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A leitura do Diário de Simonton é muito instrutiva e 
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consciência da importân-
cia de honrar esse lega-
do valioso e responsabi-
lidade pela continuação 
e ampliação da nobre 
tarefa de redimir a alma 
brasileira. Página 3

Recursos devocionais da Bíblia de Estudo Herança Reformada – Pensamentos para a devoção pessoal/em família    Pág 15

A crise na Cracolândia

IPB 
163 anos

DEUS NAS HISTÓRIAS DA BÍBLIA
A  R E V E L A Ç Ã O  D I V I N A  N A  E S C R I T U R A

PRELETORES

PHILIP GRAHAM RYKEN
ROBERTO BRASILEIRO

SEMINÁRIOS E OFICINAS
PARA TREINAMENTO

Alysson Carvalho, Filipe Fontes, Heber Jr, 
Hermisten Costa, Márcia Barbutti, 

Michelle Razuk, Misael do Nascimento, 
Rodrigo Leitão, Tarcízio José de Carvalho, 

Valdeci Santos e outros

LOCAL E DATA

Mackenzie Higienópolis
9 a 11 de setembro de 2022

IMPORTANTE
Os inscritos providenciarão seu próprio 

alojamento e alimentação, a seu critério.

D A  I G R E J A  P R E S B I T E R I A N A  D O  B R A S I L

INSCREVA-SE A PARTIR DE 15/06 
ACESSANDO O QR CODE

 

VALOR POR PESSOA
1º lote (R$ 120,00) – 350 inscrições

(a partir do dia 15/06 até o fim do lote)
2º lote (R$ 180,00) – 550 inscrições 

(até 01/09)

MAIS INFORMAÇÕES
www.editoraculturacrista.com.br

localize o banner do 
6º Congresso Cultura Cristã

0800 014 1963 – (11) 3207-7099

REALIZAÇÃO CECEP

Folheto_Congresso_2022.indd   1 09/06/2022   14:03

EDITORIAL

40ª Reunião do Supremo Concílio

https://editoraculturacrista.com.br/


Agosto de 20222
Brasil
Presbiteriano

EDITORIAL

Uma publicação do Conselho
de Educação Cristã e

Publicações

Ano 64, nº 813 
Agosto de 2022

Rua Miguel Teles Júnior, 394
Cambuci, São Paulo – SP

CEP: 01540-040
Telefone:

(11) 3207-7099
E-mail: bp@ipb.org.br
assinatura@cep.org.br

Brasil
Presbiteriano

Conselho de Educação Cristã e 
Publicações (CECEP) 
Domingos da Silva Dias (Presidente)
Misael Batista do Nascimento (Vice-
presidente) 
José Romeu da Silva (Secretário) 
Anízio Alves Borges
Hermisten Maia Pereira da Costa 
João Jaime Nunes Ferreira 
Paulo Mastro Pietro  
Rodrigo Silveira de Almeida Leitão  

Conselho Editorial do BP
Cláudio Marra (Presidente)
Anízio Alves Borges
Ciro Aimbiré Moraes Santos
Clodoaldo Waldemar Furlan
Hermisten Maia Pereira da Costa
Jailto Lima do Nascimento
Natsan Pinheiro Matias

EDITORA CULTURA CRISTÃ
Rua Miguel Teles Júnior, 394 – Cambuci
01540-040 – São Paulo – SP – Brasil
Fone (11) 3207-7099
www.editoraculturacrista.com.br
cep@cep.org.br
0800-0141963 

Superintendente
Clodoaldo Waldemar Furlan

Editor
Cláudio Antônio Batista Marra

Editores Assistentes
Eduardo Assis Gonçalves
Márcia Barbutti de Lima
Timóteo Klein Cardoso

Produtora
Mariana dos Anjos Esteves

Edição e textos
Gabriela Cesario
E-mail: bp@ipb.org.br

Revisão
Gabriela Cesario 

Diagramação
Aristides Neto

Órgão Oficial da

www.ipb.org.br

Oportunidade e oposição

dia 12 de agosto é a data oficial 
da Igreja Presbiteriana do Brasil 

porque foi nesse dia, em 1859, que 
aportou no Rio de Janeiro o jovem pas-
tor Ashbel Green Simonton, o primeiro 
missionário presbiteriano em nosso país. 
Entre outros registros, Simonton deixou 
um diário, traduzido por Daisy Serra 
Ribeiro, organizado por Alderi Souza 
de Matos e republicado pela Cultura 
Cristã (3ª edição). A leitura do Diário de 
Simonton é muito instrutiva e edifican-
te, não só pelo que revela do início do 
Presbiterianismo no Brasil, mas também 
pelo que mostra da natureza humana e 
das experiências daquele pioneiro, bem 
como de sua perspectiva diante do desa-
fio que enfrentava.

Acompanhe alguns trechos. O navio 
que trouxe o jovem se aproximava do 
porto do Rio de Janeiro. Ele registrou:

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

 “Estamos agora sem vento à entrada 
do porto do Rio. A famosa montanha do 
Pão de Açúcar e o Corcovado estão bem 
visíveis, iluminados pela (...) lua cheia a 
dez ou doze milhas de distância; o pesa-
do som das ondas batendo nas pedras 
da praia enche o silêncio da noite. Subi 
a uma verga, justamente quando o sol 
se punha atrás do Corcovado, e fiquei 
quase uma hora observando o crepús-
culo. Sentiria dificuldade em descrever 
a emoção que tomou conta de mim ao 
ver aqueles picos altaneiros dos quais 
tenho ouvido falar e lido tantas vezes, 
os quais me dizem que a viagem termi-
nou e cheguei ao meu novo lar e campo 
de trabalho. Minhas emoções eram tão 
conflitantes que não seria possível des-
crevê-las com fidelidade. Os sentimentos 
predominantes eram o contentamento 
pelo final feliz de uma longa viagem e 
o temor pela grande responsabilidade e 
pelas dificuldades do trabalho que espe-
rava por mim. Minhas razões de alegria 

são fáceis de entender, mas a incerteza 
do futuro pesa solene e temivelmente, a 
ponto de moderar as expressões de con-
tentamento.

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

“Estou acordado desde as quatro da 
manhã observando as manobras para 
adentrar o porto contra o vento e a 
maré. É um lugar lindo, o mais singular 
e impressionante que jamais vi. Nunca 
teria imaginado tal porto, com beleza 
sublime, protegido de ventos e ondas, e 
capaz de defesa contra ataques de mar 
ou de terra (...) Estou pronto para desem-
barcar.

“2:15 da tarde.
“Estou sentado junto à escrivaninha 

de Robert C. Wright, para quem trouxe 
cartas de apresentação. Ele convidou-me 
para jantar (...) concordei. Um dos sócios 
da casa procurará quarto para mim e 
então poderei acomodar minha bagagem.

“5:00 da tarde.
“(...) Tivemos um jantar excelente: 

primeiro sopa, depois peixe; depois, o 
que quisesse; então torta de alguma coisa 
parecida com batata doce, muito boa; 
afinal laranjas como nunca havia prova-
do. São muito grandes, pesadas e sólidas 
e têm sabor delicioso (...) Estivemos à 
mesa quase duas horas e nos divertimos 
muito.

“Rio de Janeiro, 31 de agosto de 
1859.

“Domingo dirigi meu primeiro culto, a 
bordo do John Adams. O capitão Mason 
mandou o bote buscar-me, e depois de 
remarmos ativamente por cinco milhas 
chegamos e encontramos tudo pronto 
para o culto. Havia quase duzentas pes-
soas, todas muito atentas. Sob a minha 
liderança os hinos saíram fracos. Fiquei 
muitíssimo satisfeito de ter a oportuni-
dade de falar a tantos que não tinham o 
privilégio de ouvir o evangelho regular-
mente (...).

“No dia 29 (...) conheci vários humil-
des seguidores de Cristo. Tive uma con-
versa com o Dr. Kalley. Ele acha a missão 
oportuna (...). Insiste em que eu me mova 
em segredo (...). Não posso concordar 
com ele neste ponto. (...) Minha presença 
e meus objetivos aqui não podem ficar 
escondidos; portanto minha esperança 
está na proteção divina e no uso de todos 
os meios prudentes de defesa. O futuro 
não pode ser previsto; portanto, busco 
a orientação da sabedoria infinita e em 
tudo me submeto à sua direção.

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

Nesses registros de Simonton em seu 
Diário percebemos, entre outras coisas, 
sua consciência das oportunidades à sua 
frente, mas também consciência das difi-
culdades que teria de enfrentar.

Por um lado
• Um grande país a ser evangeli-
zado
• Milhares de pessoas sem a salva-
ção em Cristo
• Alguns já ávidos e preparados 
para ouvir

Por outro lado
• A separação dos seus familiares
• Seu desconhecimento da língua
• Os costumes idólatras do povo
• A dura oposição da Igreja Católica
• As leis do país que identificavam 
igreja e estado

Oportunidade e oposição se colocavam 
diante de Simonton e ele tinha consciên-
cia disso. Mas porque a sua esperança 
estava na proteção divina, mesmo a opo-
sição foi vista como nova oportunidade, 
com efeitos pelos quais a IPB louva a 
Deus até hoje.

Cabe a nós agora aproveitar as oportu-
nidades e enfrentar a dura oposição.

O

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

IPB 163 anos – Dias de humildes começos

uem atenta cuidado-
samente para a pre-

sente dimensão da Igreja 
Presbiteriana do Brasil reco-
nhece que a passagem de 
um século e meio resultou 
numa denominação de con-
siderável envergadura – em 
seus números, realizações e 
influência. Na família das 
igrejas de tradição refor-
mada ao redor do mundo, 
a IPB ocupa um lugar de 
grande destaque, só perden-
do em número de membros, 
fora do eixo Europa-Esta-
dos Unidos, para suas con-
gêneres da Coreia do Sul e 
do México. Sob outro cri-
tério, o da adesão explícita 
à fé reformada histórica, a 
IPB é certamente uma das 
principais confissões em 
âmbito mundial.

No entanto, como ocorre 
com frequência na história 
das instituições, essa igre-
ja teve uma origem muito 
modesta, quase imprová-
vel. O Brasil do final dos 
anos 1850 tinha se tornado 
uma nação independente há 
pouco mais de trinta anos. 
Apesar de governado por 
um líder capaz e inteligente 
– o imperador D. Pedro II –, 
o país era afligido por enor-

mes dificuldades. Tinha na 
base da pirâmide social uma 
enorme massa de escravos 
e homens livres pobres, o 
poder era exercido por uma 
poderosa elite latifundiária 
e escravocrata, a economia 
dependia maciçamente da 
agricultura, e principalmen-
te de monoculturas como a 
cana de açúcar e o café. A 
carência de escolas – primá-
rias, secundárias e superio-
res – era assustadora.

No aspecto religioso, a 
maior parte da população 
era nominalmente católi-
ca romana, porém poucos 
tinham conhecimento dos 
elementos mais essenciais 
da fé cristã. Havia também 
praticantes de diferentes 
formas de cultos afro-brasi-
leiros, com frequência mes-
clados com elementos da 
religião dominante. Quanto 
ao protestantismo, era repre-
sentado quase que exclusi-
vamente pelas comunidades 
imigrantes anglicana e lute-
rana. O número de protes-
tantes brasileiros era ínfimo, 
resultante do breve trabalho 
dos metodistas no final dos 
anos 1830 e dos congre-
gacionais a partir de 1855. 
Praticamente não existia um 
protestantismo nacional.

Enquanto isso ocorria, 
um jovem seminarista dos 
Estados Unidos começou 
a pensar insistentemente 
sobre o vasto, distante e 
misterioso país sul-ameri-
cano. Ashbel Green Simon-
ton nasceu em uma região 
rural da Pensilvânia, era 

o filho mais novo de um 
casal de firmes convicções 
presbiterianas, converteu-se 
durante um avivamento e, 
movido pelo desejo de ser-
vir a Deus no ministério, 
ingressou na Seminário de 
Princeton, fundado há qua-
tro décadas. Tendo ouvido 
um sermão de seu ilustre 
professor de teologia, Dr. 
Charles Hodge, sentiu-se 
despertado para o trabalho 
missionário no exterior. Na 
época, as missões mundiais 
empolgavam intensamente 
as igrejas evangélicas norte
-americanas.

Perto do final do curso, ao 
se apresentar à Junta de Mis-
sões Estrangeiras, Simonton 
mencionou que o campo de 
sua preferência era o Brasil. 
Esse país não era de todo 
desconhecido dos america-
nos. A imprensa dos Esta-
dos Unidos publicava com 
regularidade artigos sobre o 
Brasil e recentemente havia 
sido lançado o livro O Bra-
sil e os Brasileiros, dos pas-
tores Daniel Kidder e James 
Fletcher. O livro descrevia 
o Brasil como um país pito-
resco e promissor para o 

qual as igrejas norte-ame-
ricanas deviam enviar mis-
sionários. Até então a única 
nação latino-americana que 
recebera missionários pres-
biterianos era a Colômbia.

O fato é que a própria 
Assembleia Geral, o supre-
mo concílio da PCUSA, 
aprovou o plano de uma 
missão experimental no 
Brasil. Simonton foi orde-
nado e chegou ao Rio de 
Janeiro numa data que 
todos conhecemos – 12 de 
agosto de 1859. Após um 
período inicial de reconhe-
cimento do terreno e apren-
dizado da língua, os frutos 
do seu trabalho começaram 
a surgir, ainda que modes-
tamente. Organizou a igreja 
da capital do Império com 
apenas dois membros ini-
ciais. Lançou um pequeno 
jornal pioneiro – Imprensa 
Evangélica. Junto com dois 
colegas, criou o primei-
ro presbitério. Implantou 
uma escola paroquial e um 
pequeno seminário. Tudo 
isso foi feito em meio a 
grandes dificuldades e pro-
vações – recursos limitados, 
restrições legais, intolerân-

cia religiosa, perda da espo-
sa e a própria enfermidade 
e morte precoce do mis-
sionário. Todavia, estavam 
lançadas as bases da obra 
presbiteriana no Brasil.

Num de seus últimos 
momentos de lucidez antes 
de falecer com 35 anos 
incompletos, quando a irmã 
lhe perguntou o que seria 
dos crentes e do trabalho 
que ele estava deixando, 
respondeu: “Deus levantará 
alguém para tomar o meu 
lugar. Ele fará o seu traba-
lho com seus próprios ins-
trumentos. Nós só podemos 
nos apoiar nos braços eter-
nos e estar quietos”. E certa-
mente Deus o fez. Sob a sua 
direção e mediante o traba-
lho de novos missionários 
e de pastores nacionais que 
foram surgindo, resultou o 
que é hoje uma expressiva 
igreja de âmbito nacional e 
até mesmo internacional. 

Celebremos mais um 
aniversário com profunda 
gratidão ao Senhor, cons-
ciência da importância de 
honrar esse legado valio-
so e responsabilidade pela 
continuação e ampliação da 
nobre tarefa de redimir a 
alma brasileira. Não despre-
zemos “os dias dos humil-
des começos” (Zc 4.10), 
sejam do passado, sejam 
do presente, certos de que, 
vividos com fidelidade e 
integridade, irão produzir 
frutos generosos, no tempo 
e na eternidade.

