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Diretoria nomeia
ouvidores da IPRB

Tendo em vista as dimensões continentais do Brasil e
o significante número de pastores e igrejas da IPRB, bem
como o objetivo de promover
maior proximidade e interação, a Diretoria Executiva
(DE) nomeou cinco ouvidores,
para minimizar as dificuldades
e maximizar as oportunidades
de contato com essa Diretoria.
Os pastores e igrejas poderão
continuar mantendo contato com
os membros da DE. O acesso aos
diretores executivos, como a presidência da IPRB, por exemplo,
na Secretaria Central, continuará
sendo normal. Os ouvidores serão mais uma opção de contato.
Em resumo, os ouvidores
serão canais de interlocução
entre os pastores/igrejas e a
Diretoria Executiva. Eles têm
a função de receber contatos,
orar e apontar caminhos bíblicos e normativos a serem
tomados, mas repassando,
sempre, as informações à
Executiva, que encaminhará
o que for necessário aos órgãos competentes.

Assim, queremos ressaltar
que o principal papel do ouvidor não é resolver problemas
ou tomar quaisquer decisões,
mas ser um colaborador e mediador, procurando o bem-estar
da IPRB. Para isso, sua missão
é analisar o conteúdo daquilo
que lhe for transmitido e procurar, na medida do possível,
juntamente com a Diretoria
Executiva, buscar uma solução
para as questões levantadas.
Seguem os nomes dos ouvidores nomeados, bem como
os seus respectivos contatos:

• Pr. Edivaldo Ferreira, região
Norte (69) 98159-1727;
• Pr. Dimas da Silva Orlando,
região Sul (41) 99906-2909;
• Pr. Valdeci José Gonçalves, da
região Sudeste (11) 97338-3226;
• Pr. Joaquim Vidal de Ataides,
da região Centro-Oeste (61)
98464-4596;
• Pr. Francisco Pinto da Costa, da região do Nordeste (86)
99925-5783.
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Dia da IPRB - Palavra do Presidente

A dinâmica do perfil da igreja de Tessalônica
“Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce
muitíssimo, e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros, de maneira que nós
mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, e em todas
as vossas perseguições e aflições que suportais, prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais
havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis; se, de fato, é justo diante de Deus
que dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós, que sois atribulados, descanso conosco,
quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder...” (2Ts 1:3-7)

J

esus jamais prometeu vida
fácil para a sua igreja na
face da terra. Pelo contrário,
durante o tempo de seu ministério terreno, alertou seus discípulos sobre as lutas e perseguições
que haveriam de enfrentar neste mundo, quando disse: “Não
peço que os tire do mundo, mas
que os livre do mal” (Jo 17:15).
Desta forma, ele preveniu todos
os seus seguidores a respeito da
forte e constante oposição dos
demônios e de homens maus.
Em sua segunda epístola escrita à amada igreja de Tessalônica,
o apóstolo Paulo enalteceu a vida
cristã do povo de Deus daquela
cidade. Ele mesmo fundara aquela igreja em sua terceira viagem

Fé crescente
O apóstolo inicia a carta agradecendo a Deus pela igreja de
Tessalônica, especialmente pela
fé que era crescente no coração
dos servos de Deus, o que era motivo de regozijo: “porque a vossa
fé cresce muitíssimo” (v. 3). Esse
fato é muito interessante, pois Jesus disse que a fé é como um grão
de mostarda, uma pequenina semente, mas que produz um broto
e se transforma em árvore, abrigo
para as aves do céu (Mt 13:31).
É exatamente essa a ideia que
Paulo está nos passando sobre a
fé dos crentes tessalonicenses.
Por isso, precisamos conhecer e
prosseguir em conhecer ao Senhor: “Conheçamos, e prossigamos em conhecer ao Senhor” (Os
6:3). Se meditarmos diariamente
na Palavra de Deus e tomarmos
posse das bênçãos que o Senhor
nos tem prometido, cresceremos
gradativamente na fé e no conhecimento do nosso Deus.
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missionária. Conforme
podemos perceber no texto básico da nossa meditação, Paulo faz uma forte referência à dignidade
e ao bom testemunho da
igreja de Tessalônica
diante das perseguições
que estava sofrendo.
A igreja de Tessalônica era, sem dúvida,
uma comunidade abençoada e dotada de um
perfil bíblico-espiritual
admirável. Diante disso, considerando que o
3º domingo de julho é
o Dia da IPRB, gostaria
de convidar o amado leitor para do perfil dessa igreja, uma vez de maior envolvimento e comrefletirmos sobre alguns aspectos que eles nos desafiam a uma vida prometimento com Deus:

