eu nos encontramos pela 
primeira vez em 1969, em Bauru.  Muito 
jovens, ambos atendemos o chamado para o 
ministério e tive o privilégio de caminhar com 
ele até sua partida.
Foi abençoador tê-lo em nosso Conselho 
Editorial. Sua capacidade era revestida de 
piedade, humildade e doçura. Seu amor e 
dedicação ao Senhor o fizeram declarar ao 
ser jubilado:
– A carteira de ministro eu a entrego ao Pres-
bitério. O cajado de pastor só a Jesus.
O Coine acaba de devolver o cajado.
Cláudio Marra
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A partida de Ricardo Salém Izacc

EvangElho E Cultura

Prof. Isaac Nicolau Salum

m dos maiores intelectuais presbi-
terianos do Brasil, Isaac Nicolau 

Salum nasceu em 24.03.1913 na pequena 
cidade de Alpinópolis (a antiga Ventania), 
no oeste de Minas. Era filho de Nicolau 
Jorge Salum e Maria Vilela Salum. Após 
estudar no Instituto José Manoel da Con-
ceição, em Jandira (SP), formou-se em 
letras clássicas na Universidade de São 
Paulo (1939) e em teologia na Faculdade 
Teológica da Igreja Presbiteriana Inde-
pendente (1940). Nesses anos, iniciou 
longa amizade com seu mestre Teodoro 
Henrique Maurer Júnior.

Começou a lecionar no Instituto José 
Manoel da Conceição em 1937 e na 
Faculdade de Teologia da Igreja Meto-
dista do Brasil em 1942. Nesse ano, dei-
xando a IPI, tornou-se um dos fundadores 
da Igreja Cristã de São Paulo, ao lado de 
Epaminondas do Amaral, Otoniel Mota, 
Henrique Maurer, Lívio Teixeira e outros 
líderes. Trabalhou por muitos anos no 

magistério secundário, como professor de 
línguas em diversas escolas.

Foi notável filólogo e professor de 
Letras Clássicas, tendo lecionado no Insti-
tuto Mackenzie (1942-1951), na Universi-
dade Mackenzie (1952-1959) e, em espe-
cial, na Faculdade de Filosofia, Letras e 
Ciências Humanas da Universidade de 
São Paulo (1947-1983). Doutorou-se em 
1954 com a tese “A contribuição linguís-
tica do cristianismo na România antiga”. 
Sucedeu Henrique Maurer na cadeira de 
Filologia Românica da USP e foi chefe do 
Departamento de Linguística. Foi ainda 
conferencista muito requisitado e publi-
cou inúmeros trabalhos em sua área de 
especialidade. Aposentou-se em 1983, aos 
70 anos.

Prefaciou o livro O Protestantismo Bra-
sileiro, de Émile Léonard, e colaborou na 
tradução da Bíblia de Jerusalém (1984), 
tendo vertido as epístolas aos Efésios, 
Filipenses e Colossenses. Fez versões 
e adaptações de muitos hinos conheci-
dos: “Surgem anjos proclamando”, “Oh! 
Fronte ensanguentada”, “Tuas obras te 
coroam”, “Descansa, ó alma”, “A nós aqui 
reunidas” e outros. 

Casou-se em 1942 com Antoinette Leuba 
Salum, com a qual teve quatro filhas e um 
filho: Maria Luíza, Carlos, Maria Josefi-
na, Marta Heloísa e Maria Elizabete. Sua 
esposa Antoinette, seu irmão José Salum 
Vilela e a esposa deste, Teófila Lima, tam-
bém lecionaram no antigo Instituto JMC. 
Faleceu em São Paulo no dia 3 de maio 
de 1993, aos 80 anos. Seis dias depois, foi 
homenageado em um culto memorial na 
Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras, 
na Alameda Jaú. Destacou-se pela cultura, 
sabedoria, simpatia e humildade, e pelo 
vigoroso testemunho cristão que deu na 
academia. Um sobrinho disse que ele foi 
um dos poucos casos de unanimidade em 
inteligência e caráter que conheceu em 
sua vida.

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

Ricardo Makino

Em 16 de feverei-
ro deste ano, o Rev. 

Ricardo Salém Izacc 
fechou seus olhos na his-
tória e abriu na eternidade, 
se encontrando com o seu 
Senhor. Ricardo Izacc dei-
xou a esposa Svetlane com 
quem foi casado por 30 
anos e o filho Mateus com 
20 anos. Nascido em São 
Paulo em 1962, sua família 
se mudou para Goiânia em 
1965.

Ele frequentou a IP Mara-
natha de Goiânia desde 
criança e aos 21 anos entre-
gou sua vida para Jesus, 
se formou em Direito pela 
Universidade Federal de 
Goiás em 1985, assim que 
se diplomou começou a 
fazer o Seminário Presbi-
teriano de Goiânia, con-
cluindo seu curso em 1989. 
Como seminarista traba-
lhou na IP Maranatha e na 
IP Conservadora do bairro 
Capuava em Goiânia.

Assim como seu bisavô, 

Rev. Simão Salém, que foi 
pastor da Igreja Unida em 
São Paulo, Ricardo deixou 
um legado de serviço ao 
Reino de Deus e a IPB.

Ao ser ordenado serviu 
por 20 anos no Presbitério 
de Botucatu e Tatuí, SP. 
Ajudou na plantação da IP 
Calvário e da IP Maranata, 
além de outras igrejas. Ser-
viu também na IP de Con-
chas, ligada ao presbitério 
de Tatuí.

Abençoou nossa denomi-
nação atuando em várias 
autarquias da IPB, nos 
presbitérios aos quais este-
ve ligado, e na comissão 
de legislação e justiça do 
Supremo Concílio e do 
Sínodo de Sudoeste Paulis-
ta e de Goiânia.

Agradecemos a Deus 
pelos anos de vida que o 
Senhor concedeu ao seu 
servo e oramos pedindo 
consolo a todos os seus 
familiares.

O Rev. Ricardo Makino é pastor da IP 
Maranatha em Goiânia, GO

Alderi Souza de Matos

trEChos E frasEs

“(...) a rejeição da existência de uma 
verdade absoluta e objetiva conduz à 
ditadura dos setores mais seculares da 
sociedade e a uma forma de fascismo 
mais intolerante do que jamais existiu. 
Essa é a desalentada perspectiva para 
a sociedade” (CM).

U
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A sua história 
A gênese do SPBC/

AM surgiu de um sonho 
da liderança pastoral da 
Região Norte por uma for-
mação de qualidade dos 
futuros pastores da região, 
capitaneada pela IPB. E 
esse anseio foi oficializa-
do numa Reunião Extraor-
dinária do  Sínodo Seten-
trional, em 2017, quando 
o Sínodo formalizou o 
pedido de instalação de 
uma extensão de Seminá-
rio na cidade de Manaus, 
e enviou o referido pedi-
do à reunião ordinária do 
Supremo Concílio da IPB, 
de 2018. 

A Assembleia do Supre-
mo Concílio, em 28 de 
julho de 2018, aprovou 
e deliberou que a Junta 
de Educação Teológica 
da IPB (JET), procedesse 
com a devida instalação 
da extensão, na cidade de 
Manaus, AM. Após visita 
à região, ainda em 2018, 
a JET escolheu a JURET 
Brasil Central, e o Semi-

nário Presbiteriano Brasil 
Central de Goiana, para 
vincular a futura extensão 
de Seminário. 

Ainda em 2019, foi rea-
lizado o primeiro vestibu-
lar do SPBC/AM, e foram 
aprovados 44 candidatos 
inscritos, 40 presentes e 
24 aprovados para a for-
mação da primeira turma. 
No dia 20 de fevereiro 
de 2019, a diretoria da 
JET fez a instalação do 
Seminário com um culto 
de abertura com a pre-
sença da liderança dos 
Presbitérios e do Sínodo 
Setentrional. 

A identidade do SPBC/
AM

VISÃO – Ser referên-
cia na Região Norte do 
País como uma instituição 
de excelência na Educa-
ção Teológica Reformada 
da Igreja Presbiteriana do 
Brasil, voltada para a for-
mação de líderes, obreiros 
e pastores para enfrentrar 
as necessidades urbanas 
e ribeirinhas no contexto 
amazônico. 

MISSÃO – Formar pas-
tores, obreiros e líderes 
para enfrentrar as necessi-

dades urbanas e ribeirinhas 
no contexto amazônico 
com excelência na Educa-
ção Teológica Reformada. 

O SPBC é um seminário 
confessional, na mesma 
linha doutrinária da Teolo-
gia Reformada como pres-
suposto (confessional), 
dirigidos pelos SPBC Goi-
ânia, JURET e JET. E den-
tre os principais motivos 
para se estudar no SPBC/
AM é a localização pri-
vilegiada em Manaus na 
Região Norte do país, por-
tanto voltado para a rea-

lidade urbana e ribeirinha 
amazônica; com professo-
res dotados de experiência 
acadêmica (Conhecimen-
to), espiritual (Atitude) e 
de campo (Habilidade); 
com inserção na realidade 
local através de viagens 
missionárias entre os ribei-
rinhos e indígenas; com 
semana teológica os alu-
nos têm oportunidade de 
ouvir as referências nacio-
nais e internacionais. Além 
do envolvimento com os 
presbitérios e igrejas para 
busca de campo. 

sEMINáRIOs DA IPB

Seminário Presbiteriano da Amazônia

Paulo César Diniz

A extensão do Seminário Presbiteriano Brasil Central no Amazonas

A criação da extensão em Manaus, do Semi-
nário Presbiteriano Brasil Central, foi rece-
bida com muita alegria na Região Norte no 
país, pois o seminário certamente ajudará a 
fortalecer o crescimento da IPB naquela área, 
através da plantação de novas igrejas nos 
mais distantes rincões desta região.
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o dia 26 de março 
passado, a IP de 

Vila Formosa, SP, realizou 
seu primeiro treinamento 
para professores da Esco-
la Dominical. Por ocasião 
da abertura do treinamen-
to, Cláudio Marra, editor 

da Editora Cultura Cristã, 
falou acerca do "Professor 
Discipulador", demons-
trando, a partir do texto 
bíblico de Mateus 28.18-
20, que o papel do pro-
fessor é muito mais do 
que informar, é, de fato, 
discipular. Na sequência, 
os professores se dividi-

ram em duas oficinas. Uma 
delas, para professores 
de adolescentes, jovens 
e adultos, tratou sobre o 
"planejamento de aulas", 
ministrada pela Profa. San-
dra Marra. A outra oficina, 
para professores do Depar-
tamento Infantil, tratou 
sobre a organização desse 

departamento e o ensino 
para crianças, ministrada 
pela Profa. Michele Razu-
ck. Tanto a Sandra quanto 
a Michele são da equipe 
de treinamento da Editora 
Cultura Cristã. 

O nosso desejo é que esse 
treinamento produza mui-
tos frutos e seja de fonte 

de encorajamento para que 
outras igrejas também reali-
zem trabalhos semelhantes. 

Que o bom Deus conti-
nue abençoando ricamente 
nossa amada Editora e toda 
sua equipe. 

Conforme determinação 
do Supremo Concílio,  o 
SBPC/AM vem prestando 
contas às suas instâncias 
oficiais da IPB, desde a 
direção do SPBC/Goiânia 
(mensalmente), ao qual 
está vinculado, à JURET 
Brasil Central (pelo menos 
quatro vezes por ano) e 
anualmente para a JET. E 
agora a JET encaminhará 
o relatório desse período 
de funcionamento para o 
Supremo Concilio.

Hoje, o SPBC/Ama-
zonas, pela bondade de 
Deus,  é uma realidade 

e a presença da JET/IPB 
na formação pastoral nos 
rincões da Região Norte. 
Com nossos professores 
num processo de constan-
te qualificação, temos 8 
doutores, 4 mestres e 8 
mestrandos, dentre eles 6 
no Andrew Jumper. 

E uma grata surpresa, 
foi que nos últimos dois 
anos, 2021 e 2022, foi 
um dos quatro seminários 
mais procurados da IPB, 
e neste ano de 2022, com 
a graça de Deus, iniciou a 
sua quarta turma. Soman-
do as que já estavam, hoje 

o SPBC/AM possui cerca 
de 70 alunos matriculados. 

Por esse motivo dentre 
outros, em sua última reu-
nião ordinária o Sínodo 
Setentrional solicitou à 
JET para que enviasse ao 

Supremo Concilio a soli-
citação de organização da 
extensão do SPBC/AM 
em Seminário Presbiteria-
no da Amazônia. O nome 
Amazônia é justamente 
para posicionar o ensino 

da JET e IPB para toda a 
Amazônia Legal. 

E no dia 8 de março, acon-
teceu um culto de ação de 
graças com toda a diretoria 
da JET as lideranças locais, 
quando a JET anunciou a 
aprovação da solicitação 
do Sínodo, com o parecer 
positivo a ser enviado para 
o Supremo Concilio do 
2022, para a organização 
da Extensão do SPBC/AM 
em Seminário Presbiteria-
no da Amazônia.

Educação cristã

Cultura Cristã e o treinamento de professores
André Silvério

N

Rev. Paulo César Diniz é o 
Coordenador da extensão Manaus.

O Rev. André Silvério é pastor da IP 
Vila Formosa e Professor de Teologia 

Pastoral no Seminário JMC, SP.
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02
Ordenação do Rev. William Alfred Wa-
ddell pelo Presbitério de Los Angeles; 
presidente do Mackenzie College; fun-
dador do Instituto Ponte Nova e do Ins-
tituto JMC (1887).

07
Falecimento do Rev. Jerônimo Gueiros, 
fundador da IP da Boa Vista, em Recife 
(1953).

08
Organização da IP de Monte Alegre 
(PB) pelo Rev. Belmiro César e o Pb. 
William Calvin Porter (1888).

09
Organização da IP de Torre de Pedra 
(SP), pelo Rev. Zacarias de Miranda 
(1887).

Falecimento do Rev. John Rockwell 
Smith, em Campinas; pioneiro em Per-
nambuco e primeiro professor do Semi-
nário Presbiteriano (1918).

11
Falecimento do Rev. Franklin Floyd 
Graham, missionário pioneiro em Mato 
Grosso e Goiás (1948).

13
Organização da IP de Rio Claro (SP), 
com nove membros, pelo Rev. João 
Fernandes Dagama (1873).

14
Ordenação do Rev. Ashbel Green Si-
monton pelo Presbitério de Carlisle, em 
Harrisburg, Pensilvânia (1859).

Organização da IP de Jaú (SP), com 86 
membros, pelo Rev. John Beatty Howell 
e o Pb. João Vieira Bizarro (1889).

15

Nascimento do Rev. Modesto Peres-
trello Barros de Carvalhosa, na Ilha da 
Madeira (1846).

16

Nascimento de Otoniel de Campos 
Mota, em Porto Feliz (SP); futuro pastor, 
educador e filantropo (1878).

Falecimento da missionária e educado-
ra Arianna Henderson, em Fredericks-
burg, na Virgínia; trabalhou em Cam-
pinas, Itatiba, São Paulo e Botucatu 
(1910).

18

Ordenação do Rev. John Beatty Howell, 
pelo Presbitério de Lackawanna; pastor 
e educador em São Paulo e Jaú (1872).

20

Rev. Alexander L. Blackford é ordenado 
pelo Presbitério de Washington; segun-
do missionário presbiteriano a vir para 
o Brasil (1859).

Organização da IP de Caldas, no sul de 
Minas, com cinco membros, pelo Rev. 
George Chamberlain (1873).

21

Organização da IP da Bahia (Salvador), 
com dois membros, pelo Rev. Francis 
Joseph Christopher Schneider (1872).

Organização da IP Pioneira, em Brasília, 
a primeira do Distrito Federal, no dia 
da inauguração da nova capital (1961).

D. Cecília Rodrigues de Siqueira recebe 
em Ouro Preto, das mãos do governa-
dor Israel Pinheiro, a Medalha da Incon-
fidência, por seus 60 anos de magisté-
rio (1966).

Mês de abril na história da IPB

DATAs cOMEMORATIVAs IPB

22
Rev. Ashbel Green Simonton dirige o 
primeiro culto em português no Rio de 
Janeiro (1860).

Organização da IP de Belo Horizonte, 
pelo Rev. Jorge Goulart, Rev. Américo 
Cardoso de Menezes e Pb. José Custó-
dio da Veiga (1917).

23
A sentença de excomunhão do ex-sa-
cerdote Rev. José Manoel da Concei-
ção é publicada pelo jornal Correio 
Paulistano (1867).

Nascimento de Erasmo de Carvalho 
Braga, em Rio Claro; notável intelec-
tual, educador e líder da cooperação 
evangélica (1877).

24
Organização da IP de São Carlos no sí-
tio Monjolinho, com 14 membros, pelo 
Rev. João Fernandes Dagama (1875).

Organização da IP de Campo Grande, 
Mato Grosso do Sul, pelo Rev. Filipe 
Landes (1935).

26
Rev. João Fernandes Dagama é espan-
cado e arrastado por um grupo de fa-
náticos na vila de Jaú (1877).

Falecimento do Rev. Lourenço de Bar-
ros, primeiro pastor da IP de Manaus, 
pai do Rev. João Alves de Barros, avô 
do Rev. Dante Sarmento de Barros e bi-
savô do Pb. Dante Venturini de Barros 
(1905).

27
Inauguração do primeiro templo da IP 
de Guarapuava, no Paraná (1907).

2022
2 – Dia da Paixão de Cristo 

4 – Páscoa
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VIDA DEVOcIONAL EM fAMíLIA

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

Além de diversos 
outros recursos para 
estudo, a Bíblia de Estu-
do Herança Reforma-
da apresenta após cada 
salmo e cada capítulo da 
Escritura auxílios para a 
prática devocional indi-
vidual ou familiar. Você 
poderá encontrá-la em 
www.editoraculturacris-
ta.com.br

1. O título associa esse 
salmo à fuga de Davi para 
os filisteus para escapar 
de Saul. Ao tentar fugir de 
um inimigo ele correu para 
outro, apenas para aprender 
que a salvação vem quan-
do tememos ao Senhor e 
confiamos nele. Agora, pelo 
cântico inspirado, ele ensi-
na as pessoas a se afastarem 
do pecado e a buscarem 
humildemente ao Senhor. 
A chave para a segurança é 
arrepender-se do pecado e 
orar a Deus. Em momentos 
de crise, você busca imedia-
tamente a ajuda do Senhor 

ou tende a depender de seus 
próprios planos? Por quê?