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

Alderi Souza de Matos

Q
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ma forma poética uti-
lizada para Deus nas 

Escrituras é Altíssimo. Deus 
está acima de todas as coi-
sas. Ele é o Senhor sobera-
no sobre todas as coisas. Ele 
é o Altíssimo eternamente. 
Ele não se confunde com 
as outras divindades tribais, 
locais ou associada aos ele-
mentos da terra – tal como, 
montanhas, fogo, mares, 
etc. – criadas pela imagina-
ção humana.

Antes, ele é o Altíssimo 
sobre todos os poderes e 
sobre a criação, obras de 
suas mãos. Ele antecede e 
se distingue de sua criação.

Esse foi o ponto que 
assustou os marinheiros 
diante do profeta Jonas que 
se identifica como alguém 
que teme ao Senhor, criador 
de todas as coisas: “Sou 
hebreu e temo ao Senhor, o 
Deus do céu, que fez o mar 
e a terra” (Jn 1.9/Jn 1.16).

Nos salmos lemos: “Eu 

(...) renderei graças ao 
Senhor, segundo a sua jus-
tiça, e cantarei louvores ao 
nome do Senhor Altíssimo” 
(Sl 7.17). “(...) o Senhor 
Altíssimo é tremendo, é o 
grande rei de toda a terra” 
(Sl 47.2). 

Nos salmos 83 e 92 temos 
a combinação dos nomes: 
Senhor e Altíssimo, enfati-
zando a sua realeza sobre 
todas as coisas e todos os 
deuses. “(...) reconhece-
rão que só tu, cujo nome 
é Senhor, és o Altíssimo 
sobre toda a terra” (Sl 
83.18). “Tu (...) Senhor, és 
o Altíssimo eternamente” 
(Sl 92.8).

Na relação cultual com 
Deus, é comum a ideia de 
que o povo deve subir ao 
templo. A questão não é 
apenas topográfica, mas, de 
natureza essencial: Deus é 
o Senhor altíssimo, perfeito 
em toda a sua natureza e 
relações; nós somos cria-
turas dependentes de suas 
misericórdias. Ele habita o 
alto e o sublime. Davi então 
ora: “A ti, Senhor, elevo a 
minha alma” (Sl 25.1). 

Mesmo sabendo que as 
armadilhas estão embaixo, o 
salmista olha continuamen-
te para cima, porque somen-

te o Senhor o pode livrar: 
“Os meus olhos se elevam 
continuamente ao Senhor, 
pois ele me tirará os pés do 
laço” (Sl 25.15). O salmista 
tem a certeza de que o cui-
dado de Deus é mais efetivo 
do que o seu olhar fixo para 
as possíveis armadilhas. De 
fato, a vida cristã vai nos 
mostrando aos poucos que 
Deus cuida de nós muito 
além de nossa percepção 
dos perigos. É uma tentação 
comum racionalizar demais 
a nossa vida, nos esquecen-
do de que temos um Deus 
que cuida de nós em todos 
os momentos e circunstân-
cias. O nosso Deus não nos 
é indiferente e, também, 
não dorme nem cochila 
(Sl 121.3-4). O “turno” de 
Deus é ininterrupto: de dia, 
de noite e para sempre (Sl 
121.5-6,8) e cuida integral-
mente de nós (Sl 121.5-7).

 O Altíssimo é onipotente, 
ainda que o ímpio não creia, 
ou até mesmo os servos de 
Deus em momento de fra-
queza diante de circunstân-
cias adversas, podem cair 
em um ateísmo prático, 
negando o seu poder. 

Os arrogantes, em sua 
visível e decantada prospe-
ridade, motejam de Deus. 

Os fiéis, por sua vez, ainda 
que por um momento, se 
encantam com o sucesso 
de seu caminho sem Deus. 
Essa foi a experiência do 
salmista ao se fascinar com 
o visível progresso do ímpio 
em meio à sua arrogância e 
perceptível impunidade (Sl 
73.3.8-11). 

No salmo 97 temos um 
convite a louvar o Senhor, 
que é o Altíssimo sobre 
toda a criação e sobre todos 
os deuses criados pelos 
homens (Sl 97.1-9).

A Escritura reconhece que 
Deus não tem comparação 
nem pode ser sondado. Ele 
é incomparável e insondá-
vel.

Não há com que ou com 
quem comparar Deus. Ele 
está muito além de nossas 
referências. A sua grandeza 
é inexaminável e indecifrá-
vel. Não temos parâmetros 
para decifrá-la ainda que de 
forma aproximada. Assim 
se expressaram os salmistas 
(Sl 145.3; Sl 89.9; Sl 135.5; 
Sl 35.10; Sl 71.19). 

Considerando o que disse 
Salomão – “A glória de 
Deus é encobrir as coisas, 
mas a glória dos reis é 
esquadrinhá-las (Pv 25.2) 
–, devemos nos precaver de  

uma tentação na qual pode-
mos incorrer; especular 
sobre o ser de Deus e seus 
atos, perdendo a dimensão 
de que o nosso conheci-
mento é de servo, limitado 
e fraccionado, dependendo 
essencialmente da revela-
ção (Is 40.28).

Ao contrário dessa ten-
tação, o salmista oferece-
nos um caminho a seguir: 
anunciar os feitos de Deus 
ainda que não tenhamos, 
naturalmente, a compre-
ensão de todos eles: “São 
muitas, Senhor, Deus meu, 
as maravilhas que tens 
operado e também os teus 
desígnios para conosco; 
ninguém há que se possa 
igualar contigo. Eu quisera 
anunciá-los e deles falar, 
mas são mais do que se 
pode contar” (Sl 40.5). “Tu 
me tens ensinado, ó Deus, 
desde a minha mocidade; 
e até agora tenho anuncia-
do as tuas maravilhas” (Sl 
71.17).

O Senhor Altíssimo tem 
nos abençoado. Anunciemos 
a sua glória.

TEOLOgIA E VIDA

O Deus Altíssimo e sua proximidade providente

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

U

TREchOs E fRAsEs

“(...) o evangelho de Jesus Cristo visa ser sua hermenêutica de vida, ou 
seja, o meio pelo qual você entende a vida e dá sentido a ela. Isso é 
importante porque os seres humanos não vivem a vida com base nos 
fatos da sua experiência, mas na interpretação que fazem dos fatos.”
Paul Tripp, Liderança, Cultura Cristã

"O fim de um teólogo não pode ser deleitar o ouvido, 
senão confirmar as consciências ensinando a verdade e o 
que é certo e proveitoso.”
J. Calvino, As Institutas. São Paulo, Editora Cultura Cristã, 
1985, I.14.4.
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gOTAs DE EsPERANÇA

felicidade é o sonho 
de consumo de todo 

ser humano. Mas, onde 
mora a felicidade? Qual é 
o seu endereço? Salomão, 
o homem mais rico e mais 
sábio do seu tempo, empre-
endeu uma busca, no afã 
de encontrar a felicidade. 
Onde a buscou?

1. Em primeiro lugar, na 
diversão (Ec 2.1-2)

O riso e a alegria, nos 
mais diversos estilos de 
diversão, não puderam 
satisfazer seu desejo de feli-
cidade. O riso zombeteiro, 
nas ruidosas gargalhadas 
dos happy hours da vida, 
apaga-se no rosto sulcado 
de dor e molhado de lágri-
mas. Esse riso não passa 
de loucura e essa alegria 
efêmera de nada serve.

2. Em segundo lugar, na 
bebida (Ec 2.3)

Malogrado o seu propósi-

to de encontrar a felicidade 
na diversão, Salomão a pro-
cura no fundo de uma gar-
rafa de vinho. Seu vinho era 
produzido de suas próprias 
vinhas. Vinho de qualida-
de. Vinho de melhor clas-
sificação. Porém, o vinho 
não saciou sua sede de pra-
zer nem o levou às fon-
tes da felicidade. Em vez 
de usar seus poucos dias 
para buscar o que é eterno, 
o rei-pregador tentou, em 
vão, encontrar felicidade na 
bebida e mais uma vez se 
frustrou.

3. Em terceiro lugar, 
nos empreendimentos (Ec 
2.4-6)

Salomão deixou o pra-
zer da diversão e do vinho 
e lançou-se ao trabalho, 
com o propósito de realizar 
grandes empreendimentos. 
Casas, vinhas, jardins, açu-
des. Tudo o que fez tinha 
o carimbo da pluralidade. 
Tudo o que fez tinha o 
propósito de servir a ele 
mesmo. Ele era o autor de 
suas obras e o beneficiário 
de seus empreendimentos. 
Tudo o que empreendeu 
tinha o selo da superlati-
vidade. Tudo foi feito por 

ele, por meio dele e para 
ele. Mais a felicidade, tam-
bém não estava presente 
nos grandes e múltiplos 
empreendimentos.

4. Em quarto lugar, na 
riqueza (Ec 2.7-8a)

Salomão dá mais um 
passo na busca da felici-
dade e procura na riqueza. 
Tornou-se proverbialmente 
rico, o mais rico de sua 
geração. Comprou muitos 
servos além dos muitos ser-
vos que haviam nascido em 
sua casa. Acumulou ouro e 
prata como nenhum outro 
antes dele. Mas, a riqueza 
não preencheu o vazio do 
seu coração nem alimentou 
sua alma com o sonho dou-
rado da felicidade.

5. Em quinto lugar, na 
música (Ec 2.8b)

Salomão colocou mais 
um ingrediente no cardá-
pio, com o propósito de 
experimentar a felicidade. 
Proveu-se de cantores e 
cantoras. Esse hobby caro e 
raro, enchia suas noites de 
sons agradáveis e seus ban-
quetes de melhor ambiente. 
Porém, a felicidade tam-
bém não foi encontrada na 
música e nos shows parti-

culares contratados para lhe 
alegrar a alma.

6. Em sexto lugar, no sexo 
(Ec 2.8c)

Salomão tinha em seu 
harém setecentas prince-
sas e trezentas concubinas 
(1Rs 11.3). As mulheres 
mais bonitas e mais ricas 
do estrangeiro e da sua 
nação frequentavam o seu 
leito. Ele desfrutou do pra-
zer sexual com exuberância 
e variedade como nenhum 
outro homem igual a ele. 
Porém, todos os baldes de 
prazer que ele jogou para 
dentro do seu coração, 
não saciaram sua sede de 
felicidade.

7. Em sétimo lugar, na 
fama (Ec 2.9)

Na sua corrida rumo à 
felicidade, Salomão a pro-
cura nos corredores da 
fama. Tornou-se o Top 1 da 
fama. Ninguém se asseme-
lhou a ele em sabedoria e 
riqueza. Ocupar o pináculo 
da pirâmide social, porém, 
não atendeu o seu dese-
jo de felicidade. As coisas 
temporais e terrenas, por 
mais abundantes e excelen-
tes não lhe deram acesso ao 
banquete da felicidade.

8. Em oitavo lugar, nos 
prazeres carnais (Ec 2.10)

Salomão não negou aos 
seus olhos nem ao seu 
coração tudo quanto dese-
jaram. Mesmo governado 
pelo império dos sentidos e 
atendendo aos ditames dos 
desejos carnais, não conse-
guiu preencher o vazio do 
seu coração. O resultado 
de todas as suas buscas foi 
uma frustração profunda 
e uma decepção absoluta. 
Tudo que possuiu e expe-
rimentou não passava de 
vaidade, bolha de sabão. 
Suas buscas inglórias foram 
como correr atrás do vento. 
Debaixo do sol, nada deu 
sentido à sua vida (Ec 2.11).

O sentido da vida está 
acima do sol. A felicidade 
existe e pode ser encontra-
da, encontrada apenas em 
Deus. Na presença de Deus 
há plenitude de alegria e 
delícias perpetuamente (Sl 
16.11). Jesus é a nossa ale-
gria. Ele veio para nos dar 
vida e vida em abundância 
(Jo 10.10).

Hernandes Dias Lopes

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

Presbiteriano.

Onde mora a felicidade

A

TREchOs E fRAsEs

“A humildade é um fruto do domínio do evangelho na sua vida. 
O evangelho vai humilhá-lo porque exige que você confesse que 
os maiores perigos na sua vida estão dentro e não fora de você. 
O evangelho o chama a correr para Deus em busca de redenção 
porque o seu maior problema é você.”
Paul Tripp, Liderança, Cultura Cristã

“(...) nós, a comunidade de cristãos, podemos ser a 
comunidade mais honesta do mundo, porque não há 
nada que possa ser conhecido, revelado ou exposto 
sobre nós que não tenha sido coberto pela obra 
expiatória de Cristo.”
Paul Tripp, Liderança, Cultura Cristã
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DIscIPuLADO

O discipulado é inevitável

egundo Timothy Kel-
ler, “se não pensarmos 

(...) sobre nossa cultura, 
(...) nos conformaremos a 
ela sem nem perceber o 
que está acontecendo”. Isso 
é o que se pode afirmar 
também quando deixamos 
de praticar o discipulado 
cristão.

Quando se pensa em dis-
cipulado cristão, normal-
mente, imagina-se o acom-
panhamento de alguém em 
seus primeiros passos na 
fé. Além de ser esse um 
evidente reducionismo, é 
preciso considerar que dis-
cipulado implica primeiro 
o próprio ato de seguir a 
Jesus, aprender dele e obe-
decê-lo e, então e a par-
tir disso, auxiliar outros a 
fazer o mesmo.

E em relação ao tema, que 
se confunde com a própria 
vida cristã, fazemos bem 
em considerar o dinamis-
mo que nos leva ao tema 
proposto: ninguém fica sem 
ser discipulado, seja cris-
tão ou não, para o bem 
ou para o mal. Quanto ao 
aprendizado sobre a vida, 

sobre Deus, sobre o pecado, 
sobre a graça, sobre os rela-
cionamentos, dentre muitos 
aspectos que envolvem a 
existência humana, todos 
estamos sempre, e inevi-
tavelmente, aprendendo e 
ensinando.

A “vida como ela é” reve-
la que, mais do que sermos 
o que comemos, somos o  
que pensamos. “Como ima-
gina em sua alma, assim 
o é” e, ainda, diz o sábio, 
“dele (o coração) proce-
dem as fontes (saídas) da 
vida”. Jesus confirma tudo 
isso, referindo-se a um dos 
aspectos mais pertinentes 
à experiência humana: “a 
boca fala do que está cheio 
o coração”.

Além disso, no que se 
refere especificamente ao 
“discipulado natural” ou 
inevitável, como propomos, 
mais do que estar sempre 
aprendendo e ensinando, o 
ser humano, desde o nasci-
mento e por toda a sua exis-
tência, tem o centro intelec-
tual e espiritual do seu ser 
(coração) inclinado para o 
mal e “desesperadamente 
corrupto”, o que explica a 
atração e a sedução naturais 

do homem sempre para o 
mal (no caso dos incrédu-
los) e mais para o mal do 
que para o bem (no caso 
dos discípulos de Jesus).