Amor impactante

ta: Amarás o teu próximo como a
ti mesmo” (Gl 5:14). Por isso, não
Se a fé crescia, tudo mais ha- há dúvidas de que esse sentimento
veria de crescer entre eles. Paulo abençoa as pessoas.
reconhecia que aquela igreja não
crescia apenas nesse aspecto, mas
Perseverança
em amor de uns para com os oudestemida
tros, o que era evidente e aumenPaulo enfatiza que a chave para
tava cada vez mais: “e o amor de
sobrevivermos à perseguição e às
cada um de vós aumenta de uns
tribulações é a perseverança copara com os outros” (v. 3). Jesus
rajosa, pois o nosso grande Deus
disse que seriamos conhecidos
batalha por nós: “de maneira que
como seus discípulos se verdadeinós mesmos nos gloriamos de vós
ramente amássemos a Deus sobre nas igrejas de Deus, por causa da
todas as coisas e ao próximo como vossa paciência e fé, e em todas
a nós mesmos (Mt 22:37-39).
as vossas perseguições e aflições
O amor está classificado como que suportais” (vv. 4, 5). Perceba
um dos maiores patrimônios do o leitor que o apóstolo menciona
cristão: “Agora, pois, permanecem a fé como companheira da persea fé, a esperança e o amor, estes verança.
três, mas o maior destes é o amor”
Ou seja, a fé encoraja e robus(1Co 13:13). A teologia bíblica do tece a perseverança, dando-nos
amor ao próximo no Novo Testa- vigor diante dos embates da vida.
mento é tão impactante que toda a Perseverança destemina é aquela
lei no Antigo Testamento converge que não retroage, não se intimino amor ao próximo: “toda a lei da diante das perseguições e aflise cumpre numa só palavra, nes- ções, como a dos crentes de TesJornal Aleluia

salônica. É aquela que capacita o
cristão a marchar “verticalmente”
em direção aos objetivos preestabelecidos, olhando para Jesus,
o autor e consumamdor de nossa fé (Hb 12:2) Há um provérbio
que diz: “o rato com perseverança
fura uma montanha”. Vá em frente, não desista nunca!

Esperança prática
Por fim, a esperança é fundamental no perfil dessa igreja. Não
se tratava de uma esperança teórica, inerte e adormecida, mas de
uma esperança factual, que aguardava a volta de Jesus: “se, de fato,
é justo diante de Deus que dê em
paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós, que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus
desde o céu com os anjos do seu
poder” (vv. 6, 7).
A esperança quanto à volta de
Jesus era tão real que o próprio
Paulo corrigiu as pessoas que
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anunciaram a vinda imediata do Senhor: “Irmãos, no que
diz respeito à vinda de nosso
Senhor Jesus Cristo e à nossa
união com ele, nós vos exortamos a que não demovais da vossa mente, com facilidade, nem

vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por
epístola, como se procedesse
de nós, supondo tenha chegado
o Dia do Senhor” (2Ts 2:1-2).
Eles viviam o dia de hoje como
se Cristo voltasse amanhã.