2. A afirmação “muitas 
são as aflições do justo” (v. 
19) se aplica a Jesus Cristo, 
mais que a qualquer outra 
pessoa. Ele sofreu horrível 
dor e clamou a Deus em 
agonia de alma (Hb 5.7). 
Considerando os seus sofri-
mentos, alguém pode ques-
tionar as promessas de pro-
teção ao fiel contidas nesse 
salmo. Como elas podem 
ser verdadeiras se não fun-
cionaram para o Filho de 
Deus? Contudo, esse salmo 
encontra cumprimento sur-

preendente precisamente no 
Senhor crucificado, pois, 
mesmo na cruz, nenhum 
de seus ossos foi quebra-
do (v. 20; Jo 19.31-36). 
Deus ainda estava com 
Cristo, garantindo, nos 
mínimos detalhes, que sua 
missão como Cordeiro de 
Deus seria cumprida como 
prometido (Êx 12.46; Nm 
9.12). Da mesma forma, 
Deus não promete proteger 
seus fiéis de todo sofrimen-
to, mas ordena os nossos 
sofrimentos de modo que 
nada impeça o cumprimen-
to de seus propósitos para 

Leia o salmo 33 nossa vida (Rm 8.28,35-
39). Como isso muda o 
modo como vemos nossas 
provações?

MEDITAÇõEs

Elogio

omo somos depen-
dentes de elogios 

humanos! Porém, a base da 
nossa felicidade não é essa, 
mas o fato de sermos filhos 
de Deus. Ele nos ama, 
independente dos nossos 
feitos. Não precisamos 

provar que somos merece-
dores para sermos amados 
por Deus. Ele dá o mesmo 
elogio ao servo com cinco 
e com dois talentos, desde 
que ambos tenham sido 
fieis (Mt 25.21,23).

Se continuarmos nessa 
caça a elogios, ficamos 
como viciados, e pode cau-
sar medo de falhar e estres-
se (1Sm 15.30). Contudo, 
sabemos que os resultados 
do trabalho variam depen-
dendo de circunstâncias 
como cansaço, atritos, etc. 
Fique na paz, irmão, irmã.

Essa caça pode levar 

“(...) [uns procuram ser] glorificados pelos homens. Em verdade 
vos digo que eles já receberam a recompensa” (Mt 6.2).

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

Cristã, 2014.

também a uma competição 
doentia. Pode levar a infla-
dos relatórios de obreiros 
e sociedades. Ou a tensões 
entre missionários que pre-
cisam levantar seu susten-
to, pois uns são excelentes 
obreiros, mas não gran-
des oradores, outros com 
facilidade levantam uma 
fortuna.

Elogio é errado? De jeito 
nenhum, como está escri-
to, “a mulher que teme ao 
Senhor, essa será louvada” 
(Pv 31.30). O Senhor Jesus 
falou claramente sobre 
as recompensas (Mt 6.6). 

Mas se sempre estamos à 
procura de algum elogio 
humano, Ele nos lembra de 
que já ganhamos a nossa 
recompensa não precisan-
do mais do Senhor (Mt 
6.2).

E quando não receber 
nenhum elogio, não fique 
desanimado, nem comece 
elogiar a si mesmo (Pv 
27.2). Deixe o resultado na 
mão do Senhor, sabendo 
que a Palavra dEle nunca 
voltará vazia (Is 55.11); 
só notaremos os frutos de 
nosso trabalho na eterni-
dade. Pode ser grato por 

ter sido mensageiro do 
Salvador.

Muito importante é lem-
brar-se dos interesses de 
outros (1Co 13.5). Por isso 
não precisa ter medo de 
fazer um elogio sincero 
(1Co 11.2), pois pode ser 
muito útil quando alguém 
está desanimado. Sim, 
também no elogiar temos 
de achar um equilíbrio 
sábio entre os dois extre-
mos (Ec 3.1).

Frans Leonard Schalkwijk

C
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estudos bíblicos e encon-
tros fraternos para aconse-
lhamento pastoral, compar-
tilhamento das lutas do dia 
a dia e crescimento no amor 
e na comunhão dos crentes 
em Cristo.

A comunhão entre os 
irmãos da igreja em cons-
tante oração, com tremor e 
temor ao Senhor têm nos 
fortalecido e dado sólido 
alicerce para conduzirmos 
nossos lares a Cristo.

A misericórdia do Senhor 
tem sido demonstrada para 
com nossas famílias, para 
com os que temem a Deus 
e para com todos os que o 
invocam (Dt 7.9; Sl 86.5).

Continuamos cantando e 
louvando a Deus por sua 
misericórdia e fidelida-
de, na expectativa de que 
nosso próprio Deus nos 
traga ao arrependimento 
de pecados, restauração de 
relacionamentos, retorno à 

sensatez de nossos filhos e 
fortalecimento da nossa fé, 
para a glória do nosso Pai 
celestial.

Esperamos que o nosso 
testemunho seja um estí-
mulo aos irmãos queridos 
da IPB em investir e pelejar 
por nossas casas, em ora-
ções, súplicas e ações de 
graças, sem cessar.

PROjETO sARA 

Pelejai pelas vossas casas

esde 2012, o Projeto 
Sara tem como obje-

tivo estimular, conscienti-
zar e edificar as esposas da 
nossa Igreja Presbiteriana 
do Brasil a orarem diaria-
mente por seus maridos e, 
a serem esposas como con-
vém no Senhor, vivendo a 
vida comum no lar, de acor-
do com a Palavra de Deus.

Neemias estava em um 
momento delicado de muita 
oposição e investimen-
to por parte dos inimigos, 

contra as famílias do povo 
de Deus que estavam traba-
lhando na reconstrução dos 
muros da cidade. Os res-
ponsáveis pelos lares foram 
convocados para orar e agir, 
com inteligência e estraté-
gias de proteção aos seus 
queridos filhos e esposa a 
tudo que pudesse colocar 
em risco a vida deles.

A Igreja Presbiteriana de 
Praia Grande, SP, tem rea-
lizado um trabalho contí-
nuo com os casais da igreja 
local, reunindo os irmãos 
em reuniões de oração, 

“(...) nós oramos ao nosso Deus e, como 
proteção, pusemos guarda contra eles, de 
dia e de noite. Inspecionei, dispus-me e 
disse: Não os temais; lembrai-vos do Senhor, 
grande e temível, e pelejai pelos vossos 
irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa 
mulher e vossa casa” (Ne 4.9,14).

Raquel de Paula é membro da IP 
Praia Grande, São Paulo

Raquel de Paula

D

fORÇAs DE INTEGRAÇãO

Dia do homem presbiteriano

o dia 19 de fevereiro 
de 2022, no templo 

da terceira IP em Taguatin-
ga, DF, foi realizado culto 
em ações de graças em 
comemoração ao dia do 
homem presbiteriano, pro-
movido pela confederação 
Sinodal de homens presbi-
terianos do Sínodo Tagua-

tinga. O presbítero Marco 
Rodrigues de Sousa, vice
-presidente da CNHP para 
região Centro Oeste, repre-
sentou a CNHP devido 
ao impedimento do presi-
dente. O presbítero Paulo 
Daflon, Secretário Nacio-
nal do Trabalho Masculi-
no, foi o mensageiro do 
culto. A Sinodal Taguatin-
ga esteve representada pelo 

seu presidente presbítero 
Marcus Viana, sua direto-
ria e pelas federações que 
compõe a Sinodal.  Com-
pareceram vários pastores 
do sínodo Taguatinga.  

Louvamos a Deus pela 
vida dos homens presbite-
rianos do Brasil.

Paulo Daflon

O presbítero Paulo Daflon é o 
Secretário Nacional do Trabalho 

Masculino da IPB

N
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LEGIsLAÇãO E jusTIÇA

Tribunal de Recur-
sos do Supremo Con-

cílio (TR-SC/IPB) este-
ve reunido no último dia 
18.03.2022, no auditório do 
Centro Histórico do Institu-
to  Presbiteriano Macken-
zie, em São Paulo, para 
julgamento de vários pro-
cessos, como há muito não 
ocorria, dada a quantidade 
de recursos extraordinários 
que chegaram ao Tribu-
nal em 2021. Chegaram ao 

Órgão 13 processos, dos 
quais 7 não foram conhe-
cidos e 6 foram julgados. 
Neste momento, não há, 
na Secretaria do Tribunal, 
nenhum processo pendente 
de julgamento. 

Em 26.11.2021, o TR-SC/
IPB se reuniu para julga-
mento e, naquela oportu-
nidade, também aprovou 
importantes Resoluções 
Normativas com o objeti-
vo de regulamentar proce-
dimentos indispensáveis à 
rotina dos processos que 
tramitam no Tribunal, de 
modo a evitar descompassos 
que prejudicam o bom fun-
cionamento do Órgão, além 
de criar um repertório juris-
prudencial com as ementas 
dos acórdãos proferidos, as 

quais servirão de referência 
para futuros casos, a saber: 
RESOLUÇÃO NOR-
MATIVA TR-SC/IPB Nº 
001/2021 – Dispõe sobre a 
disponibilização dos autos 
digitalizados e antecipação 
de votos; RESOLUÇÃO 
NORMATIVA TR-SC/IPB 
Nº 002/2021 – Dispõe sobre 
a introdução de ementas 
nos acórdãos e os meios 
de divulgação de seu con-
teúdo para pesquisa [o teor 
encontra-se no final desta 
edição].

No relatório encaminha-
do ao SC/IPB, o TR-SC/
IPB solicita a inserção das 
ementas na ata do Concílio, 
a fim de que integre o Diges-
to Presbiteriano e possam 
ser acessadas para balizar 

outros casos, nas instâncias 
inferiores e no próprio Tri-
bunal, de modo a dar esta-
bilidade às decisões. Atual-
mente não há um repertório 
jurisprudencial que sirva de 
referência para julgamento 
de novos casos. De modo 
que a providência vem aten-
der a uma necessidade pre-
mente. Muitas dúvidas, em 
matéria disciplinar, poderão 
ser sanadas com a consulta 
a esse repertório, que ape-
nas menciona a tese, sem 
fazer nenhuma referência 
aos casos julgados.

Para facilitar a pesqui-
sa a qualquer momen-
to, a Secretaria Executiva 
do SC/IPB criou, no seu 
site, uma aba com o títu-
lo “Tribunal de Recursos”, 

que pode ser acessada pelo 
seguinte link: https://www.
executivaipb.com.br/a-ipb/
tribunal-de-recursos/

De acordo com o Presi-
dente do Tribunal, Presb. 
Jayro Boy, essa providência 
é importante, uma vez que, 
em matéria disciplinar, nos 
julgamentos de casos con-
cretos, o TR-SC/IPB é a 
última instância e, portanto, 
a última voz a se pronunciar 
sobre o assunto.

Resoluções e ementário 
no final da edição – páginas 
25 a 27.

Tribunal de Recursos do SC/IPB reúne-se para julgamento

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

IGREjA PERsEGuIDA

Perseguição aos cristãos volta a crescer no mundo
m 2022, mais de 360 
milhões de cristãos 

ao redor do mundo enfren-
tam altos níveis de perse-
guição e discriminação por 
causa da fé em Jesus. A 
Lista Mundial da Persegui-
ção 2022, da Missão Portas 
Abertas, mostra um aumen-
to de quase 6% em relação 
ao ano anterior e a esti-
mativa é que 1 em cada 7 
cristãos no mundo enfrenta 
perseguição extrema, severa 
ou alta.

Na Lista Mundial da Per-
seguição (LMP) 2022, os 50 
países classificaram níveis 
de perseguição extrema e 
severa. Além do Top50, 
outros 26 países ficaram na 
Lista de Países em Obser-
vação, sendo cinco deles 
com mais de 61 pontos e 
outros 21 com mais de 41 
pontos. Com perseguição 
extrema, além dos países 
do Top10, também está a 
Arábia Saudita.

O grande destaque da edi-

ção 2022 é a mudança no 
primeiro lugar. Depois de 
20 anos, a Coreia do Norte 
deixa o primeiro lugar da 
LMP para o Afeganistão. 
É importante lembrar que 
isso não quer dizer que a 
perseguição não possa pio-
rar no Afeganistão ou que a 
situação na Coreia do Norte 
tenha melhorado.

O que mudou?
No quesito novidades, 

temos Níger (33º) e Cuba 

(37º). Níger foi o país que 
mais subiu posições, o que 
se deve principalmente à 
pressão e à violência de 
extremistas islâmicos. Já 
em Cuba, o regime ditato-
rial intensificou as ações 
contra líderes cristãos e ati-
vistas que se opõem aos 
princípios comunistas, prin-
cipalmente após as mani-
festações de julho de 2021.

Quanto aos países que 
mais subiram posições, 
além dos recém-integrados 

ao Top50, a Indonésia subiu 
19 posições, passando do 
47º para o 28º lugar. O 
Catar saiu da 29ª e foi para 
18ª colocação, e o Butão 
deixou o 43º para alcançar 
o 34º lugar.

Por meio dos dados da 
LPM, é possível entender 
onde há maior perseguição 
aos cristãos e como traba-
lhar de maneira efetiva para 
ajudá-los e manter a igreja 
viva.

Ore pela Igreja Perseguida.

E
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EDucAÇãO cRIsTã

E agora, José?

o mês de fevereiro 
os stories e feeds das 

minhas redes sociais ficaram 
repletos de fotos mostran-
do o retorno das aulas nos 
departamentos infantis das 
igrejas. Muitos preparativos, 
cores, alegria, celebração, 
entusiasmo, esperança, etc. 
Mas a pergunta que vem à 
mente é: como será a cami-
nhada daqui pra frente?

Para responder a essa per-
gunta e traçar diretrizes para 
o planejamento e acompa-
nhamento de departamento 
infantil precisamos de uma 
boa avaliação diagnóstica.

É fato que as restrições 
que vivenciamos associa-
das às adaptações, causaram 
mudanças significativas que 
podem não ser temporárias. 
Nós vimos, durante o perí-
odo crítico da pandemia, 
diversas igrejas ingressando 
no mundo das transmissões 
digitais, porém, na maioria 
delas, não vimos o mesmo 
avanço no acompanhamento 
aos pequeninos. 

Parte da equipe de profes-
sores e auxiliares preferiu 
se ausentar das suas tarefas 
(muitos não retornaram) o 
que ocasionou departamen-
tos infantis defasados. Em 
algumas igrejas o quadro de 
professores do dep. infantil 
mudou totalmente, e muitas 
vezes os novos professo-
res tinham pouca ou quase 

nenhuma experiência com o 
ensino. Além disso, muitos 
pais, que tiveram seus horá-
rios, rotina e espaços total-
mente alterados, deixaram 
de lado o discipulado dos 
filhos e apenas asseguravam 
que eles “assistissem” às 
transmissões entre brinca-
deiras e petiscos. 

Mas, pela graça de Deus, 
nem todos responderam 
dessa forma. Acompanhei 
professores que se desdobra-
vam com esmero e excelên-
cia, pois a pandemia mudou 
o local, horário e a forma do 
ensino, mas não mudou o 
chamado para serem instru-
mentos nas mãos do Mestre 
para alcançar e discipular 
os pequeninos. Também 
vi famílias assumindo o 

protagonismo na educação 
cristã dos seus filhos e, a 
despeito de todas as mudan-
ças nos horários e rotina, 
não deixaram de alimentar 
seus filhos com a Palavra.

Contudo, mesmo em meio 
a tantos esforços, temos 
visto crianças emocional-
mente instáveis, em especial 
as que vivem em situação de 
vulnerabilidade e/ou sofre-
ram perdas de pessoas pró-
ximas ou mudança drástica 
no padrão de vida devido 
ao desemprego e situações 
semelhantes. Muitas relata-
ram sentir medo, preocupa-
ção, solidão, tristeza, tédio 
e raiva.

Diante de todo esse qua-
dro de imensos impactos 
e mudanças como está o 

departamento infantil da sua 
igreja hoje? Essa pergunta é 
dirigida em primeiro lugar 
aos pastores e presbíteros 
que devem supervisionar e 
acompanhar os professores, 
pais e crianças. Em segun-
do lugar, essa pergunta é 
dirigida à coordenação do 
departamento infantil e 
superintendência (comis-
são de ensino ou simila-
res). Não basta fazer uma 
linda recepção para marcar 
o início do ano letivo. É 
necessário refletir sobre o 
que ocorreu, ver o que foi 
aprendido e como devem 
ser as melhores práticas para 
que o ministério de ensino 
infanto juvenil de sua igreja 
caminhe rumo a um 2022 
com mais eficácia, sob a 

orientação do Senhor e para 
a glória dele.

Essa avaliação diagnósti-
ca é como o uso do GPS. 
A primeira pergunta que 
vimos no visor do celular 
é: onde estamos. Somente 
assim podemos traçar o tra-
jeto para onde queremos ir e 
como será esse percurso. 

Vamos refletir sobre isso 
juntos?

Desafio você a fazer três 
coisas:

1. Faça essa avaliação 
diagnóstica descrevendo 
como estão a equipe de pro-
fessores, crianças e famílias.

2. Compartilhe esse arti-
go com sua equipe e peça 
que também façam essa 
avaliação.

3. Marquem um encontro 
para rever o planejamento e 
objetivos do departamento 
para este ano. Tudo isso sob 
oração e direcionamento do 
Senhor.

Vamos continuar essa 
prosa no próximo artigo 
falando sobre parceria com 
os pais. Até lá.

Márcia Barbutti

N

O início do ano letivo no departamento infantil

Não basta fazer uma linda re-
cepção para marcar o início do 
ano letivo. É necessário refletir 
sobre o que ocorreu, ver o que 
foi aprendido e como devem 
ser as melhores práticas.

Márcia Barbutti é pedagoga e editora 
assistente da Cultura Cristã.
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EDucAÇãO TEOLóGIcA

Junta de Educação Teológica em ação
Eduardo Assis

Entre os dias 14 e 16 
de fevereiro, sob a 

presidência do Rev. Leo-
nardo Sahium, a Junta de 
Educação Teológica (JET) 
realizou sua primeira reu-
nião neste ano, nas depen-
dências da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie. 
Desta reunião destaca-se: 
1) A participação da JET na 
cerimônia conjunta para os 
formandos de 2020/2021 
do CPAJ, com mais de 700 
alunos arrolados e cerca 
de 170 alunos presentes; 

2) Relatórios e orçamentos 
dos seminários e institutos 
bíblicos da IPB; 3) Apre-
ciação do relatório parcial 
da Comissão sobre adoção 
do EaD – com a presença 
do Rev. Roberto Brasileiro 
Silva. 4) Aprovação, por 

unanimidade, do encami-
nhamento ao SC/IPB da 
proposta de organização 
da Extensão Manaus em 
Seminário.

A JET voltou a se reunir 
nos dias 8-10 de março, 
mas dessa vez na cida-
de de Manaus. Na ocasião 
houve um encontro com 
a direção, os professores 
e alunos da Extensão do 
Seminário de Manaus e a 
liderança local. O momen-
to foi oportuno para cons-
tatar, in loco, a vitalidade 
da Extensão e a unidade de 
pastores e líderes da Igreja 

no Estado. Além disso, 
aprovou-se o relatório 
final da Comissão sobre 
adoção do EaD que será 
remetido a CE/IPB 2022. 
Destaca-se que o agenda-
mento da inauguração da 
nova sede do Seminário 

do Rio: 18.06.22. 
Louvado seja Deus que 

tem sustentando o ensi-
no teológico de nossa 
denominação.

O Rev. Eduardo Assis é presidente da 
JURET SP e editor-assistente da Cultura 

Cristã.
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hIsTóRIA E cELEBRAÇãO

De geração em geração

Otávio Henrique de Souza

No dia 13 de novem-
bro de 2021, tive 

oportunidade de pregar 
na Igreja Presbiteriana de 
Rosal, distrito de Bom 
Jesus de Itabapoana, no 
noroeste do Estado do Rio 
de Janeiro.

Dias 12 a 14.11.2021 
ocorreram os cultos de 
Celebração do Centenário 
da Igreja. Minha maior 
benção e alegria foi pregar 
de novo em uma igreja 
organizada no ministério 
de meu avô, Rev. Otávio 
Ribeiro de Souza. Ali ele 
pregou 100 anos atrás, 
quando organizou e foi 
o primeiro pastor da IP 
de Rosal. Um legado de 
honra e bênçãos de Deus.

Agradeço a comissão 
organizadora da festa do 
Centenário que preparou 
e divulgou a celebração. 
Ressalto entre as ativida-
des preparatórias as reu-
niões de oração e as mil 
Bíblias comemorativas. Vi 
a galeria dos pastores ao 
longo dos cem anos. E 
muito mais foi feito para 
celebrar o Centenário da 
IP Rosal. A alegria do povo 
de Deus, a fé, esperança e 
amor estavam estampados 
no rosto de cada irmão.

Um pouco de história. 
O meu avô, Rev. Otávio 
Ribeiro de Souza, foi o pri-
meiro seminarista enviado 

pela IP de Alto Jequiti-
bá, MG, para o Seminário 
Presbiteriano do Sul, em 
Campinas, SP. Formou-
se em 1914 e em julho 
daquele ano foi ordenado 
pastor pelo Presbitério do 
Rio de Janeiro, reunido na 
IP de Marquês de Valença, 
no sul do estado. 

Rev. Otávio de Souza foi 
designado pelo Presbitério 
do Rio de Janeiro, o mais 
antigo do Brasil, para tra-
balhar na região de Gover-
nador Valadares, então 
conhecida como Estação 
da Figueira do Rio Doce. 
Ele saía de Espera Feliz, no 
leste de Minas Gerais, Zona 
da Mata Mineira, onde era 
herdeiro de uma grande 
fazenda. E, como a maio-
ria dos obreiros do início 
do presbiterianismo pátrio, 
Rev. Otávio andava a pé, 
em lombo de animal ou de 
trem para ir evangelizando, 

estabelecendo e suprindo 
congregações e Igrejas. 
Nessas andanças, às vezes 
demorava semanas e até 
meses fora de casa. Sua 
esposa, minha avó Flo-
rinda Emerick de Souza, 
ficava em casa cuidando 
dos filhos que vieram a ser 
dez homens e três mulhe-
res. Dos dez homens sete 
foram pastores da IPB e 

três foram presbíteros. O 
primogênito, Rev. João 
Emerick de Souza, foi 
pai da talentosa composi-
tora e maestrina Miriam 
Carpinetti, reconhecida 
internacionalmente.

Otávio foi o primei-
ro pastor em Governador 
Valadares. Lá organizou a 
IP Governador Valadares, 
foi seu primeiro pastor e 

ergueu com a comunidade 
o primeiro templo da atual 
igreja em 1917. Depois 
continuou suas peregrina-
ções pelo interior de Minas 
e foi para Guaçuí, Santo 
Antônio do Calçado, no 
Espírito Santo. Participou 
da organização do primeiro 
Presbitério do estado do 
Espírito Santo.

Foram muitas histórias 
com vidas abençoadas por 
Deus. Quanto a mim, regis-
tro mais uma vez minha 
imensa gratidão pelos 100 
anos da IP Rosal e por 
ter pregado na oportunida-
de inesquecível para mim, 
acompanhado por minha 
esposa, a professora Eli-
zabeth Pimentel da Silva e 
Souza.

O Rev. Otávio Henrique de Souza 
é pastor da IP Boas Novas de Volta 

Redonda, RJ

“Será abençoada a geração dos justos” (Sl 112.2)

Rev. Otávio Ribeiro de Souza
1886-1955

Minha maior 
benção e alegria 
foi pregar de 
novo em uma 
igreja organizada 
no ministério de 
meu avô, Rev. 
Otávio Ribeiro de 
Souza.

E muito mais 
foi feito para 
celebrar o 
Centenário da IP 
Rosal. A alegria 
do povo de Deus, 
a fé, esperança 
e amor estavam 
estampados no 
rosto de cada 
irmão.
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fORÇAs DE INTEGRAÇãO 

1º Encontro da Pessoa Idosa do Sínodo de São Paulo
Josmar Costa

O rganizado pela Secre-
taria Sinodal da Pes-

soa Idosa, o 1º Encontro 
da Pessoa Idosa do Sínodo 
de São Paulo aconteceu no 
dia 12 de março, na IP Ebe-
nézer, e contou com a pre-
sença de mais de 100 pres-
biterianos da melhor idade.

Na ocasião, os participan-
tes foram recebidos com 
um press kit especial com o 
Estatuto do Idoso e brindes, 
assim como por um café da 
manhã no salão social da 
igreja. Além dos momentos 
de comunhão, os idosos pre-
sentes foram convidados a 
meditar na Palavra por meio 
de uma devocional realiza-
da pelo Rev. Marcos Cléber, 
pastor da IP Ebenézer. 

O encontro contou ainda 
com ministração do Dr. 
Nelson Fragoso e Dra. Adi-

liana Fragoso sobre Ansie-
dade, Depressão e Suicídio.  
Seguindo a programação 
especial, o Rev. Pinho Bor-
ges, Secretário Nacional da 
Pessoa Idosa da IPB, foi 
o responsável pelas pales-
tras sobre a Necessidade do 
Cuidador e sobre Envelhe-
cimento Bênção de Deus. 

Os presentes puderam 
ainda aproveitar momentos 
de incentivo ao bem-es-
tar integral e longevidade 
saudável com práticas de 
alongamentos e de ginástica 
cerebral durante o Momento 
SUPERA com Josana Sin-
ger, do Supera Osasco Bela 
Vista. Foi também servido 
um saboroso almoço e reali-
zado sorteios de massagens. 

Um tempo abençoado de 
comunhão e instrução. 

O Presb. Josmar Costa é o Secretário 
Sinodal da Pessoa Idosa da IPB
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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
O Ministério Pastoral segundo a Bíblia    

John Armstrong
R$ 51,00

Graça e Agrado     
Elizabeth Charles Gomes

R$ 22,00

As Boas-Novas que [quase] Esquecemos      
Kevin DeYoung

R$ 45,00

Organizado por John Ar-
mstrong, pastor por mais de 
20 anos e diretor da Refor-
mation & Revival Ministries, 
que promove despertamento 
espiritual e encoraja a igreja 
a adotar a doutrina e a ética 
reformada, O Ministério Pas-
toral segundo a Bíblia reúne 
textos escritos por pastores 
em atividade com o objetivo de encorajar líderes a 
focarem seus ministérios inteiramente em Cristo para 
que a glória dele conduza a igreja ao trono de Deus. 

O conteúdo desse livro foge de modismos que rou-
bam a glória de Cristo e ajuda os ministros a peneirá
-los usando as Escrituras e alterar qualquer coisa que 
implique diminuir a pessoa de Cristo. 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

O PROJETO ADAM  (2022) O Resgate de Ruby   (2022)

Viagem no tempo com ação, assim 
é O Projeto Adam lançamento do 
Netflix. 

No filme vemos Adam (Ryan Rey-
nolds), um viajante do tempo que volta 
ao ano de 2022 por acidente e acaba 
se encontrando com seu eu mais 
novo. Juntos, e sendo caçados por 
forças do futuro, os dois embarcam 
em uma missão para consertar a linha 

temporal e salvar seus entes queridos.
O longa conta ainda com Mark 

Rufallo, Zöe Saldaña e Jennifer Gar-
ner em uma história que faz referência 
aos clássicos de ficção científica e cul-
tura pop (De Volta para o Futuro, O 
Incrível Hulk e Deadpool) enquanto 
aborda temas que vão além do mundo 
da ciência e tecnologia como relações 
familiares e ganância.

Inspirado em uma história real, O Resgate 
de Ruby tem conquistado milhares de pes-
soas em torno do globo. 

Disponível no Netflix, o filme é uma pro-
dução original do streaming e nos apresenta 
Dan, um policial que deseja entrar para a 
equipe K9, mas tem dificuldades para se 
encaixar nos moldes do time e o departamen-
to não tem recursos para bancar um novo cão 
parceiro.

Um livro que busca aplicar 
as lições e os conceitos sobre 
a mulher cristã apresentados 
em Gálatas à nossa vida atu-
al, assim é Graça e Agrado 
de Elizabeth Charles Gomes, 
formada em Educação Cristã 
e que junto com seu marido, 
Wadislau Martins Gomes, 
atua em "O Refúgio" como 
conselheira e palestrante. 

O objetivo da obra é levar as mulheres cristãs usa-
rem a cabeça junto com o coração em suas tarefas e 
decisões do dia a dia, prosseguindo no conhecimento 
de Deus para cumprirem o propósito pelo qual foram 
criadas: glorificar a Deus e gozá-lo eternamente.

A igreja atual precisa 
aprender coisas novas e re-
aprender o que já esqueceu. 
Hoje a sua principal tarefa é 
lembrar a fé e as verdades 
que produzem reforma, reavi-
vamento e regeneração. 

E aí que As boas-novas 
que (quase) esquecemos, de 
Kevin DeYoung, pode ajudar. 
Este livro é baseado diretamente na Bíblia, seguin-
do o plano do Catecismo de Heidelberg. Seu estudo 
pode torná-lo teólogo fundamentado na Escritura.

 Mas o rapaz não desiste e 
adota a cadela Ruby, decidido 
a treiná-la para ser um cão 
policial. O único problema é 
que Ruby é indisciplinada e 
temperamental. Um filme para 
toda família se emocionar.
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SECRETARIA EXECUTIVA 
IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL 

CONVOCAÇÃO DA XL REUNIÃO ORDINÁRIA 
DO SUPREMO CONCÍLIO DA IGREJA 

PRESBITERIANA DO BRASIL 

CARTA 
Folha 1 

SECRETARIA EXECUTIVA DO SUPREMO CONCÍLIO DA IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL 
SGAS 906  Conjunto A lote 8, Asa Sul Brasília/DF CEP: 70.390-060 - (61) 3247-7700 | secretaria@executivaipb.com.br 

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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O TRIBUNAL DE RECURSOS DO 
SUPREMO CONCÍLIO DA IGREJA 
PRESBITERIANA DO BRASIL (TR-
SC/IPB), reunido aos 26 dias do mês de 
novembro do ano 2021, às 14 horas, no 
auditório do Centro Histórico do Institu-
to Presbiteriano Mackenzie, localizado 
na Rua da Consolação, nº 930, Conso-
lação, São Paulo, sob a Presidência do 
Presb. Jayro Boy de Vasconcelos Júnior, 
encontrando-se presentes os demais 
membros, Rev. Jorge Correa dos Santos 
Filho (Secretário), Rev. Manoel Seixas 
(titular), Rev. Lucas Ribeiro da Silva 
(titular), Presb. George Santos Almeida 
(titular), Presb. Paulo Joaquim Martins 
Ferraz (suplente) e Rev. Jabis Ipólito de 
Campos Júnior (suplente), 

CONSIDERANDO que os processos 
que merecem a apreciação do TR-SC/
IPB são complexos e, portanto, deman-
dam tempo para a análise do feito e for-
mação do convencimento de cada juiz;

CONSIDERANDO que, diferentemente 
da época em que o CD foi promulgado, 
atualmente contamos com ferramentas 
digitais que favorecem o compartilha-
mento dos autos na forma digital, para 
que todos os membros do Tribunal pos-
sam ter vistas;
CONSIDERANDO que as reuniões do 
Tribunal são dispendiosas e a abrevia-
ção do tempo favorece a redução de 
custos;
CONSIDERANDO que o conhecimen-
to antecipado dos autos e dos votos dos 
juízes, sobretudo do voto do relator 
permite uma melhor dinâmica à ses-
são de julgamento, sem prejuízo de 
alteração de posicionamentos no curso 
desta, antes da proclamação do resul-
tado, atendendo ao princípio bíblico 
encontrado em Pv. 11:14;
CONSIDERANDO que as ferramentas 
digitais modernas possibilitam fácil e 
segura comunicação, o que recomenda 
o uso delas para convocação dos juízes 

e intimação de partes e procuradores;
CONSIDERANDO que, em virtude da 
necessária reserva que se exige dos 
membros do Tribunal, revela-se mais 
adequado restringir o grupo de Whats
-App aos integrantes do órgão, titulares 
e suplentes.
RESOLVE, por unanimidade:
1. Doravante, os autos serão digitali-
zados e compartilhados com todos os 
juízes;
2. O voto do relator passará a ser dis-
ponibilizado até 5 (cinco) dias antes da 
sessão de julgamento;
3. Fica facultado aos demais juízes 
disponibilizar seus votos, convergen-
tes ou divergentes, antes da sessão de 
julgamento;
4. O compartilhamento dos autos e dos 
votos se dará em ambiente eletrôni-
co exclusivo dos membros do TR-SC/
IPB, sendo desde já autorizado o uso 
do grupo de WhatsApp e do e-mail ou 
outros que ofereçam segurança.

5. Preferencialmente, a convocação dos 
juízes e intimação de partes e procu-
radores serão feitas eletronicamente, 
mediante certidões nos autos;
6. Doravante, o grupo de WhatsApp do 
TR-SC/IPB se restringirá aos membros 
do Órgão, titulares e suplentes, exigin-
do-se destes o absoluto sigilo das infor-
mações e documentos a que tiverem 
acesso.
7. Esta resolução entra em vigor nesta 
data e uma cópia ficará arquivada em 
pasta própria da Secretaria do Tribunal.

Em 19 de Janeiro de 2022.

Presb. Jayro Boy de Vasconcellos 
Júnior
Presidente do TR-SC/IPB
[original assinado]

Presb. George Santos Almeida
Secretário em Exercício do TR-SC/IPB
[original assinado]

Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil

Tribunal de Recursos do Supremo Concílio – TR-SC/IPB

RESOLUÇÃO NORMATIVA TR-SC/IPB N0 001/2021
Dispõe sobre a disponibilização dos autos digitalizados e antecipação de votos

O TRIBUNAL DE RECURSOS DO 
SUPREMO CONCÍLIO DA IGREJA 
PRESBITERIANA DO BRASIL (TR-
SC/IPB), reunido aos 26 dias do mês de 
novembro do ano 2021, às 14 horas, no 
auditório do Centro Histórico do Institu-
to Presbiteriano Mackenzie, localizado 
na Rua da Consolação, nº 930, Conso-
lação, São Paulo, sob a Presidência do 
Presb. Jayro Boy de Vasconcelos Júnior, 
encontrando-se presentes os demais 
membros, Rev. Jorge Correa dos Santos 
Filho (Secretário), Rev. Manoel Seixas 
(titular), Rev. Lucas Ribeiro da Silva 

(titular), Presb. George Santos Almeida 
(titular), Presb. Paulo Joaquim Martins 
Ferraz (suplente) e Rev. Jabis Ipólito de 
Campos Júnior (suplente), 
CONSIDERANDO que, para além de 
solucionar o caso concreto, as decisões 
deste E. Tribunal de Recursos do Supre-
mo Concílio podem servir de balizamen-
to para as decisões dos tribunais inferio-
res, evitando a repetição de casos que 
envolvam matérias a respeito das quais 
o entendimento já esteja pacificado no 
âmbito desta corte eclesiástica;
CONSIDERANDO que o conhecimento 

acerca de casos julgados contribui para 
a estabilidade das decisões no âmbito 
eclesiástico;
CONSIDERANDO que embora impor-
tantes decisões do TR-SC/IPB possam 
servir de referência segura a todos os tri-
bunais inferiores, atualmente o conheci-
mento delas se limita às partes, aos seus 
procuradores e aos tribunais inferiores 
diretamente envolvidos nos processos, 
escapando à percepção dos demais, uma 
vez que não se dá nenhuma publicidade 
ao conteúdo dos acórdãos, nem mesmo 
das ementas que sumarizam o entendi-

mento aplicado em cada caso;
CONSIDERANDO que a publicação das 
ementas, pela inserção delas nas atas da 
CE-SC/IPB e do SC/IPB, sem mencionar 
os processos e as partes envolvidas, pode 
contribuir para a pesquisa jurisprudencial 
com vistas à solução de casos futuros;
CONSIDERANDO que cabe ao próprio 
TR-SC/IPB definir procedimentos rela-
tivos aos processos de sua competência 
e providências decorrentes das próprias 
decisões, naquilo que o Código de Dis-
ciplina silencia,
RESOLVE, por unanimidade:

RESOLUÇÃO NORMATIVA TR-SC/IPB N0 002/2021
Dispõe sobre a introdução de ementas nos acórdãos e os meios de divulgação 

de seu conteúdo para pesquisa

REsOLuÇõEs E EMENTáRIO 
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1. Doravante, todos os votos serão pre-
cedidos de EMENTA com os temas 
centrais do caso submetido a julgamen-
to, cabendo ao relator a elaboração da 
mesma, sem prejuízo da colaboração dos 
demais juízes, e, no caso de ficar vencido 
o voto do relator, a redação da EMEN-
TA caberá ao autor do voto divergente 
prevalente; 
2. As EMENTAS se limitarão aos pontos 
essenciais dos acórdãos, sem mencionar 
o processo e as partes envolvidas.
3. As EMENTAS serão numeradas 

com indicação do ano, iniciando com 
001/2021;
4. As EMENTAS dos casos julgados 
serão catalogadas e integrarão os relató-
rios anuais do TR-SC/IPB à CE-SC/IPB, 
bem como o relatório quadrienal ao SC/
IPB, para inserção em ata, com o título 
EMENTAS DOS CASOS JULGADOS 
PELO TRIBUNAL DE RECURSOS DO 
SUPREMO CONCÍLIO (TR-SC/IPB), 
de modo que possibilite a pesquisa no 
Digesto;
5. Fica atribuída ao Secretário do TR-SC/

IPB a tarefa de numerar e catalogar as 
EMENTAS, inicialmente para consulta 
pelos membros do próprio Tribunal, com 
publicação do ementário no órgão oficial 
da Igreja, o jornal Brasil Presbiteriano, 
e também, quando for viável, divulga-
ção na página da IPB, na parte relativa 
ao TR-SC/IPB, buscando viabilizar tal 
providência junto à Secretaria Executiva 
do SC/IPB e à APECOM, que cuida da 
administração e atualização do referido 
site. 
6. Esta resolução entra em vigor nesta 

data e uma cópia ficará arquivada em 
pasta própria da Secretaria do Tribunal.

Em 19 de Janeiro de 2022.

Presb. Jayro Boy de Vasconcellos 
Júnior
Presidente do TR-SC/IPB
[original assinado]

Presb. George Santos Almeida
Secretário em Exercício do TR-SC/IPB
[original assinado]

EMENTA Nº 01/2021

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA 
DECISÃO PROFERIDA PELO TRI-
BUNAL DO SÍNODO. POSSIBILI-
DADE DE CONCESSÃO DE LIMI-
NAR PELO RELATOR. Conquanto 
o Código de Disciplina preveja que a 
apelação não terá efeito suspensivo (art. 
116, parágrafo único do CD), essa regra 
não se aplica ao recurso extraordiná-
rio, que tem regulamentação própria, 
não havendo, no referido diploma legal 
nenhuma objeção à concessão desse 
efeito pelo Tribunal de Recursos do 
Supremo Concílio, desde que presentes 
os requisitos da relevância dos funda-
mentos do recurso e do perigo de inefi-
cácia da decisão a ser proferida ou risco 
de dano grave irreparável ou de difícil 
reparação. Portanto, poderá o Relator 
suspender a eficácia da decisão recor-
rida se houver plausibilidade do direito 
em questão e ficar constatado que, 
da imediata produção de seus efeitos, 
houver risco de dano grave, de difícil 
ou impossível reparação. (TR-SC/IPB, 
Acórdão de 26/11/2021, Juiz Redator 
Presb. George Almeida)

EMENTA Nº 02/2021

INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. ATO 
FORMAL. INÍCIO DO CURSO DO 
PRAZO RECURSAL. NECESSI-
DADE DE ENTREGA DE CÓPIA 
DA SENTENÇA ÀS PARTES PRE-
SENTES NA SESSÃO DE JULGA-
MENTO OU POSTERIORMENTE, 
MEDIANTE MANDADO DE INTI-

MAÇÃO. INTELIGÊNCIA DOS 
ARTIGOS 92 E 93, COMBINADOS 
COM O ART. 96, DO CÓDIGO DE 
DISCIPLINA. Sendo a intimação um 
ato formal, mesmo quando feita verbal-
mente pelo secretário do tribunal (art. 
92 e parágrafo único do CD), a omis-
são desse ato impede o curso do prazo 
recursal, de modo que essa formalida-
de somente pode ser superada quando 
sua inobservância não trouxer nenhum 
prejuízo ao processo e às partes. Por-
tanto, para fixar o termo inicial do 
prazo recursal é insuficiente a simples 
presença das partes na sessão de julga-
mento. A rigor, o prazo para apelação 
somente flui a partir da efetiva intima-
ção das partes, com a entrega da cópia 
da sentença na sessão de julgamento 
ou posteriormente, mediante mandado 
de intimação. (TR-SC/IPB, Acórdão de 
26/11/2021, Juiz Redator Presb. George 
Almeida)

EMENTA Nº 03/2021

PENA DE DEPOSIÇÃO APLICA-
DA PELO PRESBITÉRIO. REFOR-
MA DA SENTENÇA PARA APLI-
CAR A PENA DE AFASTAMENTO 
POR TEMPO INDETERMINADO. 
RESTAURAÇÃO IMEDIATA POR 
DECISÃO DO TRIBUNAL DO 
SÍNODO. SUPRESSÃO DE INS-
TÂNCIA. INCOMPETÊNCIA DO 
TRIBUNAL DO SÍNODO. INTE-
LIGÊNCIA DO ART. 134, ALÍNE-
AS “B” E “D”, DO CÓDIGO DE 
DISCIPLINA. Ao reformar a sentença 
do presbitério para aplicar a pena de 
afastamento por tempo indetermina-

do ao ministro e proceder à imediata 
restauração deste, o tribunal do sínodo 
exorbita de sua competência funcional, 
já que compete ao presbitério, órgão ao 
qual o ministro está vinculado, iniciar e 
acompanhar o processo de restauração, 
que é gradativo, conforme exegese do 
art. 134, alíneas “b” e “d”, do Código 
de Disciplina, impondo-se a baixa dos 
autos, a fim de que o concílio infe-
rior proceda como entender adequado. 
(Acórdão de 26/11/2021, Juiz Redator 
Presb. George Almeida)

EMENTA Nº 04/2021

PROCESSO DISCIPLINAR. DECI-
SÃO DO TRIBUNAL DO SÍNODO 
QUE RECOMENDA A CONVOCA-
ÇÃO DE REUNIÃO DO PRESBITÉ-
RIO PARA VOTAR VERBA DESTI-
NADA AO SUSTENTO DO MINIS-
TRO SOB DISCIPLINA. INCOM-
PETÊNCIA DO ÓRGÃO JUDICIAL 
PARA DELIBERAR SOBRE MATÉ-
RIA DE COMPETÊNCIA DO CON-
CÍLIO INFERIOR, PRÓPRIA DE 
PROCESSO ADMINISTRATIVO. 
INEFICÁCIA DA RECOMENDA-
ÇÃO.  O tribunal eclesiástivo do síno-
do exorbita de sua função eclesiástica 
ao fazer recomendações que, a rigor, 
dariam suporte à equivocada decisão de 
restaurar diretamente o apenado, sendo 
certo que tanto a restauração quanto 
a votação de verba para sustento do 
ministro são providências da compe-
tência do presbitério, podendo o sínodo 
(jamais o tribunal deste) pronunciar-se 
apenas quando provocado em demanda 
própria, à parte do processo disciplinar. 

Importa dizer que a avaliação quanto à 
oportunidade e conveniência de socorro 
financeiro ao ministro sob disciplina, 
como ato de misericórdia - e não como 
obrigação legal, que não há, conforme 
resolução CE – 2009 – DOC. CXX-
VIII - está na esfera de competência e 
ao alvitre do presbitério. (TR-SC/IPB, 
Acórdão de 26/11/2021, Juiz Redator 
Presb. George Almeida)

EMENTA Nº 05/2022

RECURSO EXTRAORDINÁRIO.  
INADMISSIBILIDADE. Não cabe 
Recurso Extraordinário de resolução 
ou decisão administrativa de Concílio. 
Decisões administrativas são desafiadas 
por recurso administrativo previsto no 
artigo 64, da CI/IPB. Somente é cabí-
vel Recurso Extraordinário nas estritas 
hipóteses das alíneas “a” e “b” do artigo 
22, do CD/IPB, a saber, de sentenças 
finais – em processos disciplinares – 
dos Presbitérios (art.20, inciso II, do 
CD/IPB) e Tribunais de Recursos dos 
Sínodos (parágrafo único, do art.21, do 
CD/IPB). Recurso Extraordinário não 
conhecido e arquivado. Art. 128, pará-
grafo único, do CD/IPB. (Despacho em 
exame de admissibilidade de Recurso 
Extraordinário, em 23/01/2022, Juiz 
Presidente  Presb. Jayro Boy de Vascon-
cellos Júnior)

EMENTA Nº 06/2022

DENÚNCIA. MERA COMUNICA-
ÇÃO DA FALTA AO CONCÍLIO 
COMPETENTE. REQUISITO PRO-
CESSUAL SATISFEITO. INTELI-

EMENTÁRIO
(Conforme Resolução Normativa TR-SC/IPB No 02/2021)

REsOLuÇõEs E EMENTáRIO 
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GÊNCIA DO ART. 42, ALÍNEA “B”, 
DO CÓDIGO DE DISCIPLINA. A 
mera comunicação da falta confessa-
da ao concílio competente é suficien-
te para configurar a denúncia prevista 
no art. 42, alínea “b”, do Código de 
Disciplina, não sendo exigível que o 
comunicante peça a aplicação da disci-
plina ou de alguma pena específica ao 
faltoso, porquanto esta decisão compete 
ao tribunal. (TR-SC/IPB, Acórdão de 
18/03/2021, Juiz Redator Presb. Geor-
ge Almeida)

EMENTA Nº 07

PEDIDO DE RESTAURAÇÃO. 
TRIBUNAL COMPETENTE PARA 
CONHECER E PROCESSAR O 
PEDIDO. INTELIGÊNCIA DA 
RESOLUÇÃO SC-1974 – DOC.  LII. 
Ao declarar que “A restauração de 
membro de Igreja e de Ministro deve 
ser sempre efetuada pelo concílio que 
o disciplinou...”, o SC/IPB buscou elu-
cidar ponto omisso no CD, de modo a 
pacificar o entendimento no sentido de 
que o órgão judicial competente para 
restaurar é o mesmo que tem compe-
tência legal para executar a disciplina, 
ou seja, o mesmo órgão competente 
para impor a pena estabelecida no títu-
lo sentencial - seja a sentença inicial, 
seja a sentença final ou o acórdão do 
Tribunal de Recursos. Nesse sentido 
a exegese trazida pela resolução SC 
– 2006 – DOC. XCII: “[...] conside-
rando: que a disciplina só pode ser 
exercida por um tribunal eclesiástico 
e, consequentemente, a restauração, 
conforme os art. 18, 19 e 134 do CD/
IPB, o Supremo Concílio/IPB resol-
ve: a restauração de membros far-se-á 
por Tribunal Eclesiástico, seguindo o 
que determina os art. 18, 19 e 134 do 
CD/IPB”. No caso referido na resolu-
ção, o membro de igreja somente pode 
ser restaurado pelo conselho. Mutatis 
mutandis o ministro somente pode ser 
restaurado pelo tribunal do presbitério, 
ainda que a pena imposta seja aquela 
estabelecida pela instância revisora (tri-
bunal do sínodo ou tribunal de recursos 
do SC/IPB). O órgão revisor não tem 
competência originária para processar e 
julgar pedido de restauração. Portanto, 
em caso de reforma da sentença final 
do tribunal do presbitério, pelo advento 
de sentença final do tribunal de recursos 
do sínodo, não cabe a este, como órgão 
revisor, processar e julgar originaria-
mente o pedido de restauração, sendo 

para tanto competente o presbitério que 
julgou a causa em primeira instância.
(TR-SC/IPB, Acórdão de 18/03/2021, 
Juiz Redator Presb. George Almeida)

EMENTA Nº 08/2022

CONTRARRAZÕES. PRERROGA-
TIVA DA PARTE RECORRIDA. As 
contrarrazões são prerrogativa proces-
sual da parte recorrida. Não cabe ao 
tribunal que julga a causa se manifestar 
sobre o recurso interposto pela parte, 
reputando-se nulo o ato processual que 
dá encaminhamento às contrarrazões 
ofertadas pelo órgão julgador.(TR-
SC/IPB, Acórdão de 18/03/2021, Juiz 
Redator Presb. George Almeida)

EMENTA Nº 09/2022
 
PEDIDO DE RESTAURAÇÃO. 
INDEFERIMENTO. FALTA DE 
PROVA SUFICIENTE DE ARRE-
PENDIMENTO. MAJORAÇÃO DA 
PENA. INICIATIVA EX OFFICIO 
DO TRIBUNAL. POSSIBILIDADE. 
GARANTIA DO CONTRADITÓ-
RIO. LIVRE CONVENCIMENTO 
FUNDAMENTADO. INTELIGÊN-
CIA DO ART. 9º, ALÍNEA “B”, IN 
FINE, COMBINADO COM O ART. 
134, PARÁGRAFO ÚNICO, DO 
CÓDIGO DE DISCIPLINA. Con-
quanto o processo disciplinar originário, 
atendendo ao princípio dispositivo, exija 
a provocação do tribunal competente, 
através de queixa do ofendido, denúncia 
de terceiro ou autodenúncia do falto-
so, o processo de restauração pode ser 
iniciado por impulso oficial ou a pedi-
do do disciplinado (inteligência do art. 
134, alíneas “a” e “b”, do CD), sendo 
que o agravamento da pena, no caso de 
afastamento do membro de igreja local 
ou de concílio (ministro), pode ocorrer 
independentemente de nova queixa ou 
denúncia, cabendo ao tribunal compe-
tente, no exercício do seu livre conven-
cimento fundamentado, ao apreciar o 
pedido de restauração em procedimento 
regular no qual se assegure ao disci-
plinado o direito de oferecer todas as 
provas ao seu alcance,  majorar de ofício 
a pena imposta no processo originário, 
conforme prevê o art. 9º, alínea “b, in 
fine, combinado com o art. 134, parágra-
fo único, do Código de Disciplina”, uma 
vez constatada a falta de prova suficien-
te de arrependimento do disciplinado.
(TR-SC/IPB, Acórdão de 18/03/2021, 
Juiz Redator Presb. George Almeida)

EMENTA Nº 10/2022

PROCESSO DE RESTAURAÇÃO. 
FATO NOVO. CONEXÃO COM A 
FALTA MOTIVADORA DA DISCI-
PLINA. MAJORAÇÃO DA PENA. 
POSSIBILIDADE. INTELIGÊN-
CIA DO ART. 9º, ALÍNEA “B”, IN 
FINE, COMBINADO COM O ART. 
134, PARÁGRAFO ÚNICO, DO 
CÓDIGO DE DISCIPLINA.. Pode o 
tribunal levar em conta fato novo para 
majoração da pena imposta ao discipli-
nado, mediante  prova suficiente desse 
fato e de sua conexão com a falta que 
motivou a disciplina, evidenciando a 
ausência de arrependimento do ape-
nado. Nesse caso, o tribunal agrava 
a pena do faltoso por não demonstrar 
que se arrependeu da falta que o levou 
à disciplina, e não propriamente pelo 
fato novo configurador de falta puní-
vel, já que o julgamento desta exige 
novo e regular processo disciplinar. 
(TR-SC/IPB, Acórdão de 18/03/2021, 
Juiz Redator Presb. George Almeida)

EMENTA Nº 11/2022

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
MANIFESTAÇÃO PÚBLICA DE 
MEMBRO DE IGREJA LOCAL. 
ENTREVISTAS, PALESTRAS 
E ESCRITOS EM DEFESA DO 
ABORTO LEGAL. DEFESA DO 
MARXISMO. INCOMPATIBI-
LIDADE COM A COSMOVISÃO 
BÍBLICA. CONFIGURAÇÃO DA 
QUEBRA DO 6º MANDAMENTO. 
FALTA TIPIFICADA NO ÂMBI-
TO ECLESIÁSTICO. RECONHE-
CIMENTO. Sendo evidente que o 
membro da igreja local se manifestou 
publicamente, através de entrevistas, 
palestras e escritos, em defesa do abor-
to, violando o princípio bíblico de 
defesa e preservação da vida, em fran-
co envolvimento com o pensamento 
marxista, incompatível com a cosmo-
visão cristã, a falta deve ser reco-
nhecida e declarada, ampliando-se os 
fundamentos para a pena aplicada pelo 
tribunal “a quo”.(TR-SC/IPB, Acórdão 
de 18/03/2021, Juiz Relator Rev. Victor 
Ximenes)

EMENTA Nº 12/2022
PERDÃO CONCEDIDO PELA 
OFENDIDA AO OFENSOR E POR 
ESTE ACEITO DURANTE O PRO-
CEDIMENTO SUASÓRIO. INAP-
TIDÃO PARA INIBIR A INSTAU-

RAÇÃO DO PROCESSO DISCI-
PLINAR. DECISÃO QUE COMPE-
TE AO TRIBUNAL. O perdão conce-
dido durante o procedimento suasório, 
por si só, não causa a extinção da puni-
bilidade nem inibe o andamento do 
processo, através do qual poderão ser 
atingidos os objetivos da disciplina que 
Cristo executa por meio do tribunal 
eclesiástico, os quais nem sempre são 
atingidos com o perdão concedido e as 
admoestações privadas, sendo neces-
sária a intervenção da igreja para que o 
faltoso seja alcançado pelos benefícios 
da correção divina. Portanto, uma vez 
apresentada a queixa ou denúncia diri-
gida ao concílio, o autor não poderá 
dispor da ação disciplinar, cabendo ao 
tribunal decidir sobre eventual desis-
tência expressa ou tácita, decorrente ou 
não de perdão concedido pelo ofendido 
e aceito pelo ofensor, tendo em vista o 
bem do culpado, a edificação da igreja 
e, sobretudo, a honra de Cristo. (TR-
SC/IPB, Acórdão de 18/03/2021, Juiz 
Redator Presb. George Almeida)

EMENTA Nº 13/2022

PROCEDIMENTO SUASÓRIO. O 
procedimento suasório, previsto no 
artigo 43, do CD, é regra pétrea e 
deve ser exercitado antes de instaurado 
o processo, sua ausência implica em 
nulidade. É dever de todo tribunal de 
apelação verificar o exato cumprimen-
to do artigo 43, do CD, não sendo ele 
o foro adequado para esse exercício. 
O procedimento suasório, previsto no 
artigo 43, não se confunde com “tran-
sação ou acordo”, não é direito dis-
ponível, e sim, obrigação do concílio 
que recebe a denúncia ou a queixa.
(TR-SC/IPB, Acórdão de 18/03/2021, 
Juiz Relator Presb. Emmanuel Carlos).

EMENTA Nº 14/2022

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
INADMISSIBILIDADE. INTE-
LIGÊNCIA DO PARÁGRAFO 
ÚNICO DO ART. 128, DO CD/IPB. 
Somente é cabível Recurso Extraor-
dinário nas estritas hipóteses das alí-
neas “a” e “b” do artigo 22, do CD/
IPB, a saber, de sentenças finais dos 
Presbitérios (art.20, inciso II, do CD/
IPB) e Tribunais de Recursos dos Síno-
dos (parágrafo único, do art. 21, do 
CD/IPB). Recurso Extraordinário não 
conhecido e arquivado, conforme art. 
128, parágrafo único, CD/IPB.

REsOLuÇõEs E EMENTáRIO 