Isto não significa uma 
total incapacidade para o 
“bem comum” da parte do 
homem natural, mas sig-
nifica total inabilidade de 
fazer e, mesmo, apenas 
querer agradar a Deus ou 
se voltar para ele. Na ver-
dade, ele deseja sempre o 
contrário (Rm 3.10-18; 1Co 
2.14). Daí a boa, decisiva 
e extraordinária notícia da 
mudança promovida, por 
Deus, na vida do pecador, 
que se arrependeu, creu, foi 
salvo e passou a seguir o 
Mestre de Israel.

Mas, o que precisa ficar 
bem claro é que, mesmo 
aqueles que foram alcança-
dos pela graça de tal modo 
que são chamados de “nova 
criação”, ainda permane-
cem inclinados ao mal e 
continuam, “naturalmente”, 
aprendendo e ensinando 
o que não agrada a Deus. 
Daí a “guerra santa” que, 
conforme o apóstolo, está 
sendo travada entre a carne 
e o Espírito no interior do 

crente. Por isso, somos con-
vocados a “andar no Espíri-
to” a fim de não satisfazer à 
concupiscência da carne e 
também a resistir ao pecado 
que “tenazmente nos asse-
dia” (Hb. 12.1).

Isso explica a maldade 
e o pecado que, por vezes, 
ainda prevalecem no meio 
da igreja, além de uma 
surpreendente “liderança e 
influência do mal” que atra-
em e arrebanham muitos 
crentes a posturas e com-
portamentos que são uma 
flagrante negação de sua fé 
e da Palavra de Deus.

Tudo isso precisa nos con-
duzir a refletir sobre “o mal 
que habita em nós” (que vai 
nos “discipular para o diabo 
e para o pecado”), a fim de 
podermos recorrer à graça 
de Deus, em Cristo. Ela está 
disponível a nós através do 
relacionamento restaurado 
com Deus e de um autênti-
co discipulado cristão, que 
nos leva a seguir a Jesus de 
perto, aprender dele pelas 
Escrituras e obedecê-lo em 
todas as coisas. “Permane-
cei em mim”, foi o seu cha-
mado inconfundível.

Comentando sobre a igre-

ja em seus primórdios, John 
Stott afirma que ela era 
“uma igreja que aprendia” 
e, em Atos, Lucas a chama 
de “uma comunidade de 
discípulos”. Além disso, 
confirmando a dinâmica 
que envolve o discipulado, 
são abundantes as exorta-
ções bíblicas que convo-
cam ao esforço, dedicação 
e perseverança nas coisas 
“que conduzem à vida e 
à piedade”. Essas coisas o 
próprio Deus nos conce-
deu com esse propósito, o 
que também indica que a 
ausência delas implicará o 
aprendizado, o ensino e a 
prática do que não agrada a 
Deus, o que o crente ainda 
é inclinado a fazer.

Louvado seja o Senhor, 
porque “o discipulado é 
inevitável” também no sen-
tido de que o mesmo que 
ordenou: “desenvolvei a 
vossa salvação com temor 
e tremor” também prome-
teu completar, até ao Dia 
de Cristo, a “boa obra” que 
iniciou nos seus.

Djaik Souza Neves

O Rev. Djaik Souza Neves é pastor 
da IP Jardim Guanabara em Cuiabá, 
MT, e professor do Instituto Bíblico 

Augusto Araújo, IBAA

S

TREchOs E fRAsEs

Deus não nos chama para a liderança do ministério 
porque somos capazes, mas porque ele é. [...] como 
líderes, não devemos temer a fraqueza, porque 
a graça de Deus é suficiente. São nossos delírios 
de força que devemos temer porque eles nos 
impedirão de procurar e celebrar essa mesma graça.
Paul Tripp, Liderança, Cultura Cristã

“Porque um líder necessita que sua posição no ministério lhe dê o que ela nunca 
foi projetada para lhe dar, ele precisa ver a si mesmo como mais essencial do que 
realmente é. E porque ele busca no ministério o seu senso de valor, fica tentado 
a atribuir a si mesmo mais poder para produzir resultados do que qualquer líder 
jamais terá. Na sua busca por descanso espiritual e estabilidade, ele repetidamente 
faz uma péssima conta espiritual, somando dois mais dois e obtendo cinco.”
Paul Tripp, Liderança, Cultura Cristã
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cELEbRAÇãO

Igreja Presbiteriana de Pinheiros completa 116 anos

Igreja Presbiteriana 
de Pinheiros, em São 

Paulo, completou 116 anos 
no último dia 8 de julho 
com muita festa, churrasco 
e cultos de gratidão a Deus. 
O trabalho no bairro, que 
fica na zona oeste da capital, 
começou em julho de 1902, 
quando o grupo “Esforça-
dores Cristãos” da IP Unida 
foi até a região evangelizar 
os moradores. As primeiras 
reuniões foram realizadas 
em uma sala de aula de 
uma escola pública, conse-
guida pela influência de um 
comerciante do bairro que 
simpatizava com o trabalho 
evangélico. Houve perse-
guição por parte de mora-
dores e o trabalho mudou-
se para uma sala em frente 
à Igreja Católica do Largo 
de Pinheiros, cedida com o 
apoio de policiais. A per-
seguição romana era gran-
de, mas um irmão cedeu 
uma das salas de sua casa 
para a realização quinzenal 
dos cultos. A perseguição 
se intensificou e algumas 
vezes foi necessário a pre-
sença da força policial para 
garantir a integridade dos 
frequentadores. 

O Ponto de Pregação 
virou Congregação com a 
chegada de novos mem-
bros, batismos e profissão 
de fé. E foi no dia 8 de julho 
de 1906, com uma Comis-
são Especial nomeada pelo 

então Presbitério de São 
Paulo, que foi organizada 
a IP de Pinheiros, com 17 
membros professos e seus 
filhos menores. O primeiro 
pastor efetivo foi o Rev. 
Erasmo de Carvalho Braga, 
um dos grandes líderes do 

protestantismo brasileiro. Já 
o primeiro templo, chamado 
de Casa de Oração, foi inau-
gurado na rua Fernão Dias, 
número 565, em 2 de julho 
de 1922.

A missão da IPP é buscar 
a glória de Deus, por meio 
da adoração racional, evan-
gelização, comunhão, ação 
social e crescimento espiri-
tual dos seus membros. Tem 

a visão de ser uma igreja 
missionária, por isso, inau-
gurou em 2008 a Junta Mis-
sionária de Pinheiros (JMP), 
que tem apoiado e enviado 
obreiros para diversos can-
tos do país e do mundo, 
plantando e revitalizando 
igrejas, levando a palavra 
de Deus e realizando ações 
sociais como, por exemplo, 
a perfuração de poços arte-
sianos em regiões áridas e 
a entrega de cestas básicas. 

O atual pastor efetivo, 
Rev. Arival Dias Casimi-
ro, está em Pinheiros há 26 
anos. Chegou em 1996 e 
tem desenvolvido um gran-
de ministério missionário, 
ensinando a Igreja a seguir 
nesse caminho, focado nas 
novas gerações. “Deus foi 
revitalizando nossa igreja a 
partir do momento em que 
ela se envolveu com o traba-
lho missionário. Investimos 
60 por cento da nossa arre-
cadação nisso. E também 
o grande número de pesso-
as anônimas que trabalham 
para o crescimento contínuo 

aqui, uma vez que a IPP é 
atuante na vida de crianças, 
adolescentes, jovens, adul-
tos e idosos, contando com 
sociedades internas, grupos 
de pastoreio, corais e vários 
ministérios e departamen-
tos, que promovem integra-

ção, oportunidade de servi-
ço e comunhão”, enfatiza. 

A IP de Pinheiros também 
incentiva a leitura e educa-
ção, por isso, inaugurou a 
Livraria e Editora Heziom, 
que já conta com deze-
nas de livros publicados. 
Desenvolveu a plataforma 
EaD Pinheiros, em que é 
oferecido treinamento para 
o trabalho do reino. Tem 

ainda cursos profissionali-
zantes técnicos gratuitos, 
curso livre de Teologia, cur-
sos e atendimento no Centro 
de Aconselhamento Bíblico 
(CAB) e ensino superior à 
distância, com o Polo EaD 
Pinheiros Mackenzie, ofere-
cendo cursos de graduação 
e especialização. Tudo isso 
com recursos arrecadados 
revertidos para missões. 

Pinheiros conta com uma 
TV na internet. 24 horas no 
ar com conteúdo gravado e 
ao vivo, a IPPTV comple-
tou 2 anos de existência no 
mesmo dia do aniversário 
da igreja. O canal já tem 
mais de 1 milhão de inscri-
tos em uma plataforma de 
vídeos e é um instrumento 
de evangelização, alcançan-
do milhares de vidas, com 
programas de entretenimen-
to, jornalismo, palavra e 
transmissão dos cultos. Para 
assistir em qualquer horário, 
é só acessar youtube.com/
ippinheiros

IPP tem sido referência na obra missionária no país, no exterior e na internet

Matheus Santos 

Matheus Santos estuda jornalismo e 
é membro da IP Pinheiros

A

Rev. Hernandes Dias LopesRev. Arival Dias Casimiro

https://www.youtube.com/ippinheiros
https://www.youtube.com/ippinheiros
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PROjETO sARA

APEcOM

Uma família missionária

O que é o IPB Multi?

saías, um membro da 
família real, morava 

em Jerusalém, era casado 
e tinha filhos. Em seu livro 
vislumbramos a bênção 
da salvação em Cristo e o 
modo de viver centrado em 
Deus (Is 7.3; 8.3,18). 

O profeta Isaías apresen-
tou Jesus como “o Servo”, 
que carregaria sobre si a 
culpa e expiaria o pecado 
de seu povo, restabeleceria 
a aliança e a paz com Deus, 
traria justiça às nações e ilu-

minaria os gentios. O Servo 
do Senhor ressuscitaria dos 
mortos, tendo em vista um 
futuro glorioso e uma nova 
realidade de vida, “os novos 
céus e a nova terra”, aos que 
andam na luz do Senhor (Is 
1; 42; 49; 52; 53; 65 e 66; 
2Co 4.6; 5.17; Ap 21.1-3).

Quando o profeta tem 
a visão do Deus Santo de 
Israel em seu alto e subli-
me trono, reconhece sua 
condição de “um homem 
de lábios impuros” (Is 6.5) 
e se dispõe a ser enviado 
para anunciar a Palavra do 

Senhor, após ser perdoa-
do e purificado para esse 
santo ministério. Deus reve-
la seu juízo nos momentos 
de rebeldia de seu povo. O 
Senhor o chama ao arre-
pendimento, restauração e 
fidelidade. O Senhor diz: 
“A quem enviarei, e quem 
há de ir por nós?” e o profe-
ta responde: “Eis-me aqui, 
envia-me a mim” (Is 6). 

O nome Isaías signifi-
ca “o Senhor é salvação”. 
Sua esposa é chamada de 
“a profetiza” e seus filhos, 
Sear-Jasube “um remanes-

cente voltará” e Maer-Salal
-Hás-Baz “rápido até os 
despojos, veloz é a presa”, 
uma família envolvida com 
a proclamação da promessa 
de restauração (Is 8). Agora 
o profeta diz: “Eis-me aqui, 
e os filhos que o Senhor me 
deu” (v.18).

Nossa família preci-
sa estar envolvida com 
os ministérios a que Deus 
mesmo nos conduz. 

Ore por sua família, na 
certeza de que Deus é quem 
traz os seus eleitos ao cami-
nho em que devem andar, 

abençoando com misericór-
dia, cumprindo seu propó-
sito soberano de graça e 
perdão.

Que toda a sua família 
proclame a boa-nova de 
salvação e todos estejam 
envolvidos na vida da sua 
igreja, a noiva de Cristo, na 
esperança dos céus, onde o 
pecado e a tristeza jamais 
farão parte da nossa vida e 
viveremos eternamente com 
nosso Senhor (Is 35.10; 
51.11). 

a multiplataforma 
de comunicação da 

IPB, que unifica todos os 
projetos da APECOM em 
um só lugar, agregando os 
ouvintes da rádio IPB e o 
público do Youtube para um 
só lugar.

“A apresentação dos con-
teúdos vai agradar as mais 
diversas faixas etárias. 
Teremos programação com 
grade de horários fixos, mas 
também teremos o conteúdo 
disponível para ser acessado 
a qualquer momento”, afir-
ma o Rev. Rodrigo Leitão, 
executivo da APECOM. 

A IPB Multi também vai 

incluir IPB Play, agora cha-
mado de Multi Igrejas, que 
engloba os mais diversos 
canais de Youtube das Igre-
jas Presbiterianas do Brasil. 

Conteúdos
E já temos dois lançamen-

tos que você pode acessar 
pela IPB Multi: O primeiro 
é o projeto Pocket IPB. Tra-
ta-se de um pocket-show 
com músicas de qualidade 
que exaltam a Deus e edi-
ficam a igreja, gravado em 
nosso estúdio da APECOM 
em São Paulo. Já temos 
5 shows gravados, e 2 já 
estão disponíveis para você 

acompanhar, sendo Purples 
e Pilgrim Bluegrass, e em 
breve vamos incluir Suylo e 
Fábio Sampaio

E o segundo projeto é 
Bíblia para a Igreja. Tem 
a intenção de estimular a 
imersão na leitura bíblica, 
com aplicação para o nosso 
coração. Com esse proje-
to, queremos incentivar o 
acesso ao conteúdo bíblico 
de uma forma direta, com a 
facilitação de um pastor que 
vai apresentar o conteúdo 
para abençoar a igreja. O 
primeiro livro que já está 
disponível na multiplatafor-
ma é de Jonas, com a con-

dução do Rev. Paulo Won, e 
já temos mais alguns nomes 
confirmados para os próxi-
mos livros: Héber Campos 
Jr., Emílio Garófalo, e Rev. 
Rosther Guimarães Lopes.

E tem muitos projetos 
para serem lançados, con-
forme afirma Guilherme 
Iamarino, coordenador da 
IPB Multi: “O começo 
de tudo foi a produção do 
musical de Natal de 2021, 
que foi muito bem produ-
zido e teve uma imensa 
repercussão e um retorno 
muito positivo por parte da 
audiência. A partir daí sur-
giu o desejo de produzir 

mais e mais conteúdos artís-
ticos com qualidade visual 
para nossa denominação, 
com  profundidade teológi-
ca, mantendo nossa tradição 
histórica, para alcançar e 
abençoar as igrejas de nossa 
denominação, como as de 
fora, cumprindo o papel de 
evangelização.”