Portanto, a esperança nos faz
aguardar a volta iminente de Jesus. O apóstolo diz que o povo
de Deus terá total alívio, quando do céu Ele se manifestar
com os anjos do seu poder (v.
7). Aguardemos a sua volta com

a convicção de que estaremos
para sempre ao seu lado, livres
de toda tribulação e sofrimento.
Vamos esperá-lo sem perdermos de vista o ânimo diante dos
problemas cotidianos.

Fórum Renovado visa à sustentabilidade e ao crescimento
A Diretoria Administrativa da
IPRB (DA) promoveu, nos dias 19
a 21 de junho deste ano, em Campinas, SP, o Fórum Renovado, conforme decisão em sua última reunião na ocasião da XX Assembleia
Geral, em Poços de Caldas, MG.

O Fórum Renovado teve a
participação dos diretores executivos, presidentes de presbitérios
e das Instituições. Os trabalhos e
reuniões foram realizados no Hotel Golden Park.

A abertura foi feita pelo presidente da IPRB, Pr. Advanir
Alves Ferreira, no dia 19, às 15
horas, o qual deu boas-vindas a
todos e fez algumas considerações sobre o evento. Na sequência, os relatores das comissões

(Pastores Gleidson da Silva
Costa, Jaaziel Vieira, Diony
Henrique Dias, Edilson Marçal
de Souza e Cirano Soares de
Campos) fizeram as apresentações preliminares dos trabalhos.

Comissões permanentes
Como proposta da Diretoria Executiva (DE), apresentada pelo presidente da
Igreja, Pr. Advanir Alves
Ferreira, a DA homologou
a incrementação das cinco
comissões propostas pelos
relatores, mas com algumas
modificações nos temas. As
Comissões
Permanentes

(CPs) foram ampliadas para
doze. O objetivo dessas comissões é envolver, de maneira bem mais abrangente,
todos os presidentes da Administrativa.
Com a composição das
doze CPs, que trabalharão
neste triênio (veja quadro nas páginas 4 e 5), a
proposta de criação contemplará todas as áreas e
temas necessários da Denominação. Além do mais,
ressalta-se que os (onze)
membros que compunham
as cinco comissões, e que
não são presidentes presbiteriais, foram devidamente conduzidos como
assessores das CPs.

Competência das comissões
No dia 20, durante a
manhã e parte da tarde, as
comissões realizaram seus
trabalhos, separadamente.
Depois, neste mesmo dia,
a partir das 16 horas e no
dia seguinte, cada comissão teve um tempo especial, de pelo menos 45 minutos, para apresentar seus
temas. As apresentações

geraram boas discussões
em plenário, redundando
em um excelente aproveitamento.
Com isso, ficou claro
que cabe a cada CP trabalhar dentro da proposta de seu tema, podendo, inclusive, reunir-se
e discutir os assuntos
pertinentes por meio de

WhatsApp, videoconferência ou reunião presencial a fim de formalizar
propostas. Cada CP poderá, caso receba algum
documento ou conteúdo
que não comtemple sua
área de estudos, encaminhá-lo à SC para fazer o
redirecionamento oficial
à comissão competente.

Porto Seguro, BA, recebe diretores da IPRB
O Presbitério Sul da Bahia
(PSBA) recebeu a Diretoria
Executiva da IPRB, nos dias 17
e 18 de maio, para a realização
do Encontro de Casais - “Afinando o relacionamento conjugal” e do Encontro de Avivamento Espiritual. Os eventos
foram realizados no hotel Sítio
Chamagunga, Porto Seguro,
BA. Nos períodos da noite, foram realizados cultos de avivamento espiritual, onde houve
grande manifestação dos dons
espirituais e do poder de Deus.

jas do Presbitério Sul
da Bahia.

Os
casais foram
impactados
pelas
ministrações
dos pastores Antônio
Carlos Paiva, secretário execuO presidente da IPRB trouxe
Para o Pr. Paulo Alves Bar- tivo, na abertura do dia 17, e
uma mensagem muito impactanbosa dos Santos, presidente do Sebastião Aparecido D. GuerPSBA, o evento foi um marco ra, 1º tesoureiro, no dia 18, te no encerramento dos trabalhos, em que Deus se manifestou
histórico para os pastores e igre- pela manhã.
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graciosamente e as pessoas foram tocadas pelo Espírito Santo.
Estiveram presentes pastores e
líderes do Presbitério da Bahia.
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COMISSÕES DE APOIO ÀS DIRETORIAS:
EXECUTIVA E ADMINISTRATRIVA

PASTORES PRESIDENTES DE
PRESBITÉRIOS E INSTITUIÇÕES

COORDENAÇÃO: DIRETORIA EXECUTIVA DA IPRB
Relator: Jaaziel Vieira
Edimar José Rodrigues
Francisco Pinto da Costa
1. APOIO E CUIDADO PASTORAL
Nilton Vieira de Mattos
Roberto Antônio
Assessoria: Jadilso Jail Crispim
Relator: Erasmo Carlos dos Santos
Amós Pereira da Silva
2. PLANTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE
Bruno de Souza Dias
IGREJAS
Almir Rogério Ruiz
José Roberto Moraes
Assessoria: Samuel Elídio de Oliveira Maschio
Relator: Ivailton José Soares
Aldrey Cezar Telles
3. NOVA GERAÇÃO DE PASTORES E
Juvenil de Jesus Novais
VOCAÇÃO MINISTERIAL
Marcos Antônio Amâncio
Evânio das Graças Donato
Assessoria: Diony Henrique Dias
Relator: Daniel Ap. Braga de Oliveira
Fabiano Bonifácio Cavalcante
4. EVANGELIZAÇÃO, AÇÃO SOCIAL E
Gladstone Souza dos Reis
ENSINO SECULAR
Marcelo Adalziro Rodrigues
Paulo Alves Barbosa dos Santos
Assessoria: Edilson Marçal de Souza
Relator: Isaías Gomes de Oliveira
Florêncio Moreira de Ataídes
5. APOIO MISSIONÁRIO PARA PLANTAÇÃO José Carlos Caldeira de Santana
DE IGREJAS NO BRASIL E EXTERIOR
Nivaldo Salmazzi
Urandilson Cardoso de Oliveira
Assessoria: Paulo César Neves
Relator: Welington Fernandes de Lima
Eliã Marcos Caetano
6. FORMAÇÃO DE PEQUENOS GRUPOS E Leolino Mateus
DISCIPULADO
Delby Júnior Silva
Odário da Silva Brandão da Silva
Assessoria: William Fregadolli Poso
4
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COMISSÕES DE APOIO ÀS DIRETORIAS:
EXECUTIVA E ADMINISTRATRIVA

PASTORES PRESIDENTES DE
PRESBITÉRIOS E INSTITUIÇÕES

COORDENAÇÃO: DIRETORIA EXECUTIVA DA IPRB
Relator: João Ferreira de Freitas Filho
Carlos de Pina Ferreira dos Santos
Gleidson da Silva Costa
7. SUPORTE EDTORIAL DE PUBLICAÇÃO
José Gomes de Freitas
Valdir da Silva
Assessoria: Wendel Antônio Porto
Relator: Roberto Braz do Nascimento
Elias da Silva Souza
Gilmar Ferreira da Silva
8. DOUTRINA E ENSINO TEOLÓGICO
Rubens Paes
Wesley Odair Orlandi
Assessoria: Carlos Eduardo Araújo da Silva
Relator: Ladner Martins Lopes
Adão Gomes de Oliveira
Aziel da Silva Ribas
9. COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA JURÍDICA
Benedito Vieira da Silva
E POLITICA
Mivaldeir Augusto Brandão
Assessoria: Marcos Jeter Josepetti de Andrade

10. INTERPRETAÇÃO E REFORMA DAS
NORMAS DA IPRB

11. MOBILIZAÇÃO ESPIRITUAL PELA IPRB

12. PROJETOS DE GOVERNANÇA
ECLESIÁSTICA
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Relator: Rossine Veloso
Claudemir de Almeida
Joaquim Moreira dos Santos
José Maurício Pereira
Sebastião Luiz Soares
Assessoria: Emerson Garcia Dutra
Relator: Renato Jônatas Muniz Pereira
Acácio de Oliveira J. Júnior
José Soares da Rocha
Ailton Amaral Costa
Wilson Lemes Batista
Assessoria: Gustavo Vicente Rodrigues Pivo
Relator: Edimar Guidino
Dorival Pinheiro
Edivaldo Ferreira
Flávio Marques
Jaime de Moura
Assessoria: Cirano Soares de Campos
Jornal Aleluia
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Nossos Pastores

Jubileu de Ouro do Pr. Otoniel de Souza
tos do PRENOR.
Não tem como falar
da IPRB no Nordeste sem fazer menção
ao nome do Pr. Otoniel de Souza. O nascedouro da Denominação nessa região
se confunde com o
início do ministério
deste patriarca pioneiro, hoje, mereciNos dias 16 a 18 de maio de 2019,
damente, presidente
a 1ª IPR de Olinda, PE, e o Presbi- benemérito do PRENOR.
tério do Nordeste-Pernambucano
Ele e sua esposa, irmã Arlinete
(PRENOR-Pernambucano) celebraPaiva de Souza, foram enviados
ram e agradeceram a Deus pelo Jupela 1ª Igreja Presbiteriana Indebileu de Ouro de Ministério Pastoral
pendente (IPI) do Recife, em 1969,
do Pr. Otoniel Antonio de Souza, pepara dirigir um ponto de pregação
los 50 anos da 1ª Igreja Presbiteriana cidade de Olinda, PE. Eles inina Renovada de Olinda e pela longa
ciaram a obra de evangelização no
jornada de existência do Presbitério bairro de Sapucaia. Aos poucos, vido Nordeste, que deu origem a diver- ram as primeiras conversões aconsos presbitérios na IPRB.
tecerem e a igreja crescer. Com o

No dia 16 (quinta-feira), o presidente da IPRB, Pr. Advanir Alves Ferreira, juntamente com a sua
esposa, Jucieni Aguiar de Souza
Ferreira, fizeram-se presentes ao
evento. Nessa oportunidade, o presidente destacou a relevância dos
trabalhos que o Pr. Otoniel e toda
a sua família empreenderam nesses
anos. O PRENOR agradece a todos os pastores, pastores auxiliares,
igrejas e congregações que fazem
parte desta história.

O Presbitério do Nordeste, hoje
Nordeste-Pernambucano, é o presbitério pioneiro da Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil no Nordeste
Brasileiro. Todos os demais presbitérios do Nordeste e parte dos do
Norte são frutos de desmembramen-
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dente Renovada (IPIR). Nesse período, foram arrolados ao ministério
da IPR de Olinda mais quatro pastores, os quais se tornariam grandes
pilares da obra de renovação nessa
região. São eles: Leonardo Araújo e
Vicente Filipe de Souza. Posteriormente, chegaram os pastores Pedro
Machado e Itamar de Souza (in memoriam), da região metropolitana
do Recife. Eram homens cheios da
graça e unção do Espírito Santo.

A partir de então, outras igrejas
foram sendo abertas, como a IPR
de Abreu e Lima (PE), Campina
Grande (PB), Itabaiana (PB) e Recife. Os trabalhos foram crescendo
e Deus foi abençoando a obra. No
dia 18 de maio de 1973, foi fundado, oficialmente, o Presbitério do
Nordeste, em uma reunião no templo da 1ª IPR de Olinda. No dia 8
de janeiro de 1975, em Maringá,
PR, na histórica Assembleia Geral,
tempo, foi emancipada a 1ª Igreja o Pr. Otoniel de Souza e outros pasPresbiteriana Renovada de Olinda, tores do Nordeste já eram pastores
com grande templo próprio, na Rua da IPRB. O PRENOR passou a ser
Pedro Ivo, 131, Sapucaia-Olinda.
órgão oficial da Igreja.
A 1ª IPR de Olinda é patrimôA obra nessa região foi cresnio histórico da IPRB, porque foi a cendo, tomando corpo, formando
primeira IPR a ser fundada e orga- novos líderes em outros Estados e
nizada no Nordeste brasileiro. Essa alcançando o Belém do Pará. Entre
igreja foi alcançada pela obra de re- esses líderes, podemos citar alguns
novação de maneira extraordinária. presidentes de presbitérios que foEm 1971, em um culto de oração, ram frutos do PRENOR: Pr. Marcos
quando o povo buscava intensa- Pereira de Andrade, atual presidenmente ao Senhor, um garoto de ape- te do Presbitério Sergipe-Alagoas e
nas 12 anos recebeu o batismo com vice-presidente da IPRB; Pr. José
o Espírito Santo. Em virtude desse Gomes de Freitas, atual presidenfato, em 1972 a IPR de Olinda foi te do Presbitério do Litoral Norte;
desfiliada da IPI, mas o Pr. Otoniel e o Pr. Erasmo Carlos, atual presicontinuou com a igreja na cidade.
dente do Presbitério do Presbité-

Maranhão, cujo desmembramento
deu origem ao Presbitério do Piauí,
sendo o seu atual presidente o Pr.
Francisco Pinto da Costa. No início
deste ano, houve novo desmembramento do PRENOR, quando foram
criados os seguintes Pesbitérios:
Presbitério de Recife-Paraíba, presidido pelo Pr. José Carlos Caldeira de Santana, conhecido como Pr.
Caldeira, e Presbitério do Vale do
Beberibe-Sertão, presidido pelo Pr.
Amós Pereira da Silva.
Há muitos outros trabalhos que
não estão filiados à IPRB, mas que
são frutos dessa obra. Além da bela
história desses grandes homens
nessas regiões, não podemos deixar de honrar os três presidentes do
Presbitério do Nordeste, hoje Presbitério Nordeste-Pernambucano,
que durante esses 50 anos administraram este órgão, quer seja organizando e fazendo multiplicar igrejas
e membros, quer seja cuidando do
pastoreio e forjando novos líderes.

Ao Deus eterno, nossa gratidão
pela vida dos pastores Otoniel Antonio de Souza Filho e sua família,
1º presidente do PRENOR, desde
1987, hoje Presidente Benemérito; Marcos Pereira de Andrade e
família, presidente do PRENOR,
de 1987 a 2005, hoje Presidente de
Honra deste Órgão; e o Pr. Rossine Veloso da Silva e família, presidente do PRENOR, desde o ano
de 2005. A todos aqui nominados,
juntamente com as suas esposas,
famílias e igrejas, nossa gratidão
por tudo que fizeram pelo Reino de Deus. Informa o Pr. RossiA igreja, porém, passou a se cha- rio Maranhão-Piauí. Este último ne Veloso da Silva, Presidente do
mar Igreja Presbiteriana Indepen- hoje é denominado Presbitério do PRENOR-Pernambucano.
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Homenagem

IPRB homenageia pastor Nilton Tuller
pelos 80 anos de vida

N

o dia 30 maio, às 19h30min,
na 1ª IPR de Maringá, Avenida Tamandaré, 975, Centro, em Maringá, PR, a Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil (IPRB),
juntamente com a Ordem dos Pastores de Maringá (OPEM) e a Igreja
MOLIVI (Movimento para Libertação de Vidas) celