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Conheça o 
Disquepaz

A glória de Deus na evangelização

Luz para o Caminho 
(LPC) lança o Disquepaz 
Cloud. Uma evolução 
tecnológica do serviço 
de mensagens por tele-
fone. Mensagem perso-
nalizada para as igrejas. 
Pág 8

Entre 10 e 12 de junho, mais de 1.200 pessoas participaram do Congresso da  
APECOM em Águas de Lindóia, SP. O tema foi “Exaltação de Cristo, exultação da 
igreja”. Leia nas págs 10 e 11.

O Rev. Pinho Borges, Secretário Nacional da Pessoa 
Idosa da IPB, esbanja energia em cinco visitas paulis-
tanas de 3 a 6 de junho. Pág 7

Inaugurada no Rio a nova sede do Seminário Teo-
lógico Presbiteriano Rev. Ashbel Green Simonton. 
Leia nas págs 18 e 19

Chegou o Supremo Concílio
De 24 a 30 de julho na IP de Cuiabá. Importantes 
decisões serão tomadas. Veja Editorial (p.2) e con-
vocação nas págs Págs 24 a 26

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

Pelos campos paulistanos Cultura Cristã lança 3ª edição 
clássica das Institutas de Calvino

Seminário Teológico tem nova sede
Rio de JaneiRo

Cultura Cristã lança 
no Supremo Concílio 
a 3ª edição Clássica 
das Institutas de Cal-
vino com as opções 
4 volumes e volume 
único, em papel e 
e-book. Pág 5
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Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós
reunião do Concílio maior da 

IPB é um evento em favor do 
qual devemos todos interceder junto 
a Deus.

O Senhor não nos deixou sem orien-
tação quanto ao modo como o seu 
povo, abaixo de sua soberania, deve 
ser governado. Desde os tempos anti-
gos, as comunidades locais e o povo 
em geral foram conduzidos por anci-
ãos. É verdade que Moisés foi comis-
sionado por Deus para ir ao Faraó e 
levar a comunicação divina da liber-
tação de Israel, mas ele teve primeiro 
de falar aos anciãos do povo e eles o 
acompanharam em seu encontro com 
a realeza egípcia (Êx 3.16-18). 

Mesmo reduzido pelo Faraó a um 
bando de escravos, Israel era visto 
pelo Senhor da aliança como seu 
povo, com governo próprio.

O sistema de liderança dos anciãos 
continuou ao longo dos séculos, a 
despeito das idas e vindas da liderança 
nacional e das oscilações espirituais 
constantes. Recordamos como exem-
plo a história de Rute e as providên-
cias tomadas por Boaz. Ele mesmo é 
tido por alguns pesquisadores como 
tendo sido um dos juízes de Israel, 
mas para decidir quem resgataria a 
propriedade de Noemi – e quem se 
casaria com a charmosa Rute – Boaz 
consultou o Conselho de Belém, os 
anciãos reunidos à porta da cidade.

Desse modo, chegamos ao Novo 

Testamento, quando os anciãos, sob 
o regime da língua grega, eram cha-
mados de presbíteros. Dedicado a 
plantar e organizar igrejas, Paulo pro-
movia por onde andava a eleição 
de presbíteros. Eram, na linguagem 
apostólica, os supervisores e pastores 
do rebanho, o que ele deixou bem 
claro em seu discurso de despedida 
dos presbíteros de Éfeso: “De Mileto, 
mandou a Éfeso chamar os presbíteros 
da igreja. E, quando se encontraram 
com ele, disse-lhes: (...) Atendei por 
vós e por todo o rebanho sobre o qual 
o Espírito Santo vos constituiu bispos, 
para pastoreardes a igreja de Deus, a 
qual ele comprou com o seu próprio 
sangue” (At 20.17-18,28). Pedro não 
ensinou outra coisa em seu apelo 
aos presbíteros/pastores: “Rogo (...) 
aos presbíteros que há entre vós, eu, 
presbítero como eles, e testemunha 
dos sofrimentos de Cristo, e ainda 
coparticipante da glória que há de ser 
revelada: pastoreai o rebanho de Deus 
que há entre vós” (1Pe 5.1-2).

O sistema congregacional não foi 
sequer cogitado para a vida regular 
de uma comunidade local. Sistema 
monocrático episcopal, nem pensar. E 
não só para a igreja local. Quando sur-
giram questões que tinham a ver com 
a identidade do próprio cristianismo, 
um concílio maior foi convocado. 
“Então, se reuniram os apóstolos e os 
presbíteros para examinar a questão” 

(At 15.6). Em Jerusalém, o primei-
ro SC da História discutiu pauta da 
maior importância para a fé.

Eu me referi acima ao modo como 
o povo de Deus, abaixo de sua sobe-
rania, deve ser governado. É que os 
presbíteros, regentes e docentes, não 
se reúnem em Concílio para fazer a 
sua própria vontade. Esse exemplo 
nos foi legado logo no primeiro SC 
de nossa história. A discussão não foi 
pequena, conta o eufemístico Lucas 
(At 15.2). Pode ter havido apartes aca-
lorados. O SC, porém, encerrou seus 
trabalhos com uma serena comunica-
ção às igrejas. Alguns haviam saído 
“sem nenhuma autorização” conciliar 
(v.24) e perturbado os crentes com 
imposições legalistas. A autoridade 
do Supremo, porém, provinha do alto: 
“(...) pareceu bem ao Espírito Santo e 
a nós (...)” (v.28). Nessa ordem. Daí 
a autoridade conciliar. A vontade de 
Deus, primeiro.

O que se fez em seguida foi levar 
às igrejas as decisões conciliares. “Ao 
passar pelas cidades, entregavam aos 
irmãos, para que as observassem, 
as decisões tomadas pelos apósto-
los e presbíteros de Jerusalém” (At 
16.4). Isso mesmo. Decisão conciliar 
se cumpre.

Por isso, enquanto os pastores do 
rebanho, regentes e docentes, reú-
nem-se em Concílio, o povo de Deus 
permanece em oração.

A

TRechos e fRases

“Equívoco, confusão, desordem. Foi então quan-
do surgiu um homem. E apareceu um livro. O 
homem: João Calvino. O livro: As Institutas” 
(Lucien Febvre, Au Coeur Religieux du XVIe Siècle, 
Paris: École Pratique des Hautes Études, 1968, p. 
256).

“Após três séculos e meio, ela [As Institutas] 
conserva sua inquestionável preeminência como 
o maior e mais influente de todos os tratados 
dogmáticos” (B.B. Warfield, Calvin and Calvinism, 
Grand Rapids, Michigan: Baker (The Works of Ben-
jamin B. Warfield), 1981, v. 5, p. 8).
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GoTas de esPeRanÇa

oisés viveu 120 
anos. Os primeiros 

40 viveu quase todos no 
Egito, como filho da filha 
de Faraó, onde recebeu 
seu treinamento acadêmico 
tornou-se perito nas ciên-
cias. Os 40 anos seguintes, 
viveu no deserto do Sinai, 
onde constituiu família 
e trabalhou como pastor 
de ovelhas. Nos últimos 
40 anos, libertou o povo 
de Israel da escravidão e 
conduziu-o pelo inóspito 
deserto rumo à terra pro-
metida. O chamado de 
Moisés para essa gigantes-
ca missão deu-se em meio 
às suas tentativas de fuga. 
Destacou várias vezes, sua 
inadequação para tão gran-
de missão, com desculpas 
e mais desculpas. Vejamos 
aqui, quais foram as des-
culpas de Moisés:

1. Em primeiro lugar, a 
desculpa de sua insignifi-
cância pessoal (Êx 3.11).

“(...) quem sou eu para 

ir a Faraó e tirar do Egito 
os filhos de Israel?” Moi-
sés olha para sua limitação 
e vê uma impossibilidade 
intransponível. Certamen-
te, ele não iria em sua pró-
pria força e não tiraria do 
Egito o povo da promes-
sa com seu próprio poder. 
Sempre que olhamos para 
nossas limitações, senti-
mo-nos inadequados para 
a grande missão que Deus 
nos outorga.

2. Em segundo lugar, 
a desculpa de sua falta de 
credibilidade (Êx 4.1).

“(...) não crerão, nem 
acudirão à minha voz, pois 
dirão: O Senhor não te 
apareceu.” Moisés sente-
se pequeno demais, para 
ser ouvido no Egito. Deus 
apareceu para ele no Sinai, 
mas o povo não viu essa 
manifestação, portanto, 
sente-se sem credibilida-
de ao falar em nome de 
Deus. Sua experiência pes-
soal junto à sarça ardente, 
pensa Moisés, carece de 
uma confirmação pública 
para ser ouvido.

3. Em terceiro lugar, a 
desculpa da falta de elo-
quência (Êx 4.10).

“Ah! Senhor! Eu nunca 
fui eloquente, nem outro-
ra, nem depois que falas-

te a teu servo, pois sou 
pesado de boca e pesado 
de língua.” Moisés sentiu-
se impedido de ir falar ao 
povo, uma vez que não 
se julgava eloquente para 
convencer as pessoas por 
intermédio de seu discur-
so. Esqueceu que o Deus 
que envia é o Deus que 
capacita. O mesmo que fez 
a boca, é também, aquele 
que dá a palavra certa e 
tem poder para tocar os 
corações. 

4. Em quarto lugar, a 
desculpa da indisposição 
de ir tendo outros mais 
capacitados para irem (Êx 
4.13).

“Ele, porém, respondeu: 
Ah! Senhor! Envia aquele 
que hás de enviar, menos 
a mim.” Moisés sente-se o 
mais desajeitado de todos 
os homens para tão imensa 
tarefa. Entende que exis-
tem outras pessoas mais 
capacitadas que ele. Sugere 
para Deus mudar de ideia 
e enviar outro qualquer, 
menos ele. Quer ficar de 
fora. Não quer se envol-
ver. Sente-se incapacitado. 
Prefere omitir-se. Sente-se 
mais confortável transfe-
rindo a responsabilidade 
para outrem. 

5. Em quinto lugar, a 

desculpa das dificuldades 
na realização da missão 
(Êx 5.22).

“(...) Moisés, tornan-
do-se ao Senhor, disse: Ó 
Senhor, por que afligiste 
este povo? Por que me 
enviaste?”. Moisés dei-
xou de falar para Faraó 
o que Deus ordenou que 
ele falasse, ou seja, que se 
Faraó não deixasse Isra-
el, o primogênito de Deus 
sair, o Senhor mataria o 
primogênito de Faraó (Êx 
4.22-23). Portanto, quando 
Moisés falou a Faraó, este 
endureceu ainda mais seu 
coração e endureceu ainda 
mais sua mão sobre o povo 
já tão castigado, afligin-
do-o com mais rigor. É 
nesse contexto que Moisés 
reclama de Deus, dizendo: 
Por que afliges este povo? 
Por que me enviaste? Moi-
sés sentia-se despreparado 
para a missão, e agora, fica 
ressentido por não ver a 
mão de Deus operando a 
rápida libertação.

6. Em sexto lugar, a des-
culpa de não ver resulta-
dos de seu trabalho nem 
junto ao povo nem junto a 
Faraó (Êx 6.12).

“(...) Eis que os filhos 
de Israel não me têm ouvi-
do; como, pois, me ouvi-

rá Faraó? E não sei falar 
bem.” Moisés estava em 
crise com o chamado divi-
no. Agora, está em crise 
com os resultados de sua 
missão. O povo que deve 
ser liberto não atende sua 
voz. Se o povo não o escu-
ta, como escutará Faraó? 
Mais uma vez Moisés, des-
taca sua falta de eloquência 
para justificar o fracasso 
de sua missão. E ele volta 
a repetir essa mesma des-
culpa: “Respondeu Moisés 
na presença do Senhor: Eu 
não sei falar bem; como, 
pois, me ouvirá Faraó” (Êx 
6.30).

 Apesar de todas essas 
desculpas de Moisés, ele 
foi o instrumento que 
Deus usou para tirar o seu 
povo do Egito e liderá-lo 
no deserto até a entrada 
da terra prometida. Deus 
endureceu o já empederni-
do coração de Faraó, para 
desbancar todas as divin-
dades do Egito e provar 
que só o Senhor é Deus.

E você, que desculpas 
tem apresentado a Deus 
para escapar do trabalho 
que ele lhe confiou?

Hernandes Dias Lopes

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

Presbiteriano.

Desculpas, meras desculpas

M

TRechos e fRases

“As Institutas não são apenas uma obra-prima de teologia cristã; 
trata-se de um clássico devocional.” John Murray, Calvin as 
Theologian and Expositor, Carlisle, Pensilvânia, The Banner of Truth 
Trust (Collected Writings of John Murray, v. 1, 1976, p. 311).

“As Institutas (...) representam os músculos 
da Reforma de Calvino” (Alister E. 
McGrath, A Vida de João Calvino, São 
Paulo: Cultura Cristã, 2004, p. 133).
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teologia é um exer-
cício integral, envol-

vendo o ser humano por 
completo – intelecto, emo-
ção e vontade – e, mesmo 
tendo uma relevância pri-
mária em nossa relação 
pessoal com Deus e em 
todas as nossas compreen-
sões, a teologia não termina 
em meu deleite ainda que o 
envolva. A teologia sempre 
é pastoral.

Como teólogos, intenta-
mos compreender a unidade 
do pensamento de Deus em 
toda a Escritura procurando 
fazer jus à sua revelação 
em sua organicidade. Essa 
síntese teológica deve ser 
buscada com um intenso e 
humilde trabalho e espírito 
de submissão a Deus.

 A teologia não é um tra-
balho descompromissado 
ou um hobby para prati-
carmos nas horas vagas. 
Antes, é um labor sério e 
reverente comprometido 

com o aprendizado, obedi-
ência e ensino.

Vivemos num impasse. 
Como teólogos, queremos 
apresentar uma mensagem 
relevante para a sociedade. 
A Igreja fundamentada na 
Palavra, com sua ênfase na 
santidade, tem a sua voz 
profética para um mundo 
agonizante em seus refe-
renciais terrenos e vulne-
ráveis a épocas, culturas, 
modas e circunstâncias. 

No entanto, parece que 
essa voz tem sido abafada 
em meio a outras vozes 
que, distantes da Escritu-
ra, apresentam mensagens 
de matizes diferentes, ora 
amparando-se na antropo-
logia, filosofia, sociologia 
e psicologia de massa, ora 
na promessa final de bens 
terrenos. Por isso, a pre-
gação centrada no gosto 
do "cliente" que paga por 
determinado serviço e, com 
razão, cobra pelos resulta-
dos prometidos.

Se em alguns momentos 
da História a pregação de 
uma salvação apenas trans-
cendente foi uma ameaça, 
agora a ameaça com a qual 
a igreja se depara é a de 
uma pregação de salvação 
que consiste em bens mate-

riais, conforto, bem estar, 
etc. 

Talvez haja outro mal 
sutil. Há cerca de 30 anos 
tem crescido um interes-
se vigoroso pela Teologia 
Reformada em nosso país. 
Mais recentemente, jovens 
de várias denominações 
têm se encantado com essa 
teologia pelo seu vigor, 
biblicidade, abrangência e 
capacidade de dar respos-
tas às suas inquietações. Os 
cursos de teologia afloram 
em nosso país, primeira-
mente de modo presencial, 
depois, no sistema de Ensi-
no à Distância (EAD), o 
que tende a se intensificar 
mesmo após a pandemia.

Nesse período, Deus tem 
capacitado irmãos nossos a 
pregar e ensinar com fide-
lidade, vivacidade e pro-
fundidade.  Ainda que não 
tenham buscado isso, o fato 
é que pela graça eles têm 
adquirido notoriedade e res-
peitabilidade. Nada mais 
justo. No entanto, alguns 
desvios podem estar ocor-
rendo.  

Muitos têm se empolga-
do apenas com aspectos 
da Teologia Reformada 
ou do que julgam sê-lo. 
Assim, a entendem apenas 

como sendo uma teologia 
de cinco ou menos pontos. 
Desse modo, transformam 
a mensagem do evangelho 
em debates em que o pro-
pósito mais evidente não 
é levar pessoas a Cristo, 
antes, convencerem seus 
oponentes, mostrando 
como o seu sistema é supe-
rior e mais bem elaborado.

 Outro desvio. Conforme 
fui alertado, têm surgido 
“pregadores itinerantes” 
que estão fascinados com a 
fama e com as ofertas pre-
viamente estipuladas para 
atenderem convites para 
pregar o evangelho... Tudo 
isso em nome de uma boa 
teologia.

Os momentos de fervor 
e crescimento trazem efei-
tos colaterais indesejáveis. 
Satanás parece ter desíg-
nios extremamente dissi-
mulados aqui. Foi o que 
ocorreu com Pedro após 
a confissão por revelação 
divina, de ser Jesus o Cristo 
(Mt 16.16-23); com os ana-
batistas na Reforma; com 
grupos sensualistas no avi-
vamento norte-americano 
e, para tomar um exemplo 
mais próximo, as dispu-
tas e divisionismo entre os 
presbiterianos no Brasil na 

virada do século 19, quan-
do a igreja estava em pleno 
desenvolvimento. Esses são 
apenas alguns exemplos.

Não podemos arrefecer o 
ímpeto bíblico doutrinário 
e evangelístico. Mas, tam-
bém, é preciso estar atentos 
para não estimular desvios 
teológicos que consistem 
em uma negação da mensa-
gem bíblica.       

Cabe a nós submeter o 
nosso juízo e entendimento 
à verdade de Deus confor-
me testemunhada pelo Espí-
rito. Sem o Espírito, todo o 
nosso trabalho “exegético” 
será em vão. A genuína exe-
gese tem como pré-requisi-
to a oração e o espírito de 
dependência de Deus. Por 
isso, toda teologia começa e 
continua sendo um “diálogo 
com Deus”. 

O nosso desejo deve ser 
sempre o de expor com 
fidelidade a Palavra em sua 
abrangência e vivacidade. 
Isso exige um estudo sério 
e comprometido.

Que Deus nos ajude. 
Amém.

TeoLoGia e Vida

Um labor sério e reverente

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

A

TRechos e fRases

“Para o calvinista, o mundo está ordenado para manifestar 
a majestade de Deus, e o dever do cristão é viver para 
tal fim” (R.H. Tawney, A Religião e o Surgimento do 
Capitalismo, São Paulo: Editora Perspectiva, 1971, p. 115).

“Isolado da igreja, ele teria sido de pouco proveito para 
ela” (David Mathis, “Introdução: A glória divina e a labuta 
diária”. In: John Piper; David Mathis, org. Com Calvino no 
Teatro de Deus, São Paulo: Cultura Cristã, 2011, p. 16).



Julho de 2022 5
Brasil
Presbiteriano

LanÇaMenTo

Na primeira metade do século 16, um erudito astrônomo polonês, 
Copérnico, revolucionou as ideias até então aceitas sobre o Sis-
tema Solar. Ensinava-se anteriormente que o Sol girava em torno 
da Terra, considerada o centro do universo. Em seu célebre livro 
“Das revoluções das esferas celestes”, Copérnico demonstrou 
que é o contrário, a Terra que gira em torno do Sol, bem como 
os outros planetas, e a compreensão do universo foi colocada de 
ponta cabeça.
Ao mesmo tempo, outra revolução era realizada no mundo espi-
ritual. Um jovem francês de 27 anos, João Calvino, publicava em 
1536 um pequeno volume de seis capítulos, chamado Institutas da 
religião cristã (Jean Cadier.  Calvin.  Paris: Press Universitaires 
de France, 1966).

Um tesouro imperdível

A Cultura Cristã tem disponibilizado duas versões das Institutas: a 
tradução de Odayr Ollivetti a partir da edição francesa de 1541, que 
por sua vez foi traduzida por João Calvino da edição em latim de 
1539; a segunda versão é a que apresentamos aqui, 3ª edição Clássica 
traduzida do latim que será lançada no Supremo Concílio: 
1. Do texto completo de Institutio Christianae Religionis (Instrução na 
Religião Cristã), edição definitiva em latim de 1559.
2. Tradução do linguista erudito e piedoso Waldyr Carvalho Luz.
3. Texto revisado e atualizado.
4. Linguagem correta e acessível, leitura agradável, sem expressões 
arcaicas e orações invertidas.
5. Harmonia temática com a edição traduzida do francês.
6. 1ª opção: 4 volumes encadernados. Total de 1528 páginas.
7. 2ª opção: Volume único com capa dura. Este também como ebook.

Por que adquirir um exemplar das Institutas
1. Uma das mais lúcidas e vigorosas sumas teológicas da história da 
Igreja.
2. O primeiro compêndio completo da fé cristã, a obra máxima da 
Reforma.
3. Obra que serviu de inspiração para principais obras de Teologia.
4. Orientação rigorosamente bíblica, na melhor tradição Reformada.
5. Cosmovisão que molda o pensamento humano segundo a Escritura.
6. Texto corajoso e ousado, não evita temas polêmicos.
7. Contextualizado, engajado em questões de sua época e relevante 
hoje.
8. Com orientações práticas para o cristão, é um livro teológico-
devocional.
9. Contribuição imortal do teólogo da Palavra e do Espírito Santo.
10. Finalmente, um texto que todos podem ler e compreender.

Destaques das Institutas
1. Ao abordar a oração, Calvino demonstra sensibilidade e piedade. É 
um dos capítulos mais inspiradores dessa obra.
2. Sua discussão sobre o dia do Senhor – profunda, sem radicalismos – 
orientou a posição Reformada desde então.
3. Calvino discute o que é predestinação e como devemos entender a 
providência.
4. Calvino sustenta a necessidade do conhecimento de Deus para haver 
em consequência o auto-conhecimento. “Conhecer o homem depende 
de conhecer a Deus.”
5. O que vem antes? O arrependimento ou a fé? Calvino acusa de 
superficiais os que sustentam que o arrependimento precede a fé, e não 
o contrário.

Cultura Cristã lança no Supremo Concílio a 3a edição Clássica das Institutas de Calvino

6. Quer conhecer a visão Reformada sobre a necessidade e utilidade 
dos sacramentos? Leia as Institutas.
7. Embora as Institutas não apresentem um capítulo exclusivo sobre o 
Espírito Santo, não há tema em que Calvino não se refira à sua pessoa 
e obra (em especial, no livro III). É por isso que Calvino é considerado 
o teólogo do Espírito Santo.
8. Somos desafiados a usar nossos bens com moderação, sem 
ostentação, vivendo com o mínimo necessário, com simplicidade 
(Institutas, III.7.5; 10.4).
9. Qual é a importância da liberdade cristã? Como entendê-la? Leia As 
Institutas. 
10. Seu texto sobre a graça comum choca os próprios reformados 
(II.2.15).
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Cultura Cristã alarga a sua tenda

6o Congresso Cultura Cristã da IPB

pesar das recorrentes 
crises, o número de 

títulos da CEP tem aumen-
tado de modo notável nos 
últimos tempos e a amplia-
ção do acervo continua. 
Nesta fase de encerramen-
to da pandemia do Covid-
19, lançamentos inéditos e 
reimpressões estão sendo 
retomados com entusiasmo.

Sob nova administração e 
para azeitar esse progresso 
e seu trabalho, a CEP acaba 
de adquirir o prédio ao 
lado. São quatro pavimen-
tos num total de 724m2 a 
mais para livros e revistas, 
para projetos novos ligados 

às mídias sociais e cursos 
de treinamento.

Para difundir a imagem 
da CEP e dinamizar seu diá-
logo com os presbiterianos, 
o Superintendente, Presb. 
Clodoaldo Waldemar Fur-
lan pretende também que a 
sede seja um point agradá-
vel e acolhedor.

Com o entusiasmo do 
CECEP, de seu presidente, 
Rev. Domingos da Silva 
Dias, e do presidente do 
SC, Rev. Roberto Brasi-
leiro, o contrato foi assi-
nado dia 13 de junho e as 
providências para ocupa-
ção e pleno aproveitamen-

to do espaço estão sendo 
tomadas.

A Cultura Cristã continua 
contribuindo para reformar 
a igreja no Brasil por meio 
da literatura, para a maior 
glória de Deus.

Conselho de Edu-
cação Cristã e Publi-

cações (CECEP) e a Asso-
ciação Nacional de Esco-
las Presbiterianas (ANEP) 
programaram para 9 a 11 
de setembro de 2022, no 
campus Higienópolis do 
Mackenzie o 6º Congresso 
Cultura Cristã da Igreja 
Presbiteriana do Brasil.

O tema será Deus nas 
Histórias da Bíblia – A 
revelação divina na Escri-
tura, com os preletores Phi-
lip Graham Ryken, Roberto 
Brasileiro e Heber Jr.

Cobrindo os segmentos 
Núcleo Escola Domini-
cal, Núcleo Escola Con-
fessional e Núcleo Igreja 
Total, diversos Seminários 
e oficinas para treinamento 
terão participações espe-
ciais de Alexandre Antu-
nes, Alexandre Henrique de 
Almeida, Alysson Massote 
Carvalho, Dario Cardoso, 
Filipe Fontes, Heber Carlos 
de Campos Jr, Hermisten 
Costa, João Paulo Thomaz 
de Aquino, Márcia Barbut-
ti, Michelle Razuk, Misael 
Batista do Nascimento, 

Rodrigo Leitão, Tarcízio 
José de Carvalho, Valdeci 
Santos e outros notáveis.

O evento contará com o 
apoio do Mackenzie e da 
APECOM.

Mais detalhes serão for-
necidos nas próximas edi-
ções do BP.

“Quase toda a sabedoria 
que possuímos, isto é, a ver-
dadeira e perfeita sabedo-
ria, consiste de duas partes: 
o conhecimento de Deus e 
de nós mesmos.”

João Calvino, As Institutas

Lançamento especial
A Editora Cultura Cristã programa para o seu 6º Con-

gresso o lançamento do livro Deus nas Histórias da Bíblia 
de Philip Graham Ryken. 

Como explicou o saudoso James Montgomery Boice 
em seu Prefácio desse livro, “(...) muitos não gostam de 
Teologia e provavelmente nunca pegarão num livro sobre 
os atributos de Deus, muito menos o lerão. Mas as pes-
soas gostam de histórias. Assim, de uma forma cativante 
e criativa, Ryken tentou explorar o caráter de Deus por 
meio de 13 histórias bíblicas que nos foram dadas para o 
ensino de quem Deus realmente é”.

Será ótimo libertar as histórias bíblicas do uso viciado 
que faz delas apenas fontes de lições de moral. O melhor, 
porém, será abrir os olhos para a razão principal de essas 
histórias terem sido contadas. São parte integrante da 
auto Revelação de Deus ao seu povo.

exPansão ediToRiaL

eVenTos iPB

A

O

Rev. Domingos da Silva Dias, presidente do CECEP; Rev. Roberto Brasileiro, presidente do 
SC; Presb. Anízio Alves Borges, membro do CECEP e consultor legal; e Presb. Clodoaldo 
Waldemar Furlan, superintendente da CEP, no alto no edifício adquirido.

Superintendente da CEP, Presb. Clodoaldo 
Furlan assina contrato de compra

Com a aquisição do prédio vizinho, Editora oficial da IPB dá importante passo em seu desenvolvimento 



Julho de 2022 7
Brasil
Presbiteriano

foRÇas de inTeGRaÇão

Pelos campos paulistanos

1. Editora Cultura Cris-
tã – A jornada começou 
no dia 3, em Recife, base 
da Secretaria Nacional da 
Pessoa Idosa. Logo após 
desembarque no Aeropor-
to de Congonhas, em São 
Paulo, o Rev. Borges visi-
tou as instalações da Edi-
tora Cultura Cristã, em São 
Paulo capital, juntamente 
com o Rev. Maurício Car-
dille. Na ocasião, foram 
recepcionados pelo Rev. 
Cláudio Marra (Editor da 
Cultura Cristã.

2. IP de Interlagos. No 
sábado, 4 de junho de 2022, 
o Rev. Borges falou à IP de 
Interlagos, pastoreada pelo 
Rev. Maurício Cardille. O 
evento começou às 8 horas 
com um café da manhã e 
às 9 horas o Rev. Borges 
falou sobre o tema “Apesar 
dos pesares envelhecer é 
uma benção”, com base no 
salmo 102. Após a palestra 
foi servido um almoço aos 
participantes. Agradece-
mos ao Rev Maurício pela 
hospitalidade e logística, 
desde a nossa chegada em 
São Paulo.

3. IP de Vila Mariana. 
Nesse mesmo sábado, o 
Rev. Borges, participou 
do encontro do grupo de 
idosos Geração de Ouro 
da IP de Vila Mariana, 
pastoreada pelo Rev. Gus-

tavo Bacha. No primeiro 
momento, os participantes 
ouviram uma palestra pela 
advogada Eloísa sobre os 
Direitos da Pessoa Idosa. 
Ela tratou da necessidade 
dos idosos conhecerem os 
direitos constantes no Esta-
tuto do Idoso. Em seguida 
o Rev. Borges falou sobre 
a “Construção da Repapi”; 
sua logística e as ações rea-
lizadas pela Rede Presbi-
teriana de Apoio à Pessoa 
Idosa. Após as palestras 
foi servido aos participan-
tes um lanche com comida 
de milho, pois o ambiente 
lembrou o Nordeste.

4. IP de Americanópolis. 
No domingo, 5 de junho, o 
Rev. Borges, falou sobre 
envelhecimento com quali-
dade na Escola Dominical 
da IP de Americanópolis, 
pastoreada pelo Rev. Elton 
Souza, que é auxiliado pelo 
Rev. Robson Garcez. O 
tema da palestra foi “Enve-
lhecimento. Diga não aos 
mitos e preconceitos”.

5. IP Monte Simão. No 
mesmo domingo, à tarde e 
à noite, o Rev. Pinho falou 
à IP Monte Simão, pasto-
reada pelo Rev. Avaci San-
tos. À tarde, o Rev. Borges 
falou sobre “Idoso, sim. 
Velho, não”.

Após todas as palestras 
foram distribuídos para os 
participantes o Kit Repapi 
(um boné, uma caneta e 

um exemplar do Estatuto 
do Idoso).

À noite, o Rev. Borges 
pregou a Palavra no culto 
vespertino. Em seguida, 

dirigiu uma palavra pasto-
ral ao casal Marli e Avaci 
pela passagem dos seus 40 
anos de vida conjugal.

Agradecemos a Deus em 

primeiro lugar e aos pastores 
e igrejas pela hospitalidade 
nessa jornada paulistana.

No período de 3 a 6 de junho de 2022, o Rev. Pinho Borges, Secretário Nacional da Pessoa Idosa da IPB, 
visitou igrejas de São Paulo

Pinho Borges 

O Rev. Pinho Borges é o Secretário 
Nacional da Pessoa Idosa da IPB
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caMinhada cRisTã

Eu ainda o louvarei

uestionar a nossa 
alma sobre a razão 

do seu abatimento é um 
exercício necessário. Para 

não ser injusta generali-
zando, confesso que me 
abato facilmente. Mui-
tas situações me doem 
e fazem com que minha 
alma se perturbe.  Como 
todos os que se sabem 
fracos e dependentes da 
Graça, no entanto, vejo a 
ação poderosa do Senhor 
na minha vida.  Preciso 
me unir a Davi em coro 

e dizer: “Eu sou pobre 
e necessitado, porém o 
Senhor cuida de mim”.

Li algo que calou fundo 
em meu coração e que me 
apresentou um crivo sobre 
as razões que podem trazer 
abatimento à alma de um 
crente. Só existem duas; 
nada mais. A primeira é 
se ainda não conhecemos 
a Deus e não entregamos 

a vida a ele. A segunda 
é se já o conhecemos e 
vivemos em pecado. Nada 
mais pode nos trazer aba-
timento e perturbação. Por 
que, se a vida é tão cheia 
de enfrentamentos? Por-
que todas as outras coi-
sas podemos colocar nas 
mãos do Senhor e esperar 
que ele aja por nós! Sim, 
Deus trabalha por quem 

coloca nele a confiança 
fazendo com que todas as 
coisas cooperem para o 
seu bem! 

Espera em Deus, oh 
minh’alma, pois ainda o 
louvarei, a ele, meu auxí-
lio e Deus meu!

Aleluia e Amém!

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

Pinheiros, em São Paulo, SP.

Zuleika Schiavinato

Q

“Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas?”

confoRTo soB Medida

LPC lança Disquepaz Cloud

uvem! Um lugar eté-
reo, elevado, celes-

tial! Sinônimo de chuvas, 
sombras, indiferença e até 
de felicidade. Nuvem... 
uma palavra repleta de 
metáforas. Além de forma-
ções gasosas que flutuam 
sobre nossas cabeças, as 
nuvens inspiram poetas 
e também inspiraram os 
engenheiros da informática 
na criação de uma nova tec-
nologia chamada “Cloud 
Computing", a computação 

em nuvem. Um lugar onde 
nossos dados, nossas infor-
mações, músicas, vídeos e 
softwares são armazena-
dos numa grande rede de 
computadores ao redor do 
mundo. 

Da fita cassete à nuvem
É nesse ambiente que 

nasce o novo Disquepaz 
Cloud. Trata-se de uma 
evolução tecnológica do 
mesmo Disquepaz criado 
em 1978, numa oficina de 
fundo de quintal, pelo pro-
dutor da LPC, Artur Men-

des e o engenheiro ele-
trônico, missionário pres-
biteriano norte-americano, 
Rev. Curtis Goodson. Nos 
anos 70, secretária eletrô-
nica era uma grande novi-
dade nos Estados Unidos. 
Naquela época, Goodson 
trouxe de lá uma secretá-
ria eletrônica doméstica e, 
junto com Mendes, tive-
ram a ideia de adaptá-la 
para transmitir via telefo-
ne, pequenas mensagens 
evangélicas e de confor-
to espiritual. Em pouco 
tempo o serviço foi ficando 
conhecido e, com o suces-
so, as primeiras máquinas 
não resistiam às milhares 
de ligações que recebiam 
diariamente. No princípio, 
o Disquepaz atendia mais 
de 10 mil ligações mensais. 

Do analógico ao digital
E assim, com o passar 

dos anos, várias máquinas 
e tecnologias foram sendo 
introduzidas e aprimo-
radas. Primeiro foi a fita 
cassete end-less. Depois o 
cartucho com fita grafita-
da. Nos anos 90, o que nas-
ceu analógico, virou digi-
tal. Chegaram os primeiros 
computadores dedicados 
e as secretárias eletrôni-
cas digitais com cartões de 
memória. 

Mensagem personalizada
Hoje, 44 anos depois da 

sua criação, o Disquepaz 
chega ao topo da tecnologia 
disponível no mundo. Com 
o Disquepaz Cloud, pratica-
mente qualquer igreja pres-
biteriana do Brasil, ou de 

outra denominação, pode 
ter um Disquepaz, persona-
lizado. Isso porque, quando 
o usuário liga, automatica-
mente o sistema entrega ao 
ouvinte a mensagem com a 
assinatura final específica 
da igreja local e, através 
de um menu de opções, 
pode obter mais informa-
ções da igreja, pedir acon-
selhamento ou deixar um 
recado. 

Serviço
Para mais informa-

ções do novo Disquepaz 
Cloud, ligue para o telefo-
ne 19-3741-3000 ou envie 
e-mail para: disquepaz@
lpc.org.br.

Artur Mendes

Artur Mendes é publicitário e 
jornalista

N

Luz para o Caminho (LPC), produtora 
de conteúdos audiovisuais da Igreja 
Presbiteriana do Brasil, lança o Disquepaz 
Cloud. Uma evolução tecnológica do serviço 
de mensagens por telefone



Julho de 2022 9
Brasil
Presbiteriano

aPMT

Missão na terceira idade

população mundial 
está envelhecendo 

com mais saúde e qualidade 
de vida. A longevidade fica 
maior. Os idosos compõem 
boa parte da membresia na 
IPB, mas muitos ainda são 
vistos como incapazes para 
o reino de Deus, incluindo 
o trabalho missionário.

Mas a terceira idade é 
uma fase em que o justo 
manterá o dinamismo a ser-
viço do Senhor: “Na velhi-
ce darão ainda frutos, serão 
cheios de seiva e de verdor, 
para anunciar que o Senhor 
é reto” (Sl 13-15). Em seu 
livro A caminho de casa, 
Billy Graham afirmou que 
“a velhice não é para os 
fracos”. Na Bíblia, grandes 
homens e mulheres de Deus 
fizeram a diferença nessa 
etapa da vida. 

Esse é o testemunho de 
Josias Carvalho e de sua 
esposa Sônia Mary, ambos 
com 66 anos, operosos e 
entusiasmados com a difu-
são do evangelho na IP de 
Duque de Caxias, RJ. No 
último mês de abril, eles 
foram recebidos como mis-
sionários da Agência Pres-
biteriana de Missões Trans-
culturais (APMT) e agora 
estão na fase pré-campo, 
visitando igrejas para apre-
sentar o Projeto, estabele-
cendo parcerias para o sus-
tento e preparando as malas 
para servir em Guiné-Bis-
sau (África). “Em 2018, 

o Senhor nos concedeu o 
privilégio de pisarmos em 
solo guineense e conhecer-
mos o trabalho na cidade de 
Gabu. Durante 20 dias, tra-
balhamos como voluntários 
nas áreas de treinamento de 
liderança para EBD, con-
gresso de homens, mulheres 
e jovens e adolescentes”, 
lembra Josias. 

A dinâmica Sônia foi 
a primeira a identificar o 
chamado ainda quando 
cursava Teologia no Semi-
nário Betel Brasileiro em 
João Pessoa, PB, em 1978. 
Casados há 39 anos, com 
dois filhos e um netinho, 
os mais novos “velhinhos” 
da APMT decidiram trilhar 
todas as etapas do prepa-
ro cursando CFM, CTM, 
participando da Semana de 
Orientação, Estágio Trans-
cultural e também o curso 
teológico. Nesse último 
quesito, depois de servir por 

mais de 30 anos como pres-
bítero na IPB, Josias cursou 
o JMC em São Paulo e foi 
ordenado pastor em janeiro 
deste ano.

Josias já atuou como téc-
nico em edificações, dese-
nhista mecânico e de tubu-
lações. Há três anos está 
aposentado e não pensa em 
outra coisa que não seja tra-
balhar agora com edifica-
ção de vidas no país afri-
cano. “O Senhor continua 
usando seus servos como 
instrumentos de bênçãos 

independente da idade. João 
4.34 diz ‘Abram os olhos 
e vejam os campos! Eles 
estão maduros para a colhei-
ta’. Somos peregrinos nesta 
terra e precisamos trabalhar 
na seara. Até porque uma 
coisa que não precisaremos 
fazer no céu será evangeli-
zação. Portanto, missões é 
para o aqui e agora”, anima-
se Josias. 

No último estágio trans-
cultural do CFM, realiza-
do em julho de 2021 na 
Bolívia, o casal fez parte 
da equipe e deixou todos 
admirados com sua disposi-
ção. Josias e Mary não tive-
ram tratamento diferencia-
do e em nenhum momento 
usaram da prerrogativa da 
idade para algum tipo de 
facilitação. Participaram 
com empenho de todas as 
atividades. O casal foi gran-
de inspiração durante os 
dias de serviço e convivên-
cia naquele país.

A participação ativa de 
pessoas acima dos 60 anos 
não é novidade, mas um 
novo despertamento dos 
atuantes idosos na obra mis-
sionária vem chamando a 

atenção. O próprio quadro 
de missionários da APMT 
é uma inspiração para isso. 
São vários exemplos de 
cabelos brancos servindo. 
Essa faixa etária está bem 
representada na própria 
diretoria da APMT.

A população de longevos 
está aumentando. Por causa 
disso, vários nomes da mis-
siologia acreditam que os 
mais velhos serão a maior 
força missionária disponí-
vel nas próximas décadas. 
Os mais experientes gozam 
da bênção de maturidade 
e sabedoria para o labor 
na obra missionária. Bom 
saber que os queridos Josias 
e Sônia, não passarão o 
tempo em uma cadeira de 
balanço, mas caminharão 
grandes distâncias anun-
ciando o evangelho para 
que outros povos adorem 
e glorifiquem o salvador 
Jesus Cristo. 

Conheça mais sobre o 
Projeto “Guiné-Bissau 
Educando”. Fale com eles: 
Josias (21) 9 7445.9049) e 
Sônia (21) 9 9831.4964.
Equipe de Comunicação da 
APMT

Casal de aposentados inicia caminhada missionária rumo à Guiné-Bissau junto à APMT

A

Os mais expe-
rientes gozam 
da bênção de 
maturidade e 
sabedoria para 
o labor na obra 
missionária.
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ntre os dias 10 e 12 
de junho, foi realizado 

o Congresso da APECOM, 
com o tema “Exaltação de 
Cristo, exultação da igre-
ja”, em Águas de Lindóia. 
Foram oradores os reve-
rendos Roberto Brasileiro, 
Rosther Guimarães Lopes, 
Hernandes Dias Lopes, 
Ronaldo Lidório, Emílio 
Garófalo, Heber Júnior e 
Robinson Grangeiro. 

Foram 1210 congressis-
tas participando de todas as 
atividades. Todo o evento 

foi transmitido ao vivo pelo 
nosso canal do Youtube – 
youtube.com/ipboficial – 
e já contamos com 6 a 8 
mil visualizações, ou seja, 
a mensagem poderosa do 
evangelho foi proclamada 
no Congresso e continua 
reverberando e abençoando 
os ouvintes. 

Rosther Guimarães 
Lopes, presidente da APE-
COM, relata sua experi-
ência com o Congresso: 
“Estou na APECOM há 
oito anos e na minha opi-

nião, este foi um dos nos-
sos melhores Congressos. 
Havia uma grande expecta-
tiva, pois ficamos dois anos 
sem realizar tão importante 
evento. A equipe trabalhou 
com a dedicação e excelên-
cia costumeiras.

Os cânticos foram funda-
mentados no evangelho e 
muito bem conduzidos, por 
dois preciosos jovens músi-
cos presbiterianos.

Os pregadores trouxeram 
mensagens substanciosas, 
fundamentadas nas Sagra-

das Escrituras, que nos 
desafiaram a viver para a 
glória do Senhor e a nos 
dedicarmos à obra de evan-
gelização. Sobretudo, todas 
as mensagens foram cris-
tocêntricas e em todas elas 
o nome do Senhor Jesus 
foi exaltado. Saímos com a 
sensação de que estávamos 
na antessala dos céus e o 
Senhor nos visitou com sua 
graça e bondade. Já esta-
mos com muita expectativa 
para o Congresso do próxi-
mo ano.”

Os cânticos foram con-
duzidos por Guilherme 
Iamarino (Projeto Sola) e 
Júlio Filho (Banda Pur-
ples). Além de oficinas 
“Evangelização e Comu-
nicação”, com Haveraldo 
Júnior e “Evangelização e 
Capelania” com Edilaney 
Duarte, tivemos também 
uma programação espe-
cial para crianças de 3 a 
11 anos com o Palhaço 
Girafael. O Rev. Teen con-
duziu as atividades com 
adolescentes.

Equipe oficial do evento

aPecoM

A glória de Deus na evangelização
Exaltação de Cristo, exultação da igreja

E

Rev. Robinson Grangeiro Rev. Emílio Garófalo Rev. Teen Rev. Hernandes Dias Lopes Rev. Ronaldo Lidório Rev. Haveraldo Júnior Edilaney Duarte
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osso congres-
so ‘A glória de 

Deus na evangelização’ 
foi sonhado e planejado 
com muito carinho para 
acontecer em 2020, mas, 
como todos sabemos, 
os planos de Deus não 
são como nossos planos. 
Entretanto, sua vontade é 
boa, perfeita e agradável.

Dois anos se passaram 
até termos a alegria de 
estar juntos em mais um 
Congresso da APECOM. 
Durante esse tempo, uma 
lição ficou marcada em 
nossa mente e em nosso 
coração: Deus é aquele 
que tem as rédeas do uni-
verso e ele está no contro-
le de todas as coisas.

Nós nos reunimos nova-
mente lembrando e relem-
brando os queridos que 
perdemos durante todo 
o período de pandemia. 
Muitos que marcaram a 
história dos Congres-

sos da APECOM, com 
sua alegria, entusiasmo e 
dedicação, mas que hoje 
não estão mais entre nós. 
Todavia, o que nos con-
sola é sabermos que os 
santos de Deus, aqueles 
que foram justificados 
em Cristo Jesus, têm um 
destino certo: quando seus 
olhos se fecham para his-
tória, eles se abrem para 
eternidade. Jesus está 
enxugando de seus olhos 
todas as lágrimas e essa 
convicção enche o nosso 
coração de esperança.

Durante os dias do Con-
gresso fomos desafiados 
a efetivamente vivermos 
para a glória de Deus e 
cumprirmos com respon-
sabilidade aquilo que nos 
foi comissionado. Que de 
fato possamos transbordar 
do evangelho com atitudes 
e palavras e que façamos 
isso a partir daqui e até 
nos confins da terra.”

Equipe oficial Congresso APECOM Guilherme Iamarino Júlio Filho

Equipe  de apoio às crianças durante o evento

Águas de Lindóia recebe presbiterianos de todo o Brasil

Diretoria e Conselheiros da APECOM

aPecoM

Dos bastidores:
de 2020 para 2022

O Rev. Rodrigo Leitão é o Diretor 
Executivo da APECOM

Rodrigo Leitão

“N
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Você está convida-
do para acompanhar 

Bíblia para a Igreja, o mais 
novo projeto da Agência 
Presbiteriana de Evange-
lização e Comunicação, 
APECOM, lançado no dia 
20 junho de 2022.

São vídeos curtos, publi-
cados no canal oficial da 
IPB no Youtube. Na primei-
ra temporada, teremos nove 
episódios sobre o livro de 
Jonas, gravados pelo Rev. 
Paulo Won, sendo cada 
episódio disponibilizado 
na segunda, quarta e sexta, 
sempre às 12h.

 “É um programa produ-
zido pela APECOM para 
incentivar a leitura bíblica 

devocional, trazendo a com-
preensão do texto e desa-
fios práticos para o nosso 
cotidiano. Diversos estudos 
já estão produzidos ou em 
fase de produção. Teremos 
como facilitadores pasto-
res presbiterianos que têm 
se aprofundado nos estu-
dos das Sagradas Escrituras 
com muito zelo e responsa-
bilidade. Entre os confirma-
dos estão Heber Campos Jr, 
Paulo Won, Filipe Fontes, 
Emílio Garófalo Neto, Ros-
ther Guimarães Lopes, João 
Paulo Tomás de Aquino e 
Mauro Meister”, informa o 
Rev. Rodrigo Leitão, execu-
tivo da APECOM.

"A Bíblia para a Igreja 

promove um envolvimento 
com a Palavra de Deus para 
o uso devocional e para o 
estudo em pequenos gru-
pos. Possibilitará um mate-
rial simples, que exponha o 
texto com fidelidade e cria-
tividade, numa linguagem 
voltada à nossa geração. 

Não se trata apenas de mais 
um programa devocional, 
mas sim uma campanha que 
fomenta a leitura bíblica de 
maneira contínua e comple-
ta", afirma Guilherme Iama-
rino, idealizador do projeto 
e Diretor de Criação e Arte 
da APECOM.

A cada temporada rea-
lizaremos a leitura de um 
livro completo, ou grande 
porção bíblica, acompa-
nhados por meditações e 
questionamentos que nos 
farão aprofundar cada vez 
mais no conhecimento da 
Palavra de Deus como um 
todo, tendo a perspecti-
va da grande história da 
redenção firmada não só 
em nossas mentes, mas nos 
nossos corações.

Aproveite, abra seu celu-
lar agora mesmo, acesse 
youtube.com/ipboficial, 
inscreva-se no canal e ative 
o sininho para acompanhar 
essa e outras novidades.

Release APECOM

aPecoM

Bíblia para a Igreja
Como está sua leitura bíblica?

Como está sua leitura devocional da Palavra de Deus?

Conferência Ministério da Palavra

m evento 100% online com 
transmissão ao vivo. Assim 

é o Ministério da Palavra, confe-
rência digital organizada por Luz 
para o Caminho. 

Criado para capacitar líderes 
sobre a importância, o preparo 
e a prática da pregação fiel às 
Escrituras, o evento acontecerá 
de 2 a 5 de agosto de 2022 com o 
tema Aprenda a pregar fielmente 

as Escrituras de forma expositiva. 
Para ajudar os líderes e pastores 

de todo o Brasil a servir melhor 
em sua vocação, a conferência, 
além de apresentar os passos 
indispensáveis para ser um prega-
dor expositivo, irá tratar dos prin-
cipais problemas e dificuldades 
que os pregadores têm enfrentado 
nesses últimos dias como, por 
exemplo, mundanismo, orgulho, 
incredulidade, negligência e des-
prezo pela pregação. 

O evento tem entre os seus pre-
letores confirmados os reverendos 
Hernandes Dias Lopes, Luciano 

Subirá, Arival Dias Casimiro, 
Raphael Abdalla e Jeremias Perei-
ra, além de cânticos com Raquel 
Novaes.

Sobre a conferência e inscri-
ção com o valor promocional por 
apenas 12x de R$ 49,90 no cartão 
de crédito ou R$ 497,00 à vista, 
acesse https://ministeriodapala-
vra.com.br/

PReGa a PaLaVRa

Gabriela Cesario

Gabriela Cesario é jornalista do Brasil 
Presbiteriano 

U



Julho de 2022 13
Brasil
Presbiteriano

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. Esse salmo revela 
a horrível corrupção do 
coração humano. Embo-
ra tenha sido criado por 
Deus e viva no mundo 
de Deus, o ser huma-
no não honra o Senhor 
com verdadeira reverên-
cia. Em vez de glorificar 
a Deus, ele se vangloria. 
Seu coração é uma cons-
tante fonte de mentiras e 
males. Apesar de todo o 
seu orgulho, seu destino é 
subjugado, nunca avança. 
Esse diagnóstico revela a 
desesperada necessidade 

que a humanidade tem de 
Jesus Cristo. Ela precisa 
que Cristo lhe dê um novo 
coração por meio de seu 
Espírito, para que possa se 
arrepender e receber per-
dão por seus pecados para 
não ser punida por Deus. 
Veja nesse salmo uma des-
crição de si mesmo como 
você é por natureza. Como 
essa visão o afeta?

2. Fazendo um surpre-
endente contraste com a 
impiedade humana, o cará-
ter perfeito de Deus brilha 
como mil diamantes nesse 

texto. O amor, a fidelidade 
e a justiça de Deus se ele-
vam sobre a humanidade 
como uma grande cadeia 
de montanhas e fogem à 
nossa plena compreensão, 
como as profundezas do 
oceano. Mas Deus não 
está distante do homem 
caído, ele atrai pecadores 
a si pela fé em Cristo para 
que sua bondade se torne 
satisfação eterna para eles. 
O evangelho faz um con-
vite para um banquete, e 
Cristo é o anfitrião e, ao 
mesmo tempo, o pão da 

Leia o salmo 36 vida dos pecadores. Você 
está com fome? Tem se 
alimentado de Cristo?

MediTaÇões

Enoque

noque é geralmente 
lembrado por causa do 

seu fim notório. Ele não 
morreu, mas foi arrebatado 
aos céus para ficar com o 
Senhor (Hb 11.5). Duran-
te anos eu me perguntava 
como seria se não tivesse 
havido pecado e morte. 

A terra não ficaria cheia 
demais? Um dia, pregan-
do sobre Enoque, foi como 
o Senhor me tocasse no 
ombro: “Está vendo que não 
seria problema?” Com cer-
teza, todos saberiam quando 
teriam que se despedir!

Mas muito mais impor-
tante do que meu proble-
minha bioteológico, era o 
que o Espírito Santo regis-
trou sobre a vida desse bisa-
vô de Noé: Enoque andou 
com Deus! Da linhagem de 
filhos crentes de Adão, seu 
pai o chamou “o dedica-
do”.  Viveu numa época 

“Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si” (Gn 5.24).

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

Cristã, 2014.

  1Melodia:  a bes c c c f e / g a bes 
bes d c / a bes c c c a g / bes bes a g 
f e e g f.

de muito pecado, mas não 
quis mergulhar na lama de 
violência e lascívia. Como 
jovem, tinha colegas que 
o convidavam a participar 
das suas festas imorais, mas 
Enoque andava com Deus...

E na hora de pensar em 
se casar, Enoque andou 
com Deus, e procurou uma 
“Enoca” que andava ao lado 
do SENHOR. E quando 
nasceram os seus “Enoqui-
nhos”, ele continuou andan-
do com Deus, procurando a 
orientação do seu Criador 
na educação, para que seus 
filhos também andassem no 

caminho do Senhor. Na hora 
das decisões importantes, 
parou na encruzilhada para 
discernir o melhor caminho, 
pois queria continuar andan-
do com Deus (Sl 25.12). Até 
que um dia, o SENHOR lhe 
disse: “Meu filho, vamos 
para casa”.

Andando com Deus, de 
olhos abertos. Enoque não 
era um “místico”, que fecha-
va os olhos. “Andar com 
Deus” deve ser o alvo de 
cada crente (3Jo 4). Quan-
to mais procuramos viver 
a sã doutrina (2Tm 4.3), 
tanto mais carecemos de 

uma vida íntima com Deus 
(Sl 25.14). As nossas igrejas 
precisam desse equilíbrio, 
para que os crentes não se 
congelem numa ortodoxia 
fria, nem se queimem num 
misticismo abrasador.

♫ Como está tua vida 
com Deus? (4x)

♫ Quero andar como 
Enoque com Deus! (4x)1 

Frans Leonard Schalkwijk

E



Julho de 202214
Brasil
Presbiteriano

Julho na História da IPB

daTas coMeMoRaTiVas iPB

Alderi Souza de Matos

01

Organização da IP de Curitiba, pelo 
Rev. George Anderson Landes (1888).

02

Última edição do jornal pioneiro Impren-
sa Evangélica, criado pelo Rev. Ashbel 
Simonton e alguns colegas em 1864 
(1892).

Falecimento do Rev. Samuel Rhea 
Gammon, fundador do instituto de La-
vras, em Barra Mansa-RJ (1928).

07

Eleição dos primeiros presbíteros da IP 
do Rio de Janeiro (e da IPB) – William 
Richard Esher e Pedro Perestrello da 
Câmara; foram ordenados dois dias de-
pois (1866).

Lançamento da pedra fundamental do 
Seminário Presbiteriano na Rua Mara-
nhão, em São Paulo (1898).

Falecimento do Rev. Franklin do Nasci-
mento, no Rio de Janeiro, um dos fun-
dadores de O Puritano (1919).

08

George Whitehill Chamberlain é orde-
nado na 2ª reunião do Presbitério do 
Rio de Janeiro, na capital do império 
(1866).

Organização da IP de Fortaleza, Ceará, 
pelo Rev. DeLacey Wardlaw, missioná-
rio da Igreja do Sul – PCUS (1883).

Organização da IP de Pinheiros (SP), 
pelos Revs. Modesto Carvalhosa, Za-
carias de Miranda e Pbs. José Gomes 
Villela e Eliézer dos Santos Saraiva 
(1906).

Em um tempo de profundos desafios exis-
tenciais humanos, Deus levantou um ho-
mem com capacidades singulares para ser 
instrumento em suas mãos.  Em 10 de julho 
de 1509 nasce aquele que seria chamado 
como o “criador de um tipo humano” por 
Lucien Febvre, e por Emile Léonard “o fun-
dador de uma civilização”, porquanto viveria 
para glorificar a Deus como fiel pregador da 
Palavra.  Eis o homem: Jean Cauvin nasci-
do em Noyon, região da Picardia na França, 
filho de Gérard Cauvin e Jeanne Lefranc.  
João Calvino, que seria conhecido como um 
líder de homens, dominado pelo objetivo es-
piritual de servir unicamente ao seu Senhor.
Christian Brially Tavares de Medeiros

12

Rev. Ashbel Green Simonton lê o seu 
último relatório pastoral, na 3ª reunião 
do Presbitério do Rio de Janeiro (1867).

14

Ordenação do Rev. Otoniel de Campos 
Mota, em Brotas, pelo Presbitério Oes-
te de São Paulo; intelectual, poeta e fi-
lantropo (1901).

19

Falecimento do Rev. Edward Epes 
Lane, filho do pioneiro Edward Lane e 
pai do Dr. Eduardo Lane (1962).

Organização da IP de Londrina, Paraná 
(1936).

20

Ordenação do Rev. Modesto Perestrello 
Barros de Carvalhosa, pelo Presbitério 
do Rio de Janeiro; foi o 2º ministro orde-
nado pela IPB (1871).

21

George Whitehill Chamberlain chega 
ao Rio de Janeiro em caráter particular, 
trazendo carta de recomendação para 
o Rev. Alexander Blackford (1862).

Lançamento da pedra fundamental do 
Hospital Samaritano, em São Paulo 
(1892).

25

Rev. Alexander L. Blackford e sua espo-
sa Elizabeth Simonton chegam ao Rio 
de Janeiro após demorada e perigosa 
viagem de navio (1860).

28

Falecimento do Rev. Martinho de Olivei-
ra, em Palmares (PE); fundador do Se-
minário Presbiteriano do Norte (1903).

29

Organização da IP de Castro (PR), pelo 
Rev. George Landes, e da IP de Tatuí 
(SP), pelo Rev. Zacarias de Miranda 
(1888).

Falecimento do Rev. Herculano Ernes-
to de Gouvêa, em Araraquara, aos 70 
anos; pastor no interior de São Paulo 
(1931).

31

Falecimento do Rev. George Whitehill 
Chamberlain, em Salvador (BA); gran-
de evangelista, fundador da Escola 
Americana/Mackenzie College (1902).

“Cisma Presbiteriano”, na 6ª reunião do 
Sínodo, em São Paulo; surgimento da 
Igreja Presbiteriana Independente – IPI 
(1903).
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LeGisLaÇão e JusTiÇa

e acordo com as 
Escrituras, os Símbo-

los de Fé e a Constituição 
da IPB, a igreja local é uma 
comunidade constituída de 
crentes que, juntamente com 
seus filhos e outros menores 
sob sua guarda, professam 
a verdadeira religião e se 
agregam sob uma lideran-
ça regularmente constituída 
com o propósito de “prestar 
culto a Deus, em espírito e 
verdade, pregar o evange-
lho, batizar os conversos, 
seus filhos e menores sob 
sua guarda e ensinar os fiéis 
a guardar a doutrina e práti-
ca das Escrituras do Antigo 
e Novo Testamentos na sua 
pureza e integridade, bem 
como promover a aplicação 
dos princípios de fraterni-
dade cristã e o crescimento 
de seus membros na graça e 
no conhecimento de Nosso 
Senhor Jesus Cristo” (CFW, 
cap. XXV, seção II, e arts. 
2º e 4º da CI/IPB). Essa 
comunidade de crentes é 
uma organização religiosa 
com governo próprio, que 
reside no Conselho, com-
posto de pastor [ou pastores] 
e presbíteros, investidos de 
autoridade para, coletiva-
mente, exercer o governo 
espiritual e administrativo 
da igreja, com as atribuições 
conferidas pelo art. 83, da 

CI/IPB, dentre as quais se 
encontra o poder de disci-
plinar e excluir membros.

O modelo de governo 
eclesiástico adotado pela 
IPB exige que uma comu-
nidade de cristãos somente 
poderá ser organizada em 
igreja quando “oferecer 
garantias de estabilidade, 
não só quanto ao número 
de crentes professos, mas 
também quanto aos recursos 
pecuniários indispensáveis à 
manutenção regular de seus 
encargos, inclusive as cau-
sas gerais, e disponha de 
pessoas aptas para os cargos 
eletivos” (art. 5º). Enquanto 
esses requisitos não forem 
atendidos, essa comunidade 
permanecerá como ponto de 
pregação ou congregação, 
conforme o desenvolvimen-
to que apresentarem. Impor-
ta dizer que essa comuni-
dade não terá governo pró-
prio, ficando sob a jurisdi-
ção do Conselho da igreja 
que a administra, ao qual 
compete exercer a disciplina 
eclesiástica sobre os seus 
membros.

Ocorre que, no âmbito 
da IPB, nem toda comu-
nidade de crentes está sob 
o governo do Conselho de 
uma igreja. O art. 4º, § 1º, da 
CI/IPB, contempla a exis-
tência de comunidades cris-
tãs administradas por juntas 
missionárias ou presbité-
rios, comumente chamadas 
de campos missionários ou 
congregações presbiteriais, 
respectivamente. 

Como as juntas missio-
nárias não são concílios, 
evidentemente não possuem 

competência para exer-
cer a disciplina, razão pela 
qual, ao estabelecerem suas 
congregações nos campos 
missionários, devem firmar 
parcerias com Conselhos 
de igrejas locais mais pró-
ximas ou que demonstram 
maior afinidade com aquele 
trabalho missionário, para 
que exerçam a jurisdição 
eclesiástica disciplinar 
sobre os membros da con-
gregação mantida pela junta 
missionária. Sem esse con-
vênio, não há como exercer 
a disciplina sobre membros 
da congregação mantida no 
campo missionário, ante 
a ausência de um concílio 
competente para funcionar 
com fins judiciários, nos 
termos do art. 18, do CD.

No que diz respeito às 
congregações presbiteriais, 
a situação se mostra mais 
delicada, na medida em que 
o presbitério é um concílio 
e, como tal, pode funcionar 
com fins judiciários, porém, 
sua condição de concílio 
superior o impede de exer-
cer a jurisdição imediata 
sobre membros de pontos 
de pregação, de congrega-
ções ou de igrejas, diante 
das balizas fixadas pelo art. 
20, inciso I, alíneas “a” e 
“b”, do CD, cuja previsão é 
que compete ao presbitério 
processar e julgar origina-
riamente [apenas] minis-
tros e Conselhos. Logo, o 
presbitério não pode exercer 
originariamente a disciplina 
sobre membros de pontos 
de pregação ou de congre-
gações, ainda que esses 
trabalhos sejam mantidos 

diretamente por ele em sua 
circunscrição territorial.

Convenhamos, a congre-
gação presbiterial é uma 
figura eclesiástica muito 
peculiar, já que funciona nos 
moldes de uma congregação 
de igreja local, porém, sem 
o governo de um Conse-
lho. Além disso, o legislador 
não dedicou um capítulo ou 
seção do Código de Disci-
plina para instrumentalizar 
especificamente o exercício 
da disciplina eclesiástica 
nesse tipo de comunidade 
cristã.

Como a igreja não pode 
renunciar ao dever de exer-
cer a disciplina – pois, se o 
fizer, estará desobedecendo 
uma ordenança de Cristo 
(Mt 16.19; CFW, capítulo 
XXX, seção II) –, coube 
ao Supremo Concílio, órgão 
de unidade de toda a IPB, 
encontrar uma maneira de 
suprir a lacuna da norma, a 
partir de parâmetros cons-
titucionais, de modo a har-
monizar o processo discipli-
nar, relativo aos membros 
de congregações presbite-
riais, com a Constituição e 
o Código e Disciplina, asse-
gurando o devido processo 
legal para o exercício do 
pleno poder de jurisdição 
eclesiástica nessas comuni-
dades cristãs.

Após algumas tentativas 
de solucionar juridicamente 
a delicada questão relacio-
nada à disciplina eclesiásti-
ca de membros de congre-
gação presbiterial, a CE-SC/
IPB, no exercício de com-
petência derivada e agindo 
por expressa autorização e 

determinação do Plenário do 
SC/IPB (art. 102, caput, e 
art. 104, alínea “a”, ambos 
da CI/IPB), aprovou o Novo 
Modelo de Estatuto de 
Presbitério, que contempla 
dispositivo dedicado espe-
cificamente ao assunto. O 
art. 51 desse instrumento 
normativo prevê: “Quando 
a falta houver sido cometida 
por membro de Congrega-
ção mantida pelo Presbité-
rio, este designará, dentre 
os seus membros, um minis-
tro e quatro presbíteros, 
para que exerçam a função 
de Tribunal Eclesiástico em 
primeira instância, cabendo 
recurso da decisão ao Ple-
nário do Concílio” [ou seja, 
recurso ao concílio consti-
tuído em tribunal eclesiásti-
co]. Esse modelo foi aprova-
do pela resolução CE-2017 
– DOC. CL, com poderes 
delegados conforme reso-
lução SC-E-2014 – DOC. 
CXXXV). Referendando o 
entendimento firmado no 
modelo de estatuto de pres-
bitério, o SC/IPB aprovou a 
resolução SC-2018 – DOC. 
CXLIX, pela qual revogou 
as resoluções SC-2006 – 
DOC. CXLII e SC-2010 – 
DOC. CL.

Assim, espera-se que 
tenha ficado bem esclareci-
da a forma pela qual se dá o 
exercício da disciplina ecle-
siástica em congregações 
mantidas por juntas missio-
nárias e presbitérios. 

Disciplina Eclesiástica em Campos Missionários e Congregações Presbiteriais

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

D
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foRÇas de inTeGRaÇão 

Retiro Espiritual de Homens Presbiterianos

Retiro Espiritual de 
Homens Presbiteria-

nos da cidade de Mineiros e 
Jataí, em Goiás, ocorreu nos 
dias 1 a 3 de abril de 2022, 
no Acampamento Presbite-
riano Salmo 23, em Minei-
ros (GO).

Participaram cerca de 70 
homens da região, mais 
alguns jovens e adoles-
centes. O tema do evento 
foi Integridade masculina 

– Vivendo o propósito de 
Deus, e o palestrante foi o 
Rev. Cláudio Antônio, da IP 
Betel de Jataí (GO).

A organização foi da UPH 
da 1ª IP de Mineiros (GO), 
sendo o Presidente, o Pres-
bítero Lourival.

Estiveram presentes 
o Presidente da FHP de 
Mineiros e Presidente da 
CSHP Sudoeste de Goiás, 
Presb. Isaon, o Secretário 
Executivo da CSHP Brasil 
Central, Diác. João Paulo e 

o Vice-Presidente da CNHP 
para o Centro Oeste, Presb. 
Marco de Souza Rodrigues.

O retiro foi extremante 
abençoador. Que o Senhor 
continue abençoando todos 
os homens presbiterianos da 
região.

Homens da Sinodal da 
Integração Catarinense

A CSHP do Sínodo da 
Integração Catarinense rea-
lizou o encontro de homens 

presbiterianos no dia 25 de 
junho de 2022, no templo da 
IP de Itapema, SC. Os prele-
tores foram o Rev. William 
Pereira Cézar, pastor da 
igreja hospedeira e secre-
tário Sinodal da CSHP do 
SIC; o Presb. Paulo Roberto 
da Silveira Daflon, secre-
tário nacional do trabalho 
masculino; Presb. Edson 
dos Anjos, vice-presidente 
da CNHP para região sul. 
Presentes ainda o presbítero 
Joel Oroni de Andrade, pre-

sidente da CSHP do SIC; 
o Rev. Wellington Augus-
to de Vasconcelos Silva, 
presidente do Presbitério 
da Integração Catarinen-
se; e o diácono Francisco 
Julião, secretário de cultu-
ra da CNHP.  Louvamos a 
Deus pela vida e trabalho 
dos irmãos dessa amada 
Sinodal.

Paulo Daflon

O

O Presb. Paulo Roberto da Silveira 
Daflon é o Secretário Nacional do 

Trabalho Masculino da IPB 

seMináRios da iPB

Passeio histórico com os formandos do SPN

ela graça de Deus, o 
Seminário Presbiteria-

no do Norte (SPN) chegou 
a mais um abençoado fim 
de semestre. Entre tantas 
atividades desses últimos 
meses, queremos destacar 
o passeio histórico com a 
turma dos formandos, que 
ocorreu no dia 6 de junho 
do corrente ano. Na realida-
de, essa atividade faz parte 
do conteúdo programático 
da disciplina “História da 
Igreja Brasileira”. Como 
sempre, foi um tempo mui-
tíssimo proveitoso, pois, 
além da comunhão de que 
podemos desfrutar nesse 
dia, pudemos também nos 
aproximar dos monumentos 
históricos que relembram a 

religiosidade do povo brasi-
leiro.Na ocasião, dirigimo-
nos ao Centro Histórico de 
Igarassu (PE), onde ficamos 
conhecendo um pouco da 
história da Igreja de São 
Cosme e Damião, constru-
ída em 1535, a mais antiga 
em funcionamento no Bra-
sil. Em seguida, visitamos 
o Museu Pinacoteca de Iga-
rassu (MUSPI), instalado 
no antigo dormitório Fran-
ciscano, datando de 1705. 
O MUSP foi inaugurado 
em 24 de agosto de 1957. 
Nele, vimos inúmeras obras 
sacras e algumas pinturas 
do século 17.Depois de Iga-
rassu, fomos para a Sé de 
Olinda, um lugar repleto de 
igrejas, casarões e histórias. 
Continuamos com a via-
gem, parando para conhe-

cer o lendário Cemitério 
dos Ingleses, onde estão 
sepultados os restos mortais 
do General Abreu e Lima. 
Esse lugar nos faz lembrar 
a demarcação do segundo 
período do Protestantismo 
Brasileiro, classificado de 
Protestantismo de Imigra-
ção.Seguindo para o térmi-
no do nosso passeio, chega-
mos ao centro da cidade do 
Recife, um lugar de eternas 
e saudosas evocações poé-

ticas e históricas. Terra dos 
Altos Coqueiros! Atraves-
samos a Ponte de Maurício 
de Nassau, a primeira cons-
truída no Brasil e, em segui-
da, pisamos no solo onde 
foi construído o seu antigo 
Palácio. Na famosa Rua do 
Imperador, onde está loca-
lizada a Capela Dourada, 
paramos em frente à anti-
ga Cadeia Pública, onde 
esteve preso Frei Caneca. 
Seguindo os passos, detive-

mo-nos um pouco à frente 
do sobrado que foi alugado 
pelo Rev. John Rockwell 
Smith, na sua chegada no 
dia 15 de janeiro de 1873, 
e onde foi fundada e fun-
cionou a Primeira IP de 
Pernambuco, no dia 11 de 
agosto de 1878. Por fim, 
chegamos à Praça 17, onde 
está localizada uma das 
primeiras igrejas calvinis-
tas no Brasil, construída 
na época dos holandeses, a 
qual, depois dos holande-
ses terem sido expulsos em 
1654, foi repassada para a 
ordem dos Jesuítas. Hoje, 
os seus resquícios são ocu-
pados pela Igreja do divino 
Espírito Santo.

José Roberto de Souza

O Rev. Dr. José Roberto de Souza 
é professor, coordenador acadêmico 
e do departamento histórico do SPN.

P
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Presbitério Vale do Rio Grande realiza FederAcamps 2022

difícil expressar em 
poucas palavras o que 

o Senhor fez no FederA-
camps 2022. Foi muito 
mais do que imaginamos 
que ele faria depois de dois 
anos sem o acampamento 
presencial.

Vagas esgotadas pela pri-
meira vez. Os acampantes 
colocaram grande expec-
tativa sobre a equipe em 
organização. O Senhor 
havia escolhido a dedo 
cada voluntário ali, con-
fiando à equipe grande res-
ponsabilidade e compro-
misso para com os mais de 
300 acampantes deste ano.

Chegamos ao acampa-
mento na quarta à noite 
com muito frio, mas fomos 
aquecidos com a ação do 
Espírito no primeiro lou-
vor. Corações ansiosos e 
animados cantaram ado-
rando ao Senhor. E, nos 
próximos dias, essa chama 
se acendeu ainda mais 
com as mensagens, cân-
ticos, oração e adoração. 
Foi bom ver e ouvir o 
compartilhamento dessas 
experiências nos pequenos 
grupos após os cultos da 
manhã. Esses instantes de 
compartilhamento foram 
importantes para a comu-
nhão e aproximação dos 
acampantes, que puderam 
conhecer novas pessoas e 
trocar ideias de modo mais 
íntimo.

Fomos agraciados com 
as palavras de dois pasto-

res muito queridos, o Rev. 
Luiz Lacerda, da IP Jardim 
de Oração de Santos, SP; 
e o Rev. Victor Hermó-
genes, da IP Central de 
Uberaba, MG. Foi um pri-
vilégio ouvi-los e aprender 
com eles. Agradecemos ao 
Senhor por capacitá-los e 
fazê-los cumprir seu cha-
mado com excelência. 
Cremos que toda Palavra 
semeada ali gerará frutos 
nos corações que a recebe-
ram e guardaram.

E não há como falar do 
Federa sem mencionar a 
diversão. Há diversão o 
tempo todo. E esse ano 
tivemos touro mecânico, 
futebol de sabão, muitas 
competições, brincadeira 
noturna, esquetes, e, como 
de costume, a dança de 
roda. E o famoso Federa-
Donald’s – nome carinhoso 
dado à nossa cantina – esta-

va recheado de guloseimas. 
A comida da cantina estava 
deliciosa. Somos gratos a 
cada um que preparou a 
comida, cuidou da canti-
na, montou a decoração, 
organizou as brincadeiras 
e competições, se dedicou 
para que esse acampamen-
to fosse inteiramente para 
a glória de Deus. Em espe-
cial, aos nossos organiza-
dores e principais líderes, 
Rev. Rômulo Leitão, pas-
tor da IP Central de Passos, 
da cidade de Passos, MG, 
secretário presbiterial da 
UMP e secretário executi-
vo do Presbitério Vale do 
Rio Grande; e Sem. Rodol-
fo Henrique Eloy, da IP 
Central de São Sebastião 
do Paraíso, MG, secretário 
presbiterial da UPA. Dois 
homens, servos, apaixona-
dos por Jesus, que demons-
traram competência, com-

promisso, seriedade e res-
ponsabilidade para com as 
coisas do reino. Gratidão 
ao Senhor por plantar em 
seus corações o desejo de 
fazer esse acampamento 
acontecer e por fazê-los 
liderar toda a equipe com 
maestria. 

Tivemos muitos momen-
tos marcantes, principal-
mente os de intercessão, 
de adoração, de clamor, de 
entrega. Em um momen-
to de chamado o Senhor 
levantou muitos ali para 
servir em seu reino. Ver 
tantas vidas se rendendo a 
Jesus e se apresentando foi 
inspirador. Isso é um refle-
xo das palavras do autor 
da carta aos Hebreus: “a 
Palavra é viva, é eficaz 
e mais penetrante do que 
qualquer espada de dois 
gumes, e penetra até à divi-
são da alma, e do espírito, 

e das juntas e medulas, e 
é apta para discernir os 
pensamentos e intenções 
do coração” (Hb 4.12). 
Cremos que ela ainda 
ecoará enquanto a Terra 
durar e enquanto houver 
servos dispostos a se entre-
gar a Jesus e a proclamar 
seu evangelho às nações. 
Ansiamos pela vinda de 
nosso Jesus, para desfrutar 
da sua glória por toda eter-
nidade. Por isso, enquanto 
estamos aqui, quebremos 
nossos ídolos terrenos, 
glorifiquemos ao Senhor, 
façamos parte da sua obra 
e cumpramos nosso cha-
mado de servir e proclamar 
o reino, pois fomos salvos 
e agora temos a identidade 
de Eternos, criados para a 
glória de Deus!

Flávia Gabriela Garcia Dias

É

Flávia Gabriela Garcia Dias é 
membro da IP Central de Passos, MG
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Romer Cardoso dos Santos

o dia 18 de junho de 
2022, às 9 horas, em 

um evento que reuniu lide-
ranças da Igreja Presbiteria-
na do Brasil, foram realiza-
das as cerimônias de lança-
mento da pedra fundamen-
tal, placa de inauguração 
do Edifício Rev. Roberto 
Brasileiro Silva e culto em 
ações de graças pela con-
clusão das obras da nova 
sede do Seminário Teoló-
gico Presbiteriano Rev. 
Ashbel Green Simonton.

No ato de lançamen-
to da pedra fundamental, 
autoridades da IPB depo-
sitaram, como marcos da 
nossa história, uma Bíblia, 
nossos Símbolos e Fé e o 
Manual Presbiteriano, além 
dos nomes dos atuais mem-
bros da Mesa Executiva do 
Supremo Concílio da IPB, 
da Junta de Educação Teo-
lógica, da Junta Regional de 
Educação Teológica do Rio 
de Janeiro e da Congrega-
ção do Seminário.

Ainda foram colocados 
os nomes do atual corpo 
docente e discente, além 
dos funcionários e a última 
turma formada no prédio 
antigo. Contamos com a 
graciosa presença do Rev. 
Thiago Rocha, nosso pri-
meiro diretor, que em um 
momento muito marcante, 
leu um relato escrito em 
um de seus livros, no qual 

falava sobre o momento da 
inauguração da nova sede.

O Rev. Roberto Brasileiro 
e o Presb. Paschoal da Silva 
Filho foram os responsá-
veis pelo descerramento da 
placa de inauguração do 
novo edifício e revelar o 
seu nome. Foi um momento 
muito emocionante, tanto 
para o Presbítero Pascho-
al, membro mais antigo da 
atual JURET / Rio, como 
para o Rev. Roberto Bra-
sileiro que, até aquele 
momento, não sabia que 
o Edifício receberia o seu 
nome.

Após esses momentos, 
tivemos um tempo muito 
agradável de culto ao 
Senhor, com a presença de 

quase 200 autoridades da 
IPB, além de uma grande 
multidão que acompanhou 
o evento transmitido pelo 
YouTube da IPB. Foi um 
grande marco para a nossa 
amada igreja.

O culto foi dirigido pela 
JURET / Rio e teve a par-
ticipação dos membros da 
Mesa Executiva da IPB, do 
Mackenzie Rio, de Repre-
sentantes dos Presiden-
tes dos Sínodos do Rio de 
Janeiro e um coral de 40 
vozes sob a regência do 
Rev. Sérgio Kitagawa. O 
Rev. Roberto Brasileiro foi 
o pregador e meditou sobre 
1Crônicas 29.10-21.

O Rev. Sandro Moreira 

de Matos, presidente da 
JURET/Rio, encerrou o 
culto, fazendo os agradeci-
mentos finais e, de forma 
muito emocionada, louvan-
do a Deus por essa etapa 
construída e pela oportuni-
dade de oferecer à Educa-
ção Teológica Presbiteriana 
e ao Rio de Janeiro, uma 
excelente estrutura para a 
formação dos futuros pasto-
res e líderes da Igreja Pres-
biteriana do Brasil.

seMináRios da iPB

Nossa gratidão
Inaugurada nova sede do Seminário Teológico Presbiteriano Rev. Ashbel Green Simonton

N

Fachada do novo edifício

Descerramento da placa de inauguração do novo edifício

Momento do culto
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O Rev. Romer Cardoso dos Santos é 
o Diretor do STPS

Nossas expectativas
O dia 18 passou e as 

colheitas foram muito além 
do que poderíamos esperar. 
Deus mostrou o seu milagre 
e nos deu uma nova sede 
com uma estrutura moder-
na, ampla, bonita e pronta 
para ser usada no serviço ao 
Senhor. Temos agora muito 
mais do que poderíamos 
esperar. Mas não podemos 

ficar em festa por muito 
tempo.

O fim do tempo de colhei-
ta marca apenas um novo 
tempo de preparar a terra. 
Novos sonhos, novos inves-
timentos começam a fazer 
parte de todos nós. Um edi-
fício bonito não faz diferen-
ça se não for plenamente 
utilizado. Por isso, voltamos 
aos primórdios e começa-
mos a preparar o terreno 
para a próxima colheita.

Projetos não faltam, seja 
na implementação de cur-
sos na área de Pós-gradua-
ção e música ou mesmo na 
utilização do espaço para 
treinamento de liderança e 
outros eventos. O Seminá-
rio Simonton, antes de qual-
quer coisa, é um patrimônio 
a serviço das igrejas do Rio 
de Janeiro e esperamos que 
essa sua vocação seja bem 
aproveitada.

Também sonhamos em 
ver nosso alojamento cons-
truído para poder receber 

vocacionados de todo o ter-
ritório brasileiro, que dese-
jem estudar no STPS. 

Nosso corpo docente, 
que tem recebido excelen-
tes avaliações nos últimos 
anos, também precisa do 
investimento para progra-
mas de doutorado e mestra-
do, além de capacitação em 
suas áreas específicas. 

Servimos aos Presbitérios 
que nos enviam seus candi-
datos, procurando devolver-
lhes alunos com boa forma-
ção teológica, mas, acima 
de tudo, zelosos por sua 
espiritualidade e desejosos 
de pastorearem o rebanho 
do Senhor Jesus Cristo. 
Entendemos os desafios que 
temos nessa área, principal-
mente nos tempos em que 
se preza pelo mais rápido e 
mais fácil, mas cremos que 
o chamado para o ministé-
rio não renuncia ao zelo na 
preparação.

seMináRios da iPB

Roberto Brasileiro, Presidente do SC, 
pregador no culto

Antônio José Rosa, membro da JURET Rio

Juarez Marcondes Filho, Secretário 
Executivo do SC IPB

Cid Caldas, presidente do Sínodo Rio de 
Janeiro

José Alfredo M. de Almeida, Tesoureiro 
SC-IPB

Robinson Grangeiro Monteiro, Chanceler 
do Mackenzie

Renato José Piragibe, presidente da 
JPEF

Sandro Moreira de Matos, presidente 
da JURET Rio

Thiago Rocha, primeiro diretor do 
Seminário

Priscila, na condução do canto 
congregacional

Romer Cardoso no lançamento simbólico 
da Pedra Fundamental

Leonardo Sahium, presidente da JET

Arivelton Peisini, Secretário da JURET 
Rio

Romer Cardoso dos Santos, Diretor do 
STPS

Bianca, aluna declamando soneto em 
contrição

Coral de 40 vozes sob a regência de Sérgio Kitagawa
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UPM recebe placa como a Universidade mais admirada pelos paulistanos
a tarde de quarta-fei-
ra, dia 15 de junho, o 

Mackenzie recebeu a visita 
de integrantes executivos 
da Folha de S. Paulo, que 
foram ao campus Higie-
nópolis para participar de 
um encontro com o corpo 
diretivo do Instituto Presbi-
teriano Mackenzie (IPM), 
da Chancelaria e, especial-
mente, da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie 
(UPM).

O motivo do encontro 
não poderia ser mais feliz 
para o Mackenzie: a UPM 
recebeu uma placa come-
morativa pelo reconheci-
mento de universidade pri-
vada mais admirada pelos 
paulistanos no levantamen-
to O melhor de São Paulo 
Marcas & Serviços 2022, 
realizado pela Folha de S. 
Paulo e coordenado pelo 
Instituto Datafolha. A pes-
quisa revela os melhores 
serviços e marcas da cidade 
de São Paulo na percepção 
dos consumidores. Esta é 
a segunda vez que a ins-
tituição é reconhecida no 
levantamento.

Em 2022, quando a Uni-
versidade comemora seus 

70 anos, ganhar pela segun-
da vez consecutiva esse 
prêmio aponta para o esfor-
ço contínuo e a qualidade 
do ensino mackenzista.

No encontro, estiveram 
presentes os visitantes da 
Folha de S. Paulo, Marcelo 
Benez, Diretor Comercial 
Executivo; Elisângela Gau-
dêncio Silvestre Veríssimo, 
executiva de Contas de 
Educação; e Manuela Prey 
Pereira Nunes, Gerente de 
Publicidade e Inovação. 
Eles foram recebidos pelas 
autoridades do Macken-
zie: o presidente do IPM, 
Milton Flávio Moura; o 
chanceler, Robinson Gran-
geiro Monteiro; o diretor 
de Estratégia e Negócios 

do IPM, André Ricardo de 
Almeida Ribeiro; o reitor 
da UPM, Marco Tullio de 
Castro Vasconcellos; além 
de todos os pró-reitores da 
Universidade, bem como 
os professores diretores de 
suas Unidades Acadêmicas.

O diretor Benez, da Folha, 
contou que ele também é 
um mackenzista, formado 
em Direito pela UPM, além 
de ter vários familiares que 
passaram pela instituição 
como estudantes. “Estamos 
muito felizes de estar aqui 
hoje entregando este sím-
bolo do reconhecimento, 
o Mackenzie tem muitos 
diferenciais e a empregabi-
lidade é um desses grandes 
destaques. Estendo os para-

béns a toda instituição”, 
disse.

“A pesquisa identificou 
os serviços de excelência 
da cidade de São Paulo e 
o Mackenzie foi reconhe-
cido de forma espontânea 
pela população na categoria 
de universidade privada e, 
como mackenzista, fiquei 
muito feliz com essa per-
cepção”, afirmou Benez.

Missão e esforço 
conjunto

Milton Flávio aproveitou 
a oportunidade do encontro 
para enfatizar a importância 

de se celebrar momentos 
como esse, parabenizando o 
trabalho, além da UPM, da 
Chancelaria, e da Superin-
tendência de Comunicação 
e Marketing (SUCOM). 

“Parabenizo a Folha tam-
bém por esse trabalho de 
qualidade, com cuidado 
com a informação. Esse 
deve ser nosso foco, não 
medir esforços para alcan-
çar os melhores resultados, 
atentos à nossa missão, com 
respeito aos nossos valores 
e princípios cristãos”, fina-
lizou o presidente do IPM.

Adaptado de Portal Mackenzie

N

ensino e ReconheciMenTo

Robinson Grangeiro Monteiro, Chanceler; Marco Tullio de Castro Vasconcellos, reitor 
da UPM; Marcelo Benez, Diretor Comercial Executivo da Folha; Milton Flávio Moura, 
presidente do IPM.

TRechos e fRases

“O maior legado de Calvino para o protestantismo não 
diz respeito a quaisquer doutrinas específicas, mas antes, 
sua demonstração de como a Bíblia pode servir de alicer-
ce de um entendimento firme das crenças e das estrutu-
ras cristãs” (Alister E. McGrath, A Revolução Protestante, 
Brasília, DF: Palavra, 2012, p. 97)

"Depois de quatro séculos, a voz unânime da posterida-
de tem consagrado o texto francês das Institutas como 
uma das mais nobres e perfeitas obras-primas da nossa 
literatura" (Abel Lefranc, Grands Écrivains Français de la 
Renaissance, Paris: Librairie Ancienne Honoré Champion, 
1914, v. 2, p. 305)
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honRa e GRaTidão

Deus sustenta os seus idosos

este ano, a SAF da 
IP Jardim de Oração, 

Santos, SP, comemorou os 
90 anos de uma das suas 
sócias fundadoras, Nati-
vidade Valim Carvalho 
(22.01.1932), viúva do 
Rev. Marcelino Pires Car-
valho. Atuante na Escola 
Dominical, nas atividades 
da igreja, em especial no 
trabalho feminino, dona 
Nati foi presidente da Fede-

ração Sul de Minas (1955), 
tendo trabalhado ao lado 
de Genoveva Marchant 
e Blanche Gomes Lício, 
nomes notáveis no trabalho 
feminino da IPB. 

Durante o pastorado do 
Rev. Marcelino em Cam-
pinas, participou do Con-
gresso Unido das SAFs 
(IPB/IPI), por ocasião do 
Centenário da IPB (1959) 
e comemorações do Cente-
nário Feminino da IPB em 
Recife (1984).

Presidiu SAFs na 1ª IP de 
Santos e na IP Jardim de 
Oração. Na década de 70; 
foi presidente da Federação 
Borda do Campo (1971); 
da Confederação Sinodal 
Borda do Campo (1979); da 
Federação de Santos (1980) 
e da Confederação Sinodal 
do Sínodo Santos-Borda do 
Campo (1982/83).

Participou em Brasília 
(1978), Nova Iguaçu, RJ 
(1982), Caldas Novas, GO 
(2018) e outros Encontros 
de Mulheres Presbiterianas, 
organizados e coordena-
dos quadrienalmente pela 
CNSAFs. 

Fez parte da Comissão 
Especial que tratou da 
mudança do “Dia Mundial 
de Oração” para o “Dia 
de Oração” das SAFs do 
Brasil. Escreveu o livro 
E o Jardim Floresceu 
(2019), lançado por oca-
sião Cinquentenário da IP 
Jardim de Oração, em que 
conta a história da igre-
ja, durante o pastorado de 

seu marido, Rev. Marcelino 
(1969-1991).

A 1ª IP de Santos tam-
bém comemorou o aniver-
sário de 90 anos do querido 
presbítero emérito Hildo de 
Paula (25.05.1932). 

Serviu ao Senhor como 
diácono de 1957 a 1962 na 
1ª IP de Governador Vala-
dares, MG. Quando eleito 
presidente da UMP, obteve 
da família Cabral a doação 
de dois lotes de terreno, 

dando origem à 6ª IP de 
Governador Valadares. A 
mocidade atuante realiza-
va evangelização todos os 
sábados à tarde. 

Mudou para Santos, SP 
(1963) e foi atuante na 1ª 
IP de Santos como diácono 
(1968) e presbítero (1972). 
Em sua gestão como tesou-
reiro (1973-2002), viu rea-
lizado um grande sonho 
da Igreja: a construção do 
Edifício de Educação Reli-
giosa (1982), com a parti-
cipação efetiva do presbí-
tero Eduardo Valente, sob 
o pastorado do Rev. Cal-
vino Batista Pereira, que 
dá nome ao Edifício. Ao 
completar 25 anos de pres-
biterato, recebeu o título de 
Presbítero Emérito (1997).

Que o testemunho de 
nossos irmãos queridos nos 
estimule a ser atuantes na 
igreja, servindo ao nosso 
Senhor para sua honra e 
glória.

“Até à vossa velhice eu serei o mesmo; e ainda até quando tiverem cabelos brancos, 
eu vos carregarei” (Is 46.4)

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

Raquel de Paula

N

TRechos e fRases

“O Calvinismo nos supre com a única 
teologia da cultura que é, de fato, rele-
vante para o mundo em que vivemos, 
porque é a teologia da Palavra” (Henry R. 
Van Til, O conceito calvinista de cultura, 
São Paulo: Cultura Cristã, 2010, p. 10).

“Os que consideram Calvino somente um teólogo não conhecem bem a extensão de 
seu gênio. A redação de nossos sábios editos, da qual participou ativamente, honra-o 
tanto quanto sua Instituição. Qualquer que seja a revolução que o tempo possa tra-
zer a nosso culto, enquanto o amor à pátria e à liberdade não se extinguir entre nós, 
jamais a memória desse grande homem deixará de ser abençoada” (J.J. Rousseau, 
Do Contrato Social, São Paulo: Abril Cultural (Os Pensadores, v. 24), 1973, II.7. p. 64).
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educaÇão cRisTã

magine que você vai 
construir uma casa. Você 

sabe como ela deve ser e, 
para isso, contrata uma 
equipe de primeira: enge-
nheiro, arquiteto e mestre de 
obras. A construção come-
ça, mas a casa não está sain-
do do jeito que você queria. 
Como é possível? Depois 
de uma breve investigação, 
vem a resposta: os profis-
sionais trabalham com afin-
co dando o seu melhor, mas 
cada um interpreta como 
seria a sua casa dos sonhos, 
não seguem o projeto e não 
conversam ou interagem 
um com o outro. A casa 
dos sonhos se tornou um 
pesadelo.

É estranho e até bizarro 
pensar numa situação assim, 
mas, se pensarmos bem, 
algo semelhante acontece 
quando pais, os professo-
res do departamento infantil 
e a liderança da igreja se 
relacionam. Cada um tem 
em mente o que deve ser 
feito com e pelas crianças e 
segue adiante sem interagir 
um com o outro. Que tipo 
de “casa” será construída 
se continuarem a agir desse 
modo?

NA primeira parte deste 
artigo, ressaltamos que, para 
uma boa parceria, é neces-
sário que as partes tenham 
o mesmo propósito. Com 
base em Efésios 4.11-13, 
vimos que tanto pais, pro-
fessores e liderança devem 
ter como objetivo em rela-
ção às crianças a formação 
do caráter de Cristo por 
meio do discipulado (em 
casa e na igreja) que visa 
a transformação em suas 
crenças, comportamento e 
cosmovisão. Além disso, é 
essencial que todos falem 
a mesma língua, ou seja, 
tenham uma boa base teo-
lógica em comum que os 
direcionará na caminhada. 
Se você não leu, acesse cli-
cando aqui.

Continuando a prosa... O 
artigo Quem é responsável 
pela formação da fé das 
crianças? fruto da pesqui-
sa do Barna Group com a 
geração Z (nascidos entre 
1999 e 2015), destaca que 
os nossos jovens, adoles-
centes e crianças vivem em 
um contexto pós cristão, 
com uma visão de mundo 
relativista e com uma apatia 
religiosa crescente. Diante 
desse quadro, muitos pais 
se sentem perdidos sobre 
como discipular seus filhos. 
O que a igreja tem feito a 
esse respeito? 

Em geral, a igreja investe 
(ou deveria investir) em um 
bom ensino na escola domi-
nical, boas programações da 

UCP e também EBFs. Tudo 
isso é correto e importante, 
mas quanto a igreja inves-
te na formação dos pais 
para o discipulado dos 
filhos? Uma grande deman-
da não está sendo atendida 
na maioria das igrejas. Por 
outro lado, vemos pais que, 
embora concordem que eles 
sejam os principais agentes 
no discipulado dos filhos, 
negligenciam elemen-
tos básicos como orar e 
estudar a Bíblia com seus 
filhos. E nunca é por falta 
de tempo, mas por falta de 
prioridade.

Dica top: Desafio aos 
pais – os 14 princípios do 
evangelho que podem trans-
formar radicalmente sua 
família 

A parceria é fundamen-
tal, mas como isso se dá 
na prática? Muitos de nós 
tem a ideia de que parceria 
é uma agenda de eventos 
nos quais os professores 
são responsáveis por uma 
parte do programa e os pais 

por outra. Mas temos de ir 
além disso. Ter uma agen-
da é importante, mas como 
ela foi estabelecida? Os 
encontros são apenas uma 
sequência de eventos ou são 
parte de um planejamento 
estratégico para alcançar o 
objetivo que mencionamos 
no começo? Programações 
não podem ser um fim em 
si mesmo, elas devem servir 
como estratégia para se che-
gar a um resultado. O que 
fazer então? Vamos come-
çar do começo.

Individualmente (pais, 
professores e lideres)

1. Ore
Coloque-se diante de 

Deus com disposição para 
esse trabalho tão importante 
e urgente. Chegue perto de 
outras pessoas que compar-
tilham da mesma preocu-
pação e peça que o Espírito 
Santo mostre quem dentre 
esse grupo, ou fora dele, 
pode iniciar um trabalho em 
conjunto.

2. Compartilhe
Exponha suas inquieta-

ções e ideias a essas pessoas 
e proponha um encontro.

Em grupo
3. Firmem os conceitos 
Deixe claro o que é par-

ceria, a necessidade de ter 
uma base teológica e propó-
sitos em comum. Reforce os 
conceitos de reciprocidade e 
engajamento.

4. Troquem ideias sobre 
o que deve ser a função de 
cada um

Qual deve ser o papel dos 
pais, dos professores e da 
liderança (incluindo pasto-
res e presbíteros)? Regis-
trem essas ideias, escolham 
as que são exequíveis e 
mensuráveis, ou seja, o que 
realmente pode ser feito e 
pode ser avaliado. Façam 
um resumo claro e objetivo 
dessas funções.

5. Divulguem as funções
Estabeleçam como será a 

divulgação dessas funções 
e formas de engajar outros 
pais e líderes.

Só isso? De jeito nenhum, 
este artigo não tem a pre-
tensão de dar uma receita 
e nem esgotar o assunto, 
mas mostrar alguns prin-
cípios e direção para um 
bom começo da construção 
de uma “casa” que abrigue 
pais, professores e liderança 
que tem o mesmo propósito 
em relação às crianças, para 
a glória de Deus.

Se você quer rever alguns 
desses conceitos, ver alguns 
exemplos de funções e 
ainda uma breve abordagem 
sobre o que fazer quando os 
pais não são crentes, assista 
Família & Dep. Infantil – 
parceria e integração, da III 
Conferência Cultura Cristã 
Online.

Família e Igreja
Parceria que dá certo – Parte 2

Márcia Barbutti Barreto é pedagoga, 
educadora cristã, avó do Noah e 

editora do material infantojuvenil da 
Cultura Cristã.

Márcia Barbutti

I

"(...) quanto a 
igreja investe 
na formação 
dos pais para 
o discipulado 
dos filhos?"

https://blog.editoraculturacrista.com.br/familia-e-igreja-parceria-que-da-certo-parte-1/
https://www.barna.com/research/children-faith-formation/
https://www.barna.com/research/children-faith-formation/
https://www.barna.com/research/children-faith-formation/
https://editoraculturacrista.com.br/produto/desafio-aos-pais/
https://editoraculturacrista.com.br/produto/desafio-aos-pais/
https://editoraculturacrista.com.br/produto/desafio-aos-pais/
https://editoraculturacrista.com.br/produto/desafio-aos-pais/
https://editoraculturacrista.com.br/produto/desafio-aos-pais/
https://www.youtube.com/watch?v=63J1z9opqW4
https://www.youtube.com/watch?v=63J1z9opqW4
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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
Criados para a alegria     
Jonathan Parnell & Owen Strachan 

2022 | R$ 37.28 (promo)

Como ser ateu      
Mitch Stokes 

2022 | R$ 66.16 (promo)

Medo e Fuga     
Edward T. Welch 

2022 | R$ 62.32 (promo)
Com prefácio de John Pi-

per, o livro organizado por 
seus discípulos Jonathan 
Parnell & Owen Strachan 
aborda um dos temas mais 
importantes (e controversos) 
do nosso tempo: a criação 
de homens e mulheres à 
imagem de Deus – iguais em 
valor e complementares em 
papéis. 

Nesse contexto, Criados 
para a Alegria apresenta con-
tribuições de catorze jovens 
líderes, lançando uma visão 
unificada para a masculinida-
de e feminilidade cristãs. Um 
novo olhar envolvente e rico 
a respeito de gênero, família 

Em Como Ser Ateu, Mitch 
Stokes aborda a incoerência 
dos ateus ao defenderem a 
importância de uma postura 
crítica em relação à religião, 
ao mesmo tempo em que 
deixam de adotar a mesma 
postura em relação a suas 
próprias crenças. Um duplo 
padrão que resulta em afir-
mações grandiosas sobre a 
certeza de sua incredulidade. 

Nesse livro, lançado pela 
Editora Cultura Cristã, o ator 
e membro sênior de filosofia 
do New St. Andrews College 
em Moscow, Idaho, transfor-
ma o ceticismo dos ateus em 
sua própria visão de mundo 

e de como o evangelho im-
pacta a identidade e prática 
de homens e mulheres. Vale 
a leitura.

naturalista e examina critica-
mente duas coisas que tais 
céticos valorizam: ciência 
e moralidade.  O resultado, 
acredite, é uma obra que 
revela inconsistências que 
podem desfazer o ateísmo.

Um roteiro bíblico para 
uma vida de serenidade e 
segurança. Assim é Medo 
e Fuga, obra de Edward T. 
Welch que investiga as raí-
zes do medo na alma huma-
na e as ramificações de viver 
nas garras da ansiedade, 
preocupação e pavor.

Muito mais do que ape-
nas outro guia de autoajuda 
da psicologia, o livro de me-
ditações é um convite aos 
leitores para descobrirem 
por si mesmos que a Bíblia 
está cheia de belas palavras 
de conforto para pessoas te-
merosas (e que toda pessoa 
tem medo de alguma coisa). 

E mais. Essa cartilha oferece 
sólida teologia bíblica e, mo-
mento a momento, incentivo 
ponderado para o salvamen-
to de vidas no campo de ba-
talha do coração e da mente.

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

Extraordinário  (2017) Questão de Tempo (2013)
É fato. A divulgação, no último mês, do 

trailer de Extraordinário 2 encantou aqueles 
que não abrem mão de bons e emocionan-
tes filmes. E o primeiro longa sobre Auggie 
é uma das dicas do mês. Aquecimento para 
o lançamento do segundo semestre do ano. 

Extraordinário é um filme sobre o poder 
da gentileza, respeito e compaixão pelo 
próximo. Auggie é um menino que nasceu 
com uma deficiência facial e aprendeu 
a levar a vida e seus problemas de uma 
maneira leve e com muito humor. Sua 
família é a responsável pela criação de um 
pequeno homem disposto a enfrentar todas 
as dificuldades da vida, sempre sendo gen-
til com as pessoas.

O mundo de Auggie encanta crianças 
e adultos, os leva a refletir sobre atitudes 
e os lembra de que ser gentil é sempre a 
melhor opção.

Sucesso mundial, Extraordinário conta 
a história de diferentes pontos de vista: 
do próprio Auggie, seus familiares e ami-
gos; uma maneira de fazer o telespecta-

dor entender e refletir sobre as diversas 
realidades que os cercam e os convida a 
olharem todos com amor e gentileza. “Faça 
da gentileza seu modus operandi diário e 
mude o mundo” – Annie Lenox.

Aprecie as menores coisas da vida. 
Essa, basicamente, é a moral de Ques-
tão de Tempo. Um filme que já pode ser 
considerado um clássico do cinema. 

No longa, acompanhamos Tim 
(Domhnall Gleeson) que, ao completar 
21 anos, é surpreendido com a notícia 
dada por seu pai (Bill Nighy) de que 
pertence a uma linhagem de viajantes 
no tempo. Incrédulo a princípio, Tim logo 
se empolga com o dom ao ver que seu 
pai não está mentindo. 

E então, sua primeira decisão é usar 
essa capacidade para conseguir uma 
namorada, mas logo ele percebe que 
viajar no tempo e alterar o que já acon-
teceu pode provocar consequências 
inesperadas.

Mais do que uma história de ficção 
científica ou quiçá um romance, Ques-
tão de Tempo é um filme sobre (e para) 
família. Vale a pena marcar uma sessão 
para assistir todos juntos.
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Brasília, 27 de setembro de 2021

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

(Salmo 117).

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

1. Programação

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

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

Dias 26 a 30, Sessões Regulares

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

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

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

3. Inscrições

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

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

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

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

No amor de Cristo,

Rev. Juarez Marcondes Filho
Secretário Executivo do Supremo Concílio

Igreja Presbiteriana do Brasil

Rev. Juarez Marcondes Filho