Acesse, seja abençoado, 
e compartilhe! https://multi.
ipb.org.br/

Release APECOM

“Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras tu as fazes por nós” (Is 26.12)

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

Raquel de Paula

I

É
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APMT

Encontro de Missionários da Base Europa

om o tema “Espiritu-
alidade bíblica e seus 

impactos na vida do mis-
sionário”, o Encontro dos 
Missionários da Base Euro-
pa foi um grande sucesso. 
Ele aconteceu na França, 
na cidade de Sète, em um 
centro protestante de férias, 
entre os dias 4 a 8 de julho, 
com muito espaço para as 
crianças e adultos, com 
uma programação espe-
cial voltada para crianças 
e jovens, visando pastorear 
as próximas gerações de 
missionários no velho con-
tinente. Estavam presentes 
86 pessoas.

A Diretoria da Agência 
Presbiteriana de Missões 
Transculturais (APMT) 
estava  presente em sua 
totalidade, não apenas 
apoiando o evento, mas 
também realizando diver-
sas reuniões com os mis-
sionários e trazendo dis-
cussões pertinentes sobre o 
avanço da obra missionária 
em contexto europeu. O 
evento contou também com 
a presença do missionário 
Rev. Cácio Evangelista 
Silva, como preletor ofi-
cial. Ele é coordenador de 
projetos de nossa Agência. 

O tema de nosso Encon-
tro foi abordado com 
graça, sabedoria e poder, 
pelo Rev. Cácio. Em uma 
das conferências, o texto 
de Atos 20.28 foi trabalha-
do com muita pertinência. 

“Cuidem de vocês mesmos 
e de todo o rebanho no qual 
o Espírito Santo os colocou 
como bispos, para pasto-
rearem a igreja de Deus, 
a qual ele comprou com o 
seu próprio sangue” (At 
20.28). A mordomia pes-
soal, familiar e ministerial 
foram temas destacados 
como marcas profundas de 
nossa espiritualidade e que 
podem, nessa ordem, exer-
cer um impacto sobre nossa 
vida.

Em função das muitas e 
diversas necessidades, o 
missionário precisa atentar 
para aquilo que é prioritá-
rio em seu projeto, atuando 
com seriedade e segurança 
a fim de que, sob a orienta-
ção do Espírito, Jesus Cris-
to seja anunciado e vidas 
venham confessá-lo como 
Senhor e Salvador, esclare-
ceu também o preletor.

A Europa tornou-se um 
imenso campo missio-
nário. Ela precisa ser (re)
evangelizada. Em gerações 

passadas, centenas de mis-
sionários foram enviados 
ao redor do mundo. Em 
tempos mais antigos, nosso 
reformador João Calvi-
no enviou missionários ao 
Brasil. O velho continente 
conheceu muitos e pode-
rosos avivamentos. Mas 
terra que não evangeliza 
torna-se campo a ser evan-
gelizado. Eis uma grande 
oportunidade: uma porta 
bem escancarada para fazer 
missões e a nossa agência 
missionária não tem per-
dido tempo. Bendito seja 
Deus!

Deus tem, através de seu 
Santo Espírito, levantado 
homens e mulheres para esse 
importante trabalho. Encon-
tramos missionários de 
várias denominações seme-
ando a Palavra em campos 
europeus. A Igreja Pres-
biteriana do Brasil (IPB), 
através da APMT, tem par-
ticipado desse movimento 
missionário. Ela tem atua-
do na plantação de novas 
igrejas e tem trabalhado na 
revitalização de igrejas em 
parceria com igrejas irmãs. 
Tem desenvolvido também 
diversos trabalhos na área 

social, com destaque para 
o leste Europeu, bem como 
projetos para refugiados do 
Oriente Médio e outras par-
tes do mundo.

Nesse sentido, a Agên-
cia Presbiteriana de Mis-
sões Transculturais tomou 
a sábia decisão de expandir 
sua visão missionária nos 
próximos anos (2022-2032) 
para vários outros países ao 
redor do planeta, além de 
solidificar todos os traba-
lhos já existentes. Aqui pela 
Europa, os países prioritá-
rios serão: Itália, Montene-
gro, Romênia, Macedônia, 
Grécia, Kosovo, Bósnia, 
Croácia, Sérvia e Bulgária. 
Percebemos claramente um 
olhar para o leste Europeu, 
incluindo os Balcãs [sudeste 
da Europa]. 

Nossa oração é no sen-
tido de que nossas igre-
jas locais sejam cada vez 
mais despertadas para a 
obra missionária, tanto em 
contexto nacional quan-
to transcultural, mesmo 
em nossa pátria, cheia de 
outras culturais. Que o 
sopro ardente do Espírito 
Santo alcance nossos cora-
ções, para que façamos 
discípulos de todas as tri-
bos, povos e raças. Amém!

Foto oficial do Encontro de Missionário da Base Europa

Rev. Sergio Nascimento, Presidente da 
APMT

Rev. Marcos Agripino, Executivo da APMT

Marcos Azevedo 
e Marcos Más

O Rev. Marcos Azevedo e o Rev. 
Marcos Más são Líderes da Base 

Europa

C
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ntre os dias 24 e 31 de 
julho, a Igreja Pres-

biteriana de Cuiabá, MT, 
sediou a 40ª Reunião do 
Supremo Concílio da Igre-
ja Presbiteriana do Bra-
sil. Compareceram pelo 
menos 1.400 delegados, 
entre presbíteros docentes 
e regentes, representan-
do igrejas, presbitérios e 
sínodos de todo o país, 
além de centenas de visi-
tantes. Foram 288 docu-
mentos relatados em ple-
nário pelas 63 comissões, 
discutidos e votados pelos 
deputados e a eleição de 
líderes nacionais para pre-
sidência, conselhos, autar-
quias e instituições ligadas 
à IPB. Entre as matérias, 
estavam questões admi-
nistrativas, teológicas e de 
governo da denominação. 
As resoluções serão publi-
cadas em caderno especial 
pelo Brasil Presbiteriano. 

Para o secretário execu-
tivo do SC, Rev. Juarez 
Marcondes Filho, as vota-
ções foram democráticas e 
todos tiveram voz. “Rece-
ber com antecedência os 
documentos trouxe uma 
qualidade muito grande 
nas resoluções, o que vai 
trazer mudanças significa-
tivas para nossa igreja. É 
um pouco mais demorado, 
mas o nível é altíssimo, 
dado à quantidade de pau-
tas que tivemos que anali-

40ª REuNIãO DO suPREMO cONcíLIO

Supremo Concílio reúne 1.400 delegados em Cuiabá
288 documentos foram votados em 63 comissões diferentes

Matheus Santos

E

sar e votar”, explica. 
As reuniões do Supremo 

Concílio acontecem a cada 
4 anos. A cada reunião, 
pautas importantes são 

debatidas pelos deputados. 
Nesta edição, a abertura 
contou com a pregação 
do Rev. John Oh, pastor 
titular da maior igreja 

presbiteriana do mundo, 
com 120 mil membros, a 
Sarang Church, na Coreia 
do Sul. O governador do 
estado de Mato Grosso, 

Mauro Mendes, também 
compareceu. A orquestra 
da Polícia Militar MT e o 
Coral da IP Cuiabá con-
duziram os hinos, junto 

Fachada do prédio da IP Cuiabá. Moderno e funcional

Plenário gigante conduzido com tranquilidade pelo Rev. Roberto Brasileiro
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40ª REuNIãO DO suPREMO cONcíLIO

Delegados do Sínodo Setentrional celebram a decisão do SC de marcar a 41ª reunião para Manaus

Delegações estrangeiras acompanhadas por membros da CRIE e outros deputados ao SC

Mesa do Supremo Concílio

Roberto Brasileiro, disposição para servir 

Matheus Santos estuda jornalismo e 
colabora com o Brasil Presbiteriano

com a banda de cânticos 
congregacionais também 
local. 

Logo na segunda-feira, 
após o Ato de Verificação 
de Poderes e a Sessão Pre-
paratória, na primeira Ses-
são Regular foram realiza-
das as eleições para Mesa 
do Supremo Concílio para 
o quadriênio 2022-2026. 
O Rev. Roberto Brasileiro 
Silva foi reeleito presiden-
te para o sexto manda-
to à frente da IPB com 
1.014 votos. “Este próxi-
mo mandato vai continuar 
sendo de muito trabalho 
e dedicação para servir a 
Igreja. Eu continuo fiel ao 
mesmo princípio e nossa 
igreja vai continuar con-
ciliar e cumprindo suas 
obrigações. Eu creio que 
Deus está dirigindo todas 
as coisas e agradeço a ele 
por continuar”, conta. 

Na vice-presidência, a 

mesa passa a ter o Rev. 
Marco Antônio Serjo da 
Costa. O 1° Secretário é 
o Presb. George Santos de 
Almeida, o 2° Secretário o 
Rev. José Romeu da Silva, 
o 3° Secretário, Presb. 
Marco Aurélio Ribeiro e 
o 4° Secretário, Rev. Car-
los Eduardo Aranha Neto. 
O Presb. José Alfredo M. 
de Almeida foi reeleito 
tesoureiro. 

Além de todas as pau-
tas, os participantes con-
taram com 23 stands das 
autarquias, sociedades, 
agências, instituições e 
empresas ligadas à IPB 
na Expo Supremo. A edi-
tora Cultura Cristã esteve 
presente com um stan-
d-master, com títulos da 
editora oferecidos a preços 
promocionais.
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40ª REuNIãO DO suPREMO cONcíLIO

Momento da entrada de bandeiras Banda acompanha cântico do Hino Nacional

Entrada do prédio principal da IP de Cuiabá

Vista panorâmica do complexo dos edifícios da IP Cuiabá

Rev. Marcos Severo do Projeto Rumo ao Sertão faz uso da palavra

Presb. Renato Piragibe, muitos anos dedicados 
à IPB

Rev. Juarez Marcondes, Secretário Executivo 
do SC

O pregador John Oh e seu intérprete Rev. Young Ko, ambos coreanos
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40ª REuNIãO DO suPREMO cONcíLIO

Lançada no SC a 3a edição clássica 
das Institutas de Calvino

onforme anunciado 
nas edições anterio-

res deste jornal, a Editora 
Cultura Cristã lançou por 
ocasião da 40ª Reunião 
do SC/IPB a 3ª edição 
clássica das Institutas de 
Calvino.

Traduzida do latim pelo 
saudoso Dr. Waldyr Car-
valho Luz, as Institutas 
chega a essa edição com o 
texto mais amigável, mais 
legível. E a edição apre-
senta duas surpresas. Está 
sendo oferecida como 
uma coleção de quatro 
volumes e em um volu-
me único, com papel mais 
fino, sem quaisquer altera-
ções no texto. E o volume 

único também pode ser 
adquirido em ebook.

“As Institutas (...) repre-
sentam os músculos da 
Reforma de Calvino” 
(Alister E. McGrath, A 
Vida de João Calvino, 
São Paulo: Cultura Cristã, 
2004, p. 133).

Em um intervalo dos 
trabalhos do SC, Cul-
tura Cristã e Macken-
zie assinaram contrato 
de licenciamento dos 

produtos da grife 
Mackenzie.

A Cultura Cristã 
passa a ter exclusivi-

dade na comercializa-
ção desses produtos e 
fará toda a gestão da 

MackStore.

C

A voto, senhor Presidente!

Grande refeitório Rica alimentação

Rev. Marcos S. Costa, pastor da IP Cuiabá

SC recebeu a visita do Dr. Bryan Chapell, 
secretário executivo da PCA e autor da Cultura 
Cristã. Na foto com o editor Cláudio Marra

Presidente do Mackenzie, Presb. 
Milton Flávio Moura, e Superintendente 
da Cultura Cristã, Presb. Clodoaldo 
Waldemar Furlan

Momento de cânticos

Dirigentes das instituições parceiras, com o presidente do CECEP, Rev. Domingos 
Dias, e o presidente do SC, Rev. Roberto Brasileiro
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omos gratos ao Senhor 
pela liderança da nossa 

denominação, na pessoa 
do Presidente do SC, Rev. 
Roberto Brasileiro, e pela 
liderança do Mackenzie, 
na pessoa do Pb. Dr. Mil-
ton Flávio Moura que, 
prontamente, nos recebe-
ram no auditório da Esco-
la Americana, no campus 
do Mackenzie, onde temos 
nos reunido, como igreja 
[ainda se reuniam lá ao ser 
redigido este texto].

No primeiro momento, 
nos dedicamos prioritaria-
mente ao cuidado do reba-
nho, manutenção do culto e 
pregação da Palavra. Tam-
bém, tentamos manter os 
projetos sociais da igreja. 
Foi necessário suspender 
o Projeto de pré-vestibular 
para jovens carentes, o Pro-
jeto de reforço no contratur-
no escolar e, também, sus-
pendemos o CFM/APMT, 
em nossa Igreja. Mas, man-
tivemos o Projeto Dignida-
de, com o qual atendemos 
as famílias carentes dos 
cortiços próximos com ces-
tas básicas e pregação da 
Palavra. Também, manti-
vemos a pregação da Pala-

vra na Casa Porto Seguro, 
onde atendemos morado-
res de rua do centro. Além 
disso, temos nos reunido 
com autoridades munici-
pais. Certamente, temos de 
esperar no Senhor, que está 
no controle de tudo.

Nas Escrituras procura-
mos consolo e nos pergun-
tamos: Como enfrentar esta 
crise? A Bíblia diz: "Se eu 
cerrar os céus de modo 
que não haja chuva, ou 
se ordenar aos gafanhotos 
que consumam a terra, ou 
se enviar a peste entre o 
meu povo; se o meu povo, 
que se chama pelo meu 
nome, se humilhar, e orar, 
e me buscar, e se converter 
dos seus maus caminhos, 
então, eu ouvirei dos céus, 
perdoarei os seus pecados 
e sararei a sua terra" (2Cr 
7.13-14).

Esse texto foi escrito após 
a edificação do templo. O 
Senhor sabia que o coração 
humano se desviaria. Deus 
fala a Salomão em sonho, à 
noite, ensinando-lhe sobre 
o dia da dificuldade e como 
vencer a crise.

1. Reconheça a discipli-
na do Senhor

Quando o povo de Deus 
peca, o Senhor fecha os 

céus, manda o gafanhoto 
sobre a colheita e enfer-
midades no meio do povo. 
Quando nos disciplina, 
Deus demonstra seu amor 
para que o seu povo se 
volte a ele. 

A presença da Cracolân-
dia em nossa porta repre-
senta dias de disciplina, 
para a cidade e também 
para a igreja. Devemos 
revisar nossas atitudes 
como povo de Deus. Temos 
abençoado o mundo como 
deveríamos fazer? Temos 
orado pela cidade? Temos 
nos envolvido com os pro-
blemas da cidade? Temos 

buscado fazer a diferença 
neste lugar em que Deus 
nos plantou? Temos nos 
dedicado a fazer discípu-
los, conforme o Senhor nos 
ordenou? Nós nos dedica-
mos ao Senhor em oração? 
Fazemos tudo para a gló-
ria de Deus? Nossa vida 
honra ao Senhor? Somos 
a bênção que deveríamos 
ser nesta cidade? Que Deus 
tenha misericórdia de nós, 
irmãos.

2. Reconheça que Deus 
restaura

O Senhor disse que ouvi-
ria dos céus, perdoaria o 
pecado e sararia a terra. 
Deus já sarou o seu povo, 
em muitas oportunidades. 
A maioria dos avivamentos 
foi precedida por momen-
tos de crise. Em todos eles, 
a igreja se prostrou de joe-
lhos, humilhando-se na 
presença do Senhor. 

3. Reconheça as condi-
ções para a restauração

Deus revela que o seu 
povo deve se humilhar 
reconhecendo o seu peca-
do, orar e buscar a face 
de Deus para ser cheio do 
Espírito Santo. Esse povo 
deve abandonar os seus 
pecados e implorar a inter-
venção divina. Se esse povo 
orar, se humilhar, buscar ao 
Senhor, confessar os seus 
pecados, se converter dos 
seus maus caminhos, então, 
Deus, por sua graça, ouvi-
rá do céu, perdoará o seu 
pecado, e sarará a sua terra. 

Que reconheçamos a dis-
ciplina de Deus. Que reco-
nheçamos que Deus é bom 

e restaura o seu povo. Que 
nos humilhemos, oremos, 
nos arrependamos, mude-
mos de vida, porque essas 
são as condições para a 
restauração. E que, sobretu-
do, os nossos olhos estejam 
postos em Jesus, Autor e 
Consumador da nossa fé, 
pois ele enfrentou a crise 
da ira de Deus quando rece-
beu na cruz a punição pelo 
nosso pecado. 

Como povo de Deus, 
reconhecemos que a luta 
que enfrentamos é uma 
disciplina amorosa vinda 
das mãos do nosso Senhor. 
Contudo, reconhecemos 
que ele tem o poder de 
restaurar o nosso amor e a 
nossa fé em dias tão difí-
ceis. Portanto, reconhe-
cemos que nosso dever é 
conclamar a todos para que 
nos humilhemos, oremos, 
busquemos ao Senhor e 
experimentemos uma ver-
dadeira e sincera mudança 
de vida, para que sejamos 
instrumentos para a trans-
formação deste mundo, 
por meio da pregação do 
evangelho, formação de 
discípulos e realização das 
boas obras que glorificam 
a Deus.

Agradecemos a todos 
os irmãos da IPB que tem 
orado por nós e tem nos 
consolado. Que o Senhor 
seja glorificado nesta situ-
ação. Que ele nos abençoe 
no cumprimento da missão.

A IgREjA NO MuNDO

A crise da Cracolândia
A Cracolândia, no centro de São Paulo, é fruto de uma série de polí-
ticas públicas equivocadas no combate ao tráfico e ao uso de drogas. 
A filosofia do politicamente correto e a parcialidade diante do crime 
abrem espaço para milhares de dependentes químicos que colocam 
sua vida em perigo e, também, a vida de toda a população. Essa crise 
nos afetou diretamente como igreja, no 13 dia de maio de 2022, quan-
do a Cracolândia se instalou em nosso quarteirão da rua Helvétia.

Rosther Lopes

O Rev. Rosther Guimarães 
Lopes é pastor da IP Unida de 

São Paulo e Presidente da Agência 
Presbiteriana de Evangelização e 

Comunicação (APECOM).

S

Devemos revisar 
nossas atitudes 
como povo de 
Deus. Temos 
abençoado o 
mundo como 
deveríamos faz-
er? Temos orado 
pela cidade?
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VIDA DEVOcIONAL EM fAMíLIA

Recursos devocionais da Bíblia de Estudo Herança Reformada

Pensamentos para a devoção pessoal/em família

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

1. O sucesso do ímpio 
prova a fé do justo. A apa-
rente contradição entre as 
promessas de prosperi-
dade ao piedoso (1.3) e 
nossas experiências em 
um mundo caído podem 
provocar em nós confu-
são, ansiedade e amargu-
ra. Esse salmo encoraja 
os crentes a buscarem ao 
Senhor com fé e a olha-
rem para o futuro com 
esperança. Descansar no 
Senhor e buscar felicidade 
nele produzem contenta-

mento, independentemen-
te das circunstâncias. Pela 
fé nas promessas de Deus, 
vemos o fim de todas as 
coisas e sabemos que o 
ímpio, embora prospere 
nesta vida, não tem futuro, 
mas o justo receberá uma 
herança gloriosa. Como 
você vai colocar em prá-
tica esses dois princípios?

2. O Senhor Jesus usou 
a sabedoria desse salmo 
no Sermão do Monte (Mt 
5.5,7,16; 6.8,25,30,33; 
7.23). Ele também exem-

plificou a vida recomen-
dada aqui por meio de sua 
confiança no Pai, seu pra-
zer nele, prática de boas 
obras, paciência com os 
ímpios, mansidão, domí-
nio próprio e esperança 
em uma herança futura. 
Assim, sua boca anunciou 
sabedoria porque a lei de 
Deus enchia seu coração 
(v. 30-31). Isso lhe dá toda 
autoridade moral para nos 
chamar a abraçar o salmo 
37. Como isso nos mostra 
a importância de ter um 

Leia o salmo 37 professor da Escritura que 
também a pratique em sua 
própria vida?

MEDITAÇõEs

Entrego o meu caminho

aseada na lei de Deus, 
havia entre o povo de 

Israel uma profunda con-
vicção de justiça: os ímpios 
serão castigados e os jus-
tos abençoados. Contudo, 
alguém poderia perguntar, 
“Mas, SENHOR, porque 

muitas vezes a realidade é 
tão diferente?” E o salmista 
responde: “Calma, não se 
irrite por causa disto, pois 
em breve Deus fará justiça!” 
(v.1-2; Lc 18.8).

Em vez de ficar irritado, 
confie no FIEL e faça o 
bem onde estiver morando, 
inclusive devolvendo o que 
tomou emprestado (v.3,21). 
Em vez de se irritar, ale-
gre-se no SENHOR, e Ele 
satisfará aos desejos do teu 
coração (v.4). Quais dese-
jos? Em primeiro lugar, o 
desejo de fazer a vontade 

“Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará aos desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nEle, e o 
mais Ele fará” (Sl 37.4-5)

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

Cristã, 2014.

do seu Deus. Não está a lei 
dEle em seu coração? (v.31)

E qual é o desejo dEle? 
Falar com você. Não esta-
mos mais no Paraíso, por 
isso Ele sente ainda mais 
falta de você e chama: 
“Adão, onde estás?” Pode 
dizer tudo o que você sente. 
Não deixe que sua oração 
seja interrompida por irri-
tação, que interrompe tam-
bém a comunicação com o/a 
amado/a (1Pe 3.7)!

O SENHOR o procu-
ra para que você não se 
perca nessa caminhada fora 

do Paraíso. Pode conversar 
com Ele sobre os seus pla-
nos e Ele o alertará sobre 
ciladas do maligno (Pv 3.6). 
Às vezes, o seu caminho é 
difícil, mas pode rolar esse 
problema para Ele o carre-
gar (1Pe 5.7). A não ser que 
você prefira andar sozinho. 
Ele não o obriga a caminhar 
ao seu lado, mas como é 
diferente andar juntos!

E, andando com Ele, você 
será uma bênção para outros 
experimentarem algo da 
alegria do reino dos céus 
(Mc 3.14)!

Quando você leva um 
susto por causa de um des-
vio difícil, Ele lhe aperta a 
mão, cochichando no seu 
ouvido: Calma, estou aqui. 
E se não der para conti-
nuar por causa do abismo, 
Ele o carrega nos braços 
(Dt 33.27). Pode fechar os 
olhos, o resto Ele fará.

E de repente Ele diz: Pode 
abrir os olhos de novo, pois 
já chegamos em casa (Sl 
73.24).

Frans Leonard Schalkwijk

B
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Agosto na História da IPB

DATAs cOMEMORATIVAs IPb

01

Júlio Ribeiro torna-se o segun-
do professor da Escola Ameri-
cana de São Paulo (1870).

Organização da IP de Botu-
catu, com 19 membros, pelo 
Rev. George Anderson Landes 
(1885).

Realiza-se na IP de São Paulo 
a primeira reunião de organi-
zação da Associação Cristã de 
Moços dessa cidade, sob a li-
derança de Myron Clark (1895).

03

Rev. José Manoel da Concei-
ção segue para os Estados 
Unidos a fim de tratar da saúde 
(1867).

Ordenação do Rev. Samuel 
Barbosa, dedicado pastor no 
Rio de Janeiro e no Espírito 
Santo (1908).

05

Chega ao Brasil o Rev. James 
Burton Rodgers, que foi pastor 
das igrejas do Rio de Janeiro e 
Riachuelo e iniciou o trabalho 
em Florianópolis (1889).

Organização da IP de Araguari, 
MG, pelos Revs. Álvaro Reis e 
Caetano Nogueira Júnior e Pb. 
Lourenço de Almeida (1893).

06

Tem início no Parque do Ibi-
rapuera, em São Paulo, a 18ª 
Assembleia da Aliança Presbi-
teriana Mundial (1959).

07

Organização da IP de Fartu-
ra (SP) pelos Revs. Carvalho 
Braga e Zacarias de Miranda 
(1890).

08

Ordenação do Rev. Antônio 
Pedro de Cerqueira Leite, no 
Rio de Janeiro (1876).

09

Reorganização da IP de Cam-
pinas, pelo Rev. Flamínio Ro-
drigues (1903).

Rev. Cícero Siqueira assume o 
pastorado da IP de Alto Jequi-
tibá, no leste de Minas (1929).

10

Ordenação dos Revs. Antônio 
Bandeira Trajano e Miguel 
Gonçalves Torres, em Rio Cla-
ro (1875).

Eleição do Rev. Antônio Tra-
jano como primeiro pastor na-
cional da IP do Rio de Janeiro 
(1876).

Organização da IP de Espírito 
Santo do Pinhal pelos Revs. 
Delfino Teixeira e Álvaro Reis 
(1890).

11

Inauguração do primeiro tem-
plo da IP de Campinas, na Rua 
Lusitana (1878).

Organização da IP de Recife, 
pelos Revs. John Rockwell 
Smith e Alexander Blackford 
(1878).

Em reunião realizada na Es-
cola Americana, em São Pau-
lo, começa a campanha pela 
construção do Hospital Sama-
ritano (1890).

Organização da IP de Voto-
rantim-SP, pelos Revs. Gui-
lherme Kerr, Matatias Gomes 
dos Santos e Pb. Derville Haut 
(1923).

Formatura da primeira turma 
do Seminário JMC, na IP da 
Lapa, em São Paulo (1984).

12

Rev. Ashbel Green Simonton 
chega ao Rio de Janeiro para 
iniciar a obra presbiteriana no 
Brasil (1859).

Organização da IP Nacional, 
em Brasília (1960).

13

Organização da IP de Santa 
Cruz do Rio Pardo, SP, pelo 
Rev. Carvalho Braga (1889).

14

Falecimento do Rev. Otoniel de 
Campos Mota, em São Paulo; 
professor, escritor, poeta e fi-
lantropo (1951).

15

Chega ao Brasil a missionária 
Margaret Moore Douglas, fu-
tura professora e diretora do 
Colégio Agnes Erskine (1906).

16

O presbítero William Dreaton 
Pitt é ordenado pastor em São 
Paulo; vem a falecer sete me-
ses depois (1869).

17

Chegam ao Brasil os missioná-
rios pioneiros da Igreja do Sul 
(PCUS), Revs. Edward Lane e 
George Nash Morton (1869).

Organização do Presbitério 
de Pernambuco, em Recife 
(1888).

18

Organização da IP de Pão de 
Açúcar (AL) pelos Revs. John 

Rockwell Smith e José Francis-
co Primênio da Silva (1887).

Falecimento do Rev. Modesto 
Perestrello Barros de Carvalho-
sa, em São Paulo (1917).

Falecimento do Rev. Harold 
Henry Cook, em Niterói, aos 
101 anos (1979).

19

Rev. Hugh Ware McKee chega 
ao Rio de Janeiro com a espo-
sa; em janeiro do ano seguinte 
vai para São Paulo, onde tem 
breve pastorado (1867).

Rev. John Beatty Howell chega 
ao Brasil; pastor e educador na 
capital e no interior de São Pau-
lo (1873).

22

Rev. Eduardo Carlos Pereira é 
eleito pastor da IP de São Pau-
lo (1888).

Organização da IP da Lapa, em 
São Paulo (1924).

Rev. Matatias Gomes dos San-
tos toma posse no pastorado 
da IP do Rio de Janeiro (1926).

23

Organização da IP de Tietê , 
SP, pelo Rev. Zacarias de Mi-
randa e o Pb. Eduardo Duarte 
(1896).

26

Chega a Recife o Rev. DeLa-
cey Wardlaw, missionário pio-
neiro no Ceará (1881).

Organização da IP Unida de 
São Paulo, resultante da fusão 
da 2ª IP de São Paulo com a 
Igreja Filadélfia (1900).

Fundação da Congregação 

Presbiteriana de Belo Horizonte 
pelo Rev. Américo Cardoso de 
Menezes (1912).

Criação do Seminário Teológi-
co do Nordeste, em Teresina 
(1995).

27

Chega ao Brasil o Rev. Alva 
Hardie, operoso missionário no 
interior de São Paulo e no Tri-
ângulo Mineiro (1900).

Falecimento do Rev. João Fer-
nandes Dagama, em Rio Claro 
(1906).

28

Fundação da Associação Evan-
gélica de Catequese dos Índios 
(Missão Evangélica Caiuá), sob 
a liderança do Rev. Albert Sid-
ney Maxwell (1928).

Criação da primeira União de 
Mocidade Presbiteriana, na IP 
do Rio de Janeiro (1934).

Falecimento do Rev. Corio-
lano de Assumpção, aos 78 
anos, em Presidente Prudente 
(1962).

29

Chega a Lavras a missioná-
ria Genoveva Marchant, líder 
do trabalho feminino da IPB 
(1907).

31

Falecimento do Rev. Antônio 
Pedro de Cerqueira Leite, du-
rante reunião do presbitério, no 
Rio de Janeiro (1883).

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

Alderi Souza de Matos
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exercício da dis-
ciplina eclesiástica 

é essencial ao processo de 
santificação da igreja de 
Cristo, na medida em que 
busca expurgar as impure-
zas no meio do povo de 
Deus, separando-o da con-
taminação do mundo. Trata-
se de um processo marcado 
pelo zelo amoroso e com-
passivo em temor (Jd 23), 
sem qualquer ranço de vin-
gança ou retribuição (Rm 
12.19). É uma ordenança 
do Senhor, uma manifesta-
ção do seu amor com vis-
tas à correção e restauração 
dos seus filhos (Hb 12.5-8). 
Assim, quando a conduta 
dos seus membros, espe-
cialmente dos seus líderes, 
compromete o testemunho 
do evangelho, a igreja tem 
o dever bíblico de exercitar 
a disciplina pelo bem do 
faltoso, pela saúde da igreja, 
pelo exemplo cristão e pela 
glória de Deus.

Atendendo ao princípio 
da proporcionalidade, o 
Código de Disciplina (CD) 
prevê as penas de admoes-
tação, afastamento, exclu-
são e deposição, sendo 
esta última reservada espe-
cificamente aos oficiais; 
as demais são aplicáveis, 

tanto aos oficiais quanto 
aos membros em geral. A 
deposição é a destituição 
de ministro, presbítero ou 
diácono de seu ofício (art. 
9º, alínea “d”, do CD).

O art. 134, do CD, assegu-
ra a todo faltoso o direito à 
restauração mediante prova 
de arrependimento. Signifi-
ca que nenhuma pena tem 
efeito perpétuo. Até mesmo 
o indivíduo excluído da 
comunhão poderá ser restau-
rado, conforme inteligência 
do art. 134, alínea “b”, do 
CD. Tratando-se de mem-
bro de igreja local, inclu-
sive presbítero ou diácono 
que tenha sido excluído, o 
processo de restauração é 
iniciado no próprio Conse-
lho da igreja, constituído em 
tribunal (SC-2006 – DOC. 
XCII), que analisa as provas 
e, se as julgar satisfatórias, 
procede à readmissão do 
membro ao rol da igreja e 
à plena comunhão, sendo 
que o presbítero ou diácono 
deposto só voltará ao cargo 
se for novamente eleito (art, 
134, alínea “c”, do CD). 

Quanto ao ministro, o 
art. 134, alínea “d”, do CD, 
prevê que “a restauração 
será gradativa: admis-
são à Santa Ceia, licença 
para pregar e, finalmente, 
reintegração no ministé-
rio”. É relevante observar 
que os mesmos passos da 
restauração ministerial se 
aplicam, tanto no caso da 
pena de afastamento quanto 
nos casos de deposição e 
exclusão (SC-2014 – DOC. 

LXXXVI). Em qualquer 
dessas situações, o processo 
é iniciado com a admissão 
à Santa Ceia. Conquanto 
a norma não seja clara, a 
interpretação sistemática 
do texto normativo conduz 
o aplicador à compreensão 
de que esse primeiro passo, 
por causa do testemunho 
cristão, deve ser dado numa 
igreja designada pelo pres-
bitério (analogia do art. 
48, § 1º, da CI/IPB). Cabe 
lembrar que, tratando-se 
de afastamento, o ministro 

continua vinculado ao seu 
presbitério, que designa o 
tutor e a igreja na qual será 
dado esse primeiro passo. 
Mas em caso de deposição 
e exclusão, obviamente essa 
vinculação deixa de exis-
tir, já que apenas ministros 
em atividade, jubilados ou 
em gozo de licença legal 
são membros de presbité-
rio, cujo rol não comporta 
a figura de ex-ministro. Por 
isso mesmo, ao ser despo-
jado, ainda que em virtude 
de deposição – e não ape-
nas em caso de exoneração 
a pedido ou administrativa 
(art. 48, § 1º, da CI/IPB) –, 
o ministro deve ser encami-

nhado a uma igreja local, 
onde será arrolado como 
membro sob disciplina e, 
ali, dará início ao proces-
so de restauração, com a 
formalização de pedido ao 
presbitério, através do con-
selho da igreja, que fará o 
devido encaminhamento 
(CE-1973 – DOC. LV). 
Deve ser assim porque, ao 
ser despojado, o ex-minis-
tro deixa de ser membro 
do presbitério e passa a ser 
membro de igreja, eviden-
temente se não houver a 
exclusão, pois esta não ape-
nas o afasta do rol de mem-
bros do presbitério, como 
também do rol de membros 
da IPB.

A diferença entre o [ex-
ministro] despojado e o 
excluído está em que um é 
destituído do ofício e seu 
nome é riscado do rol de 
membros do presbitério, 
mas continua como mem-
bro da IPB, numa igreja 
local; o outro, além de ser 
destituído do ofício, tem 
seu nome riscado do rol de 
membros do presbitério e 
também da IPB.

De modo que o proces-
so de restauração do [ex-
ministro] excluído da IPB 
deve ser iniciado numa 
igreja local, mediante o 
exame e admissão, como 
membro comungante, 
seguido de público com-
promisso (CE-1972 – DOC. 
XXXIII e CE-2021 – DOC. 
CLXXXII). Esse passo pre-
liminar é indispensável à 
restauração. Após ser admi-

tido à membresia da igreja 
local, através do conselho o 
novo membro poderá diri-
gir-se ao presbitério que 
o disciplinou, consoante 
resolução SC-1958 – DOC. 
CVIII, dando, assim, início 
ao processo de restauração, 
na forma do art. 134, alínea 
“b”, do CD. De acordo com 
essa resolução do SC/IPB, o 
presbitério que disciplinou 
o ministro poderá delegar 
poderes a outro presbitério 
para promover a restaura-
ção. Isso ocorre, por exem-
plo, quando o ex-ministro 
é admitido como membro 
de igreja na jurisdição de 
outro concílio. Nesse caso, 
é necessário que haja dele-
gação de poderes do pres-
bitério que efetuou a disci-
plina, a fim de que o outro 
presbitério que jurisdiciona 
a igreja possa proceder à 
restauração.

Conforme se pode ver, o 
sistema processual adotado 
pela IPB é guiado pelo pro-
pósito da pureza da igreja, 
exercitando com firmeza 
a disciplina e, ao mesmo 
tempo, zelando pela opor-
tunidade de restauração do 
faltoso que der prova de 
arrependimento e fizer uso 
dos meios legais para ser 
restaurado à comunhão e 
ter renovada a oportunidade 
para exercer o ofício para o 
qual Cristo o vocacionou.

Deposição e restauração de oficiais

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

do Sínodo Central da Bahia (SCH), 1º 
Secretário da Mesa do SC/IPB e Relator 

da Comissão Permanente do Manual 
Presbiteriano.

George Almeida

O

O sistema pro-
cessual adotado 
pela IPB é guiado 
pelo propósito da 
pureza da igreja
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Homens em ação

federação de 
UPHs do presbitério 

Rio Norte, sínodo Rio de 
Janeiro, comemorou 60 
anos de organização, com 
culto em ações de graças 
no dia 9 de julho de 2022, 
no templo da IP em Parada 
de Lucas, RJ. O pregador 
foi o Presb. Luís Augusto, 
vice-presidente da CNHP 
para a região sudeste.

Compareceram o Presb. 
Nelson Mussumesci, 
Secretário Sinodal da 
CSHP do sínodo RJ e os 
presidentes de sinodais, 
Diác. Eraldo Rosa Júnior, 
da Baixada Fluminense, 
Diác. Fábio Rocha, de 
Nova Iguaçu, Presb. Ivan 
Vasconcelos, da Guanaba-
ra, e o Presb. Paulo Daflon, 
Secretário Nacional do 
Trabalho Masculino.

Louvamos a Deus pelos 
relevantes serviços pres-
tados pela federação Rio 

Norte ao trabalho mascu-
lino e à IPB.

Paulo Daflon

O Paulo Daflon é o Secretário 
Nacional do Trabalho Masculino da IPB

A

IgREjA EM fEsTA

O presbiterianismo pernambucano está de parabéns

e forma geral, a Igre-
ja Presbiteriana do 

Brasil está de parabéns! 
O mês de agosto (dia 12) 
marca seus 163 anos. Por 
sua vez, o presbiterianismo 
em Pernambuco, no dia 11 
desse mesmo mês, comple-
tará 144 anos. A data tem 
como marco a chegada do 
Rev. John Rockwell Smith, 
que tinha 27 anos na oca-
sião. Ele chegou no dia 15 
de janeiro de 1873, após 33 
dias de viagem, quando o 
navio “Ontario”, de 4.000 
toneladas, atracou no cais 
do porto do Recife. Após 
chegar à capital pernambu-
cana, Smith passou a resi-
dir na Rua do Imperador, 
no 1º andar do sobrado n° 

71. Após cincos anos de 
muitos esforços e lutas, em 
1878, o Rev. Smith e os 
doze primeiros convertidos, 
animados pelos resultados 
alcançados, resolveram 
executar o que desejavam 
há bastante tempo: organi-
zar uma igreja presbiteria-
na no Recife. Na realida-
de, seria a primeira igreja 
presbiteriana em Pernam-
buco. Para isso, fizeram 
dezenas de reuniões, dis-
cutiram muito e pediram a 
orientação do Senhor. Um 
dos convertidos, Belmiro 
de Araújo César, o mais 
instruído deles e que seria 
ordenado pastor nos anos 
posteriores, dizia sempre: 
“A Igreja deve ser organiza-
da imediatamente. Adiante 
irmãos! Deus nos ajudará! 

Um com Deus é a maioria. 
E nós somos 13!”.  Assim, 
no dia 11 de agosto de 
1878, o Rev. Smith e seus 
doze companheiros reuni-
dos em assembleia funda-
ram a Igreja Presbiteriana 
de Pernambuco, que foi ins-
talada na Rua do Imperador 
nº 71, 1º andar, onde as reu-
niões se realizavam. Mais 
tarde, ela seria chamada de 
Primeira Igreja Presbiteria-
na do Recife.

Ainda no mês de agos-
to, no próximo dia 16, o 
colégio Agnes completará 
seus 118 anos. O trabalho 
teve início pelo pioneirismo 
da experiente educadora e 
missionária Eliza Moore 
Reed, de Pleasant Hill, 
Estado de Missouri, onde 
nasceu em 1857. Depois de 

vários anos atuando como 
professora num Instituto de 
Surdos e Mudos, em Fulton 
no seu estado, Reed veio 
para o Brasil em setembro 
de 1891. No início, contri-
buiu no colégio em Cam-
pinas; depois, ajudou em 
algumas escolas em Recife 
e Garanhuns. Até que, em 
1904, o Comitê de Missões 
de Nashville resolveu abrir 
um colégio em Recife, e 
enviou Eliza Reed. O colé-
gio começou suas ativida-
des com um grupo misto 
de alunos, algo que não era 
comum na época. O Colé-
gio funcionava em antigos 
prédios nas proximidades 
do Parque Amorim, mas em 
1920 foi transferido para o 
atual endereço. Consideran-
do a doação da propriedade 

pelo casal americano Mr. e 
Mrs. Hugh B. Sproul, como 
reconhecimento por essa 
ação, o antigo Colégio Ame-
ricano de Pernambuco teve 
o seu nome mudado para 
Colégio Evangélico Agnes 
Erskine, numa homenagem 
à memória da genitora da 
Mrs. Sproul, a Mrs. Agnes 
Erskine Sproul. Em 1997, 
por decisão da Comissão 
Executiva do SC da IPB, 
ele passou a ser denomi-
nado Colégio Presbiteriano 
Agnes Erskine. Essa é uma 
das páginas da nossa bela 
história do presbiterianismo 
pernambucano.

José Roberto de Souza

O Rev. José Roberto de Souza é 
doutor em Ciências da Religião pela 

UNICAP, professor e coordenador 
acadêmico e do departamento 

histórico do SPN. E-mail: 
revjoseroberto@gmail.com

D
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SAF glorifica a Deus pelo novo tema para 2022–2026

om muita alegria em 
Cristo, a SAF da IPB, 

inicia mais um quadriênio 
de serviços e vida, aos pés 
do Senhor.

O tema deste quadriênio, 
é: “Agora, pois, permane-
cem a fé, a esperança e o 
amor, estes três; porém o 
maior destes é o amor” 
(1Co 13.13)

Os objetivos do quadriê-
nio  são: 

1) Aprofundar o conhe-
cimento bíblico sobre o 
verdadeiro amor, o amor a 
Deus e ao próximo como a 
si mesmo.

2) Buscar incessantemen-
te, ler a Bíblia, orar sem 
cessar e crescer na graça e 
no conhecimento de Cristo.

3)Vivenciar o amor de 
Deus nos relacionamen-
tos, com a família, com os 
irmãos, com a liderança 
eclesiástica, com missões e 
na sociedade.  

4) Crescer em direção a 
Cristo, a fim de se parecer 
cada dia mais com ele, na 
busca de uma vida piedo-
sa e consagrada, sabendo 
que dentre as maiores virtu-
des: fé, esperança e amor, o 
amor é a maior de todas, 
e que sem amor, os dons 
e as ações não terão vali-
dade para Deus, pois tudo 
passará, inclusive todos os 
dons, mas o amor irá para 
a eternidade, pois lá está 
quem é o amor, o nosso 
Deus. 

Estaremos vivenciando 

dentro do Tema, sete sub-
temas, começando pelo 
“Amar a Deus, de todo o teu 
coração, de toda a tua alma e 
de todo o teu entendimento 
(Mt 22.37), buscando inces-
santemente, ler a Bíblia, 
orar sem cessar e crescer na 
graça e no conhecimento de 
nosso Senhor, evidenciando 
o amor a Deus”.

E concomitantemente, 
perseguiremos o ideal de 
evidenciar o amor de Deus 
para com o próximo, a 
família, aos irmãos, a Igre-
ja e a sua liderança, aos 
campos missionários e ao 
Brasil, conforme segue:

1 – Amar a Deus, de todo 
o teu coração, de toda a tua 
alma e de todo o teu enten-
dimento (Mt 22.37), bus-
cando incessantemente, ler 
a Bíblia, orar sem cessar e 
crescer na graça e no conhe-
cimento de nosso Senhor e 
Salvador Jesus Cristo, evi-
denciando o amor a Deus.

2 – Amar o próximo 
como a si mesmo, como 
Jesus, evidenciando o amor 
de Deus para com os que 
sofrem, os que estão can-
sados e doentes, enlutados 
e oprimidos, discriminados, 
injustiçados e menos favo-
recidos, exercitando sobre 
os mesmos as ações de 
misericórdia.

3 – Amar a família, como 
Jesus, evidenciando o amor 
de Deus, no viver diário nos 
relacionamentos.

4 – Amar os irmãos, 
como Jesus, evidenciando 
o amor de Deus nos rela-

cionamentos com os irmãos 
na Igreja, inclusive com as 
irmãs que labutam juntas, 
na SAF, em todas as esferas.

5 – Amar a Igreja e a 
sua liderança, como Jesus, 
evidenciando o amor de 
Deus, nos relacionamentos 
com todas as autoridades 
eclesiásticas, em todos os 
âmbitos da Igreja.

6 – Amar os campos 
missionários e auxiliar a 
IPB nos projetos de prega-
ção do evangelho no Brasil 
e no mundo, como Jesus, 
evidenciando o amor de 
Deus, para com os missio-
nários, obreiros, evangelis-
tas e plantadores de Igreja.

7 – Amar o Brasil e as 
cidades como Jesus, eviden-
ciando o amor de Deus, pela 
pátria, visando alcançá-la 
para Cristo.

E o hino oficial do qua-
driênio é a “A Excelência 
do Amor” – HNC Nº 178

Neste quadriênio, traba-
lharemos se Deus quiser e 
pela sua graça, e na sua 
dependência, oferecendo às 
SAFs em todas as esferas do 
Trabalho Feminino, Proje-
tos para nove Secretarias 
de Atividades.

Citamos a seguir os Pro-
jetos das Secretarias de 
Atividades da CNSAFs, 
que foram criados para 
atender às expectativas do 
Tema do Quadriênio em 
todas as esferas do Trabalho 
Feminino, desde as SAFs 
até a CNSAFs.

Secretaria de Espiritua-
lidade da CNSAFs – Pro-
jeto: “O maior destes é o 
amor”;

Secretaria de Assistência 
Social da CNSAFs – Proje-
to: “Assistindo o próximo 
com amor supremo”;

Secretaria de Causas da 
IPB e Causas Locais da 
CNSAFs – Projeto: “Amor 
que transforma”;

Secretaria de Estatís-
tica da CNSAFs – Pro-
jeto: “Pepitas de amor 
garimpando amorosas 
pepitas”;

Secretaria de Comunica-
ção da CNSAFs para as 
mídias – Projeto: “Uma 
comunicação amorosa, 
fluída e assertiva”;

Secretaria de Comuni-
cação da CNSAFs para a 
SAF em Revista – Projeto: 
“SAF em REVISTA: um 

instrumento de amor fei-
to para você”;

Secretaria de Evangeli-
zação da CNSAFs – Proje-
to: “Evangelizar: um ato 
de amor, privilégio das 
“eleitas”;

Secretaria de Missões da 
CNSAFs – Projeto: “Auxi-
liadoras na Missão”;

Secretaria de Música da 
CNSAFs – Projeto: “Can-
tando o amor de Deus”.

Sejam dados a Deus Pai 
em Cristo Jesus e na ilu-
minação do Espírito Santo, 
toda a honra, toda a glória 
e todo o louvor, na vivên-
cia do Tema do Quadriênio 
2022-2026: 

“Agora, pois, permane-
cem a fé, a esperança e o 
amor, estes três; porém o 
maior destes é o amor”.

Ana Maria Prado

C

Ana Maria Prado é presidente da 
CNSAFs, quadriênio 2022-2026
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José Silva Lapa

Edio Cleber T. Marinho

edecias Magno do 
Ouro, filho de Ananias 

Magno do Ouro e Dna. 
Maria Benigna do Ouro, 
nasceu a 20 de novembro 
de 1936, em Jacobina, BA. 
Recebido por profissão 
de fé e batismo pelo Rev. 
Cephas Reinaux de Barros, 
estudou no Instituto Bíbli-
co Wandell em Itacira, BA 
(incompleto). Trabalhou 
como evangelista durante 

1960 na IP de Miguel Cal-
mon, BA. Casou-se com 
Odenir Gonçalves do Ouro 
em 14.04.1965. Trabalhou 
como evangelista da IP de 
Nanuque, MG (68-69). Em 
janeiro de 1970 foi encami-
nhado pelo Presbitério de 
Governador Valadares ao 
Seminário Teológico Pres-
biteriano de Campinas. Em 
janeiro de 1973, foi ordena-
do e designado Pastor Evan-
gelista das igrejas: Itanhomi, 
Novo Horizonte, Vai-Volta 

e Itajutiba. Foi Secretário 
Presbiterial do Trabalho 
Masculino, representante ao 
Sínodo Rio Doce. Traba-
lhou pela Junta de Missões 
Nacionais, JMN, no campo 
de Rondônia, Santa Maria 
da Vitória, Itapetinga, Vitó-
ria da Conquista, Barreiras e 
Jequié, BA. Plantou o pres-
biterianismo em Petrolina, 
PE, e em Minas pastoreou 
também em Coronel Fabri-
ciano, Itabira e Açucena, 
Sete Lagoas, Congregação 

em Pedra Azul. No dia 17 
de julho de 2022 foi cha-
mado para o lar celestial. 
Rogamos as benções de 
Deus sobre os filhos, netos 
e sua viúva, Odenir Pereira 
Gonçalves, pela companhia 
nos anos de vida conjugal, 
intercedendo e apoiando o 
ministério de seu esposo; 
pelos excelentes serviços 
prestados à IPB.

Rev. Cary nasceu 
no Córrego da Jacu-

tinga em Alto Jequitibá, 
MG, filho de Ademário 
Tavares da Silva e Osmídia 
Louback da Silva. Ordena-
do pastor pelo Presbitério 
Leste de Minas (PLMN) 
a 14 de janeiro de 1968 
em Alto Jequitibá, exer-
ceu diversos cargos em seu 
presbitério e no sínodo. Foi 
representante ao Sínodo e 
ao SC/IPB, assim como 

tutor eclesiástico de diver-
sos candidatos. 

O Rev. Apolinário 
Sathler oficiou sua profis-
são de fé em 30 de julho de 
1952. Casou-se com Nival-
da Tavares a 12 de junho 
de 1958 e o casal teve 
5 filhos (Adilcely, Alcyr, 
Célio, Adilceny e Keller), 
12 netos e 6 bisnetos.

Foi ordenado pastor 
em 14 de janeiro de 1968 
em Alto Jequitibá. Pasto-
reou as igrejas de Con-
ceição de Ipanema, São 

José do Mantimento, 
Mutunzinho, Chalé e Alto 
Chalé (com sete congre-
gações), Alto Jequitibá 
(auxiliar), Manhumirim, 
Breder e Congregação 
do Bairro Santa Rita em 
Manhumirim.

Foi sócio fundador e 
participante da Academia 
Manhumiriense de Letras 
(AML).

Com todo seu dina-
mismo e amor à obra de 
Jesus, Rev. Cary marcou 
sua geração, combateu o 

bom combate, marcou a 
história de toda sua famí-
lia, do presbitério, de todas 
as igrejas por onde pas-

sou, das cidades e, de um 
modo ainda mais especial, 
da cidade de Manhumirim. 
Mesmo após sua jubilação, 
sempre esteve trabalhan-
do pela obra. Fazia visitas 
e trabalhos evangelísticos 
enquanto teve forças, aliás, 
até além de suas forças. 
Hoje, saudosos, louvamos 
ao Senhor por esse irmão 
que foi uma grande bênção 
em nossa amada IPB.

fALEcIMENTOs

Rev. Sedecias Magno do Ouro

Rev. Cary Louback Tavares
(1938—2022)

S

O Rev. José Silva Lapa é presidente 
do Sínodo Pampulha (SPA)

O Rev. Edio Cleber Tavares Marinho 
é Secretário Executivo do PLMN. Texto 

adaptado.

TREchOs E fRAsEs

“Quando, portanto, estamos ansiosos ou em dúvida sobre 
alguma coisa, por que não ver se há alguma palavra de Yahweh 
sobre esse assunto que nos deixa perplexos? Uma vez que tal 
palavra tenha sido encontrada, podemos dar descanso à nossa 

alma, sabendo com certeza que o menor ponto da verdade 
divina é mais firme do que todo o tecido do céu e da terra (Jr 
31.35-36; Mt 5.18)
Gaspar Olevianus. An Exposition of the Apostles’ Creed, p. 24.

O
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fORÇAs DE INTEgRAÇãO

AcONTEcEu

SNPI em terras acreanas

correu no sábado, 18 
de junho de 2022, o 

III Encontro da Terceira 
Idade da IP da Floresta, em 
Rio Branco, Acre, pasto-
reada pelo Rev. Henrique 
Dutra. E a coordenadora 
da Repapi na região é a 
missionária Mariúza Neri.  

O Encontro aconteceu 
nas dependências da Chá-
cara Felicidade, nos arre-
dores de Rio Branco; um 
espaço belo e aconchegan-
te. Os participantes saíram 
da IP Floresta às 8 horas. 
Às 8h45 aconteceu a aber-
tura com uma devocional 
e cânticos, seguida da afe-
rição da Pressão Arterial e 
Medição de Glicose; às 9 
horas aconteceu o “pique-
nique” (coffee break).

Às 10 horas, o Rev. 
Pinho Borges, Secretário 
Nacional da Pessoa Idosa 

da IPB, deu início a pales-
tra com o tema “Envelhe-
cer com prazer”. 

Foi servido o almoço e às 
14 horas os trabalhos foram 
retomados com uma breve 
devocional dirigida pelo 
Rev. Henrique. Em segui-
da a fisioterapeuta Tairine 
Holanda ministrou a pales-

tra “Envelhecer é inevitá-
vel, viver bem é opcional”, 
juntamente com Mauriser-
gio Alves (prática). 

O encontro se encerrou 
às 16 horas com um círculo 
de oração. Os participan-
tes receberam um mino da 
Repapi Floresta. 

No domingo, 19 de 

junho, o Encontro teve 
continuidade nas insta-
lações da IP da Floresta, 
ocasião na qual o Rev. 
Pinho Borges falou sobre 
“Relacionamento Fami-
liar”, no horário da Escola 
Dominical.

No horário da noite o 
Rev. Pinho Borges pregou 

no Culto Vespertino da 
referida Igreja. 

Agradecemos a Deus 
pela possibilidade de ser-
vi-lo, ao Rev. Henrique, à 
missionária Mariúza pelo 
convite e hospitalidade. 
Parabenizamos a Repapi 
Floresta, pela retomada dos 
trabalhos com as pessoas 
idosas, depois de um longo 
tempo por conta da pande-
mia. E rogamos profusas 
bênçãos sobre todos.

Saindo da igreja para 
o hotel e seguindo para 
o Aeroporto de retorno à 
Terra dos Altos Coqueiros 
depois de cumprir agenda 
com a IP da Floresta em 
Rio Branco no Acre. Em 
Rio Branco, o fuso horário 
é de 2 horas a menos que o 
horário de Brasília. Foram 
dias abençoados e abençoa-
dores. A Deus toda glória.

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

Pinho Borges

O

III Encontro da Terceira Idade da IP da Floresta

Rev. Pinho Borges recebe a Medalha Rute Bacelar
Rev. Pinho Borges, Secretá-

rio Nacional da Pessoa Idosa 
da Igreja Presbiteriana do Brasil e 
presidente do Conselho Estadual dos 
Direitos da Pessoa Idosa do Estado de 
Pernambuco, foi agraciado na manhã 
do dia 15 de junho de 2022, Dia Inter-
nacional de Luta conta a Violência a 
Pessoa Idosa, com a Medalha Rute 
Bacelar. A Medalha Rute Bacelar foi 

instituída pelo Decreto nº 43.201, 
de 22 de junho de 2016, no âmbi-
to do Estado de Pernambuco, uma 
iniciativa da Secretaria de Justiça e 
Direitos Humanos. É conferida a pes-
soas físicas ou jurídicas que tenham 
contribuído ou se destacado em ações 
pertinentes à temática de ações de 
prevenção e promoção dos direitos da 
pessoa idosa.

O
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EBFs por toda parte

epois de dois anos 
sem as Escolas Bíbli-

cas de Férias presenciais, 
o mês de julho passado foi 
marcado pelo colorido, sons 
e alegria das crianças que 
inundaram as redes sociais 
e grupos de conversa por 
aplicativo. Cada mensagem, 
cada story e cada post com 
convites e fotos era motivo 
de profunda gratidão a Deus 
por ver esse ajuntamento 
tão especial que as igre-
jas têm proporcionado às 
crianças.

Por que promover um 
programa de EBF em sua 
igreja?

É simples. Em seu minis-
tério, Jesus sempre cuidou 
das crianças. Ele as aben-
çoava, deu ordem para que 
deixassem as crianças virem 
a ele e usou-as como exem-
plos em seus ensinos (Mc 
10.13-16). Quando comuni-
cou a Grande Comissão aos 
seus discípulos, ele disse 
que o evangelho deveria 
ser pregado a toda criatura 
(Mc 16.15), o que inclui 
as crianças. Logo, levar as 
boas novas a elas é seguir 
o exemplo de Jesus e obe-
decer ao mandamento do 
Mestre.

Além do mais, por meio 
da EBF, podemos:

• Alcançar as crianças dos 
bairros próximos à igreja e 
os amigos dos alunos regu-
lares da escola dominical;

• Alcançar os familiares 
dessas crianças convidando
-os para o encerramento e 
visitando-os em seus lares;

• Estreitar os laços de ami-
zade entre as crianças que 
frequentam a igreja local;

• Treinar futuros líderes 
para o ministério infantil.

É complicado montar 
uma EBF? Que material 
usar?

A resposta é clara: não 
é complicado, mas exige 
dedicação, esforço e com-
prometimento do pastor, da 
liderança da igreja, da equi-
pe responsável e dos pais. 

Para auxiliar toda essa 
turma, a Cultura Cristã, em 
parceria com a Secretaria 
Nacional do Trabalho da 
Infância (SNTI) tem a ale-
gria de oferecer há mais de 
10 anos material de exce-
lente qualidade com tudo 
que você precisa para reali-
zar uma EBF fiel às Escri-
turas, criativa, dinâmica e 
divertida.

A coordenadora do 
Departamento de Edu-
cação Cristã do Institu-
to Bíblico Eduardo Lane 
(IBEL), Mary Lane, 
comenta: “Todos os anos, 
como exigência da disci-
plina de educação cristã, 
nossos alunos do primeiro 
ano são orientados a pre-

parar uma EBF e a colo-
car em prática em algumas 
igrejas de Patrocínio. Pos-
teriormente, durante suas 
férias, realizam a EBF em 
suas igrejas. Temos optado 
pelo kit de EBF da Editora 
Cultura Cristã, por ser um 
material completo, com 
muitas ideias e alternativas 
de recursos. Tem sido bên-
ção e nossos alunos têm 
aproveitado muito o mate-

rial. A Deus, toda honra e 
toda glória”.

Elisângela Fonseca e 
Sinara Carvalho coordenam 
as EBFs da IP Betânia de 
Jataí (GO). Elas comentam: 
“O nosso Departamento 
Infantil escolhe as EBFs 
da Cultura Cristã há alguns 
anos. Já utilizamos todos 
os títulos disponibilizados. 
Nossa decisão  se deve pri-
meiramente porque é um 

material fiel às Escrituras 
Sagradas e aborda temas 
pertinentes à realidade con-
temporânea, facilmente 
reconhecidos pelas crian-
ças. Além disso, o rotei-
ro proposto pela editora é 
detalhado, o que facilita o 
trabalho das equipes de pla-
nejamento e execução. Nós 
adaptamos alguns aspectos 
do roteiro proposto à nossa 
realidade e à quantidade de 

Ebfs cuLTuRA cRIsTã

IP Betânia de Jataí (GO), EBF Mãos à obra

2ª IP Ouro Preto do Oeste (RO), EBF Super Conexão Alunos do IBEL

Alunos do IBEL preparando e realizando a EBF Mais que Vencedores

Márcia Barbutti

D
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Esconderijo protetor

Encontro da Família Presbiteriana

m lugar de refú-
gio. Essa é a maior 

necessidade paara quem 
passa por situações desa-
fiadoras. Uma caverna 

onde possa se esconder do 
predador, é o que precisa a 
presa assustada e exausta 
da fuga. Um lugar para se 
abrigar da terrível tempes-
tade de neve, é o que pre-
cisa o alpinista solitário. 
Um lugar perfeitamente 
seguro, um esconderijo 
protetor onde possamos 
descansar das nossas lutas 
é do que todos precisamos. 
Você tem um lugar assim? 
Certamente nenhum lugar 

físico nos oferece essa 
segurança. Tudo o que 
construímos é passível de 
ruir e as maiores lutas tra-
vamos no campo de nossa 
alma. Onde abrigá-la?

Nossa alma só estará 
segura e em paz quando 
abrigada em Deus.

Aleluia e Amém!

o dia 16 de junho de 
2022, o Sínodo Vale 

do Tibagi realizou o anual 
Encontro da Família Pres-
biteriana, que por causa da 
pandemia foi suspenso em 
2020 e 2021. Em um dia 
maravilhoso, o povo presbi-
teriano se reuniu nas depen-

dências do Instituto Cristão 
na cidade de Castro, PR. O 
pregador da Palavra foi o 
Rev. Robinson Grangeiro, 
pastor da IP de Tambaú, 
João Pessoa, PB, e Chan-
celer do Instituto Presbi-
teriano Mackenzie. Nessa 
ocasião, tivemos a entre-
ga dos diplomas para dois 
pastores que jubilaram e as 

medalhas para suas respec-
tivas esposas, Rev. Josué da 
Silva Rafael e Rosângela de 
Azevedo Rafael; e o Rev. 
Nilton José Fornazari e Vera 
Cristina Faria Fornazari.

Louvamos a Deus por 
encontro tão abençoado.

crianças inscritas. Tem sido 
uma benção trabalhar com 
as EBFs da Cultura Cristã 
em nossa Igreja”. 

Simonica Lima, educado-
ra cristã que integra a SNTI, 
tem utilizado amplamen-
te nossas EBFs em várias 
cidades de Minas Gerais, 
ressalta: “Nossas EBFs são 
preciosas porque são pen-
sadas, planejadas e escritas 
por uma equipe que realiza 
EBF há décadas. O dife-
rencial é que são feitas com 
boa base bíblica e muito 
amor”.

Em algumas regiões, igre-
jas têm unido forças e rea-
lizado EBFs em conjunto. 
Foi assim com oito igrejas 
do interior de São Paulo que 
montaram uma EBF onli-
ne. Segundo a missionária 
Luciana Cipelli, coordena-
dora do projeto, essa parce-
ria soma talentos e amplia 
as possibilidades. Um fato 

interessante na EBF monta-
da esse ano, é que a história 
bíblica foi a partir do mate-
rial que a Cultura Cristã 
disponibilizou na Páscoa e 
tratou sobre as alianças de 
Adão a Jesus. “Quando foi 
lançado o material As alian-
ças e a Páscoa, eu usei 
como devocional pessoal e 
estudei com uma pessoa que 
estou discipulando. Conclu-
são:  esse conteúdo ficou 
na minha cabeça”, comen-
ta Luciana. Confira aqui o 
material sobre as Alianças.

O entusiasmo dessa turma 
é contagiante.

E lembre-se: nossas EBFs 
podem ser usadas para pro-
gramações da UCP, acam-
pamentos e escolas domi-
nicais especiais. Acesse 
e conheça https://bit.ly/
EBFs_Cultura_Crista

cAMINhADA cRIsTã

cELEbRAÇãO sINODAL

IP Tambaú, João Pessoa (PB), EBF Mãos à obra

IP Foz do Iguaçu (PR), EBF Mãos à obra

Pastores do Sínodo Vale do Tibagi com o Rev. Robinson Grangeiro, Chanceler do Mackenzie

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

editora assistente da Cultura Cristã

“O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece 
os que nele se refugiam” (Na 1.7)

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

Pinheiros, em São Paulo, SP.

O Rev. Eberson Gracino é pastor da 
IP do Jardim Carvalho, Ponta Grossa, 

PR, e Presidente do Sínodo Vale do 
Tibagi

Zuleika Schiavinato

Eberson Gracino

U

N

https://blog.editoraculturacrista.com.br/pascoa2022/
https://bit.ly/EBFs_Cultura_Crista
https://bit.ly/EBFs_Cultura_Crista
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REENcONTRO E cELEbRAÇãO

25 anos de formatura da Turma Presb. Luiz Carlos Gomes Ribeiro

correu em julho de 
1997, a cerimônia 

de formatura da 1ª Turma 
do Curso Teológico matu-
tino do Seminário Presbi-
teriano Rev. José Manoel 
da Conceição (São Paulo, 
SP): Turma “Presbítero 
Luiz Carlos Gomes Ribei-
ro”. A cerimônia aconteceu 
na Catedral Evangélica de 
São Paulo (1ª Igreja Pres-
biteriana Independente), à 
Rua Nestor Pestana, nº 136, 
Centro, São Paulo, SP.

O reencontro dos con-
cluintes no Hotel Fazenda 
(Atibaia, SP), agora com as 
respectivas famílias, mar-
cou e celebração dos 25 
anos de formatura. Conta-
ram com a presença e refle-
xão pastoral dos Reveren-
dos Héber Carlos de Cam-
pos e Ricardo Agreste. Na 
ocasião, os formandos lan-
çaram um livro de memó-

rias: Teologia e amizade: 
nossa formação pastoral, 
pela Editora Fonte Edito-
rial. Com capítulos escritos 
pelos professores Augustus 
Nicodemus Lopes, Héber 
Carlos de Campos e Ricar-
do Agreste, o texto propõe 
algumas orientações pas-
torais. Cada escritor rela-
ta nessa obra um pouco 
do que Deus tem feito na 
vida e ministério deles, nes-
ses últimos anos. O valor 
financeiro arrecadado na 

venda dos livros será desti-
nado ao Projeto de combate 
ao tráfico infantil e sexual 
no Nepal. A providência e a 
glória de Deus são acentua-
das no livro.

Para a turma, as ações do 
saudoso Presb. Luiz Carlos 
foram fundamentais em ter-
mos de amizade e provisão 
– à época era administrador 
do Seminário e presbíte-
ro da 1ª IP de Guarulhos, 
SP. Ele foi o homenageado 
por ter sido alguém igual 

a Epafrodito (Fp 2.25,29), 
enviado pela mão de Deus 
para cuidar dos obreiros 
que estavam iniciando a 
jornada ministerial. Um 
inesquecível amigo e patro-
no da turma, de saudosa 
memória.

Os alunos concluintes 
foram: Alcindo José de 
Almeida, Carlos Antônio 
Valentim, Cleverson Gil-
van de Oliveira Moreira, 
Fábio Roberto do Nasci-
mento, Gilson Moreira, 

Ismael Rachid Júnior, João 
Petreceli da Silva, Mar-
cos Suel Alves Martins e 
Roberto Lúcio Ferreira. Ini-
ciou o curso com a turma, 
o chileno Rolando Antônio 
Zapata Rojas; e, ao longo 
da caminhada, outros ami-
gos foram agregados ao 
grupo: Adenivan Mendes 
Carvalho e Marco André 
Oliveira Sales – forman-
dos também no Seminário 
JMC. Pela graça e provisão 
do Senhor, hoje são servos 
na proclamação do evange-
lho na IPB e missões trans-
culturais.

Por fim, ao corpo docen-
te e funcionários do Semi-
nário JMC segue também 
um registro de gratidão, 
por aqueles abençoados e 
exigentes anos. Dentro da 
Tradição Teológica Refor-
mada, todos eles foram 
dedicados em suas funções 
e verdadeiros mestres na 
formação acadêmica e pas-
toral dos seus alunos.

Marco André Sales

O Rev. Marco André Oliveira Sales 
é pastor da IP do Jardim Aeroporto 

em Itu, SP

O

Os formandos em 2022

Os formandos e suas famílias atualmente

Os formandos em 1997
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ada homem será 
como um escon-

derijo contra o vento e 
um abrigo contra a tem-
pestade, como correntes 
de água numa terra seca 
e como sombra de uma 
grande rocha no deserto. 
Então os olhos dos que 
veem não mais estarão 
fechados, e os ouvidos dos 
que ouvem escutarão” (Is 
32.2-3).

Que bela descrição faz 
Isaias da obra missionária! 
Todos nós que dedicamos 

as nossas vidas ao ser-
viço a Cristo no mundo, 
conforme os nossos dons 
e aos diversos tipos de 
ministério missionário aos 
quais Deus nos chama a 
todos, devemos reconhe-
cer nessas palavras do 
profeta a voz divina que 
nos consola, anima e nos 
orienta a levar às demais 
pessoas a mensagem da 
graça redentora de Jesus 
Cristo.

As metáforas usadas 
por Isaías são tremendas 
e indicam que o exercí-
cio da missão pode seguir 

Carlos del Pino
O Rev. Carlos del Pino trabalha com 

a APMT na solidificação da igreja 
em Torrelodones, um município a 

29 quilómetros de Madri, Espanha. 
Tem também o projeto Cor Meum 

envolvido na formação de liderança 
para as igrejas, atendendo em 

Espanha, Chile, Colômbia, República 
Dominicana, e outros.

“C

Carlos e Rosa del Pino

CENTRO PRESBITERIANO DE
PÓS-GRADUAÇÃO 
ANDREW JUMPER (CPAJ)

O Centro Presbiteriano de 
Pós-Graduação Andrew Jumper (CPAJ) 
tem por finalidade principal capacitar 
professores para seminários, institutos 
bíblicos e outras instituições de ensino 
teológico, bem como preparar outros 
docentes e profissionais para atuarem 
alicerçados numa cosmovisão reformada 
em suas respectivas vocações.

PROCESSOS SELETIVOS
Para ingresso no 
2º SEMESTRE DE 2022

Para ingresso no 
1º SEMESTRE DE 2023

CONHEÇA OS PROGRAMAS

C P A J . M A C K E N Z I E . B R

Cursos EAD
• Teologia Sistemática
• Teologia Bíblica
• Teologia Aplicada
• Missiologia
• Exposição Bíblica

Especialização em Educação 
Cristã (EEC) - On-line

• Mestrado  Magister Divinitatis (MDIV) - On-line
• Mestrado Magister Divinitatis (MDIV) - Híbrido
• Especialização em Educação Cristã (EEC) - On-line
• Revitalização e Multiplicação de Igrejas (RMI) - Híbrido
• Doutorado em Ministério (DMIN) - Presencial

Abrigo contra a tempestade

APELO MIssIONáRIO

por diferentes vias e ser 
exercido por diferentes 
pessoas com as ênfases 
dadas por Deus a cada um; 
entretanto, todos devemos 
ver-nos como “esconde-
rijo”, “correntes de água” 

e “sombra”: como bên-
çãos de Deus aos demais. 
Por isso, igrejas, obreiros 
e todos os irmãos, unidos 
na obra de Cristo, segui-
mos adiante com firmeza e 
inteireza de coração.

O exercício da missão pode seguir por diferentes 
vias e ser exercido por diferentes pessoas com as 

ênfases dadas por Deus a cada um
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Sobre esses e outros títulos acesse www.editoraculturacrista.com.br ou www.facebook.com/editoraculturacrista ou ligue 0800-0141963

Boa Leitura
O Diário de Simonton      

2022 – R$ 46,16 | Pré-venda 

Para relembrar os 163 anos da Igreja 
Presbiteriana no Brasil, o livro O Diário 
de Simonton ganha uma nova edição ba-
seado na tradução feita por Daisy Serra 
Ribeiro em 1982 e se mostra como um 
documento valioso para a reconstrução 
histórica, através de uma visão privilegia-
da da personagem do seu autor, com seus 
ideais e inquietações, durante quatorze 
anos da vida de Ashbel Green Simonton 
(1856-1866). 

Acompanhe na leitura os registros de 
uma figura profundamente humana, com 
todos os seus conflitos existenciais, e ao 
mesmo tempo o homem crente, confian-
te em Deus e dependente da sua graça, 
que após sair do seminário e ser ordenado 
embarcou para o Brasil, onde organizou a 
1ª Igreja Presbiteriana no país; fundou a 
Imprensa Evangélica, o primeiro periódico 

Dos lançamentos da Cultura Cristã de 
2022, Liderança de Paul Tripp é um convite 
para reflexão sobre o caráter e o estilo de 
vida do grupo de líderes da igreja. 

Em Liderança há um chamado aos 
pastores para deixarem o evangelho de 
Jesus Cristo moldar a maneira como eles 
pensam e se relacionam uns com os ou-
tros como uma comunidade de líderes e a 
maneira como fazem o trabalho à frente do 
ministério. 

No prefácio da obra, Tripp deixa bem 
claro o seu objetivo com esse livro: A minha 
esperança é que, ao ler, você seja abenço-
ado não só com esperança, mas com es-
perança que corrige, protege e estabelece 
uma nova agenda quando necessário.

Vale ressaltar que os livros mencionados nesta editoria estão em pré-venda com previsão de envio a partir de 10 de agosto de 2022. E mais. Outros produtos adicionados na mesma compra NÃO serão 
enviados de forma antecipada. Todos os itens serão enviados junto com os produtos de pré-venda, seguindo a ordem de confirmação de pagamento.

protestante do Brasil; e criou ainda o se-
minário teológico. (Re)descubra a história 
da IPB a partir dos registros de Simonton.

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

Top Gun:
Maverick

Nostalgia. Esse foi o sentimento que 
dominou as salas de cinemas nas últimas 
semanas durante as sessões de Top Gun 
Maverick. O filme estrelado por Tom Cruise 
é recorde de bilheteria. É fato. O longa é 
um sucesso como há tempos não víamos, 
principalmente, entre aqueles que viram o 
lançamento de Top Gun: Ases Indomáveis 
nos anos 80. 

A fórmula conquista pelas músicas, emo-
ção e romance. Uma autêntica experiência 
cinematográfica que explora um processo 
narrativo que inclui egoísmo patriótico, 
rebeldia contra o autoritarismo e competiti-
vidade. Um respiro em meio a tantos filmes 
extremamente profundos e com efeitos 
para lá de especiais. 

Maverick conquista pela simplicidade e 
resgate da sensação pura de emoção tátil 

Liderança     
Paul Tripp 

2022 - R$ 55,84 | Pré-venda 

Uma biografia clássica de um cantor 
clássico. Elvis (que até o fechamento 
desta edição está em cartaz nos cinemas 
do país) tem conquistado fãs ao redor do 
mundo com as músicas, caracterização, 
figurinos e atuação dos atores do filme 
estrelado por Austin Butler e Tom Hanks. 

O cinebio da estrela do rock tem mais 
de duas horas e quarenta de duração, 
mas, claro, não cansa e consegue explo-
rar tudo o que Elvis conquistou e realizou 
durante sua carreira. O enfoque do longa 
é principalmente a relação entre o cantor 
e o seu empresário, ou seja, um pequeno 
recorte da vida do astro americano. 

Elvis tem arrancado elogios dos críti-
cos e sendo descrito como um filme que 
enaltece as várias nuances do artista 
com o devido respeito, assim como a 
origem da raiz do rock.

(2022)

e sensorial que apenas um filme clássico 
tem para oferecer. Vale a pena ficar de 
olho nos serviços de streaming que já 
estão anunciando o lançamento do filme 
em suas plataformas.

(2022)
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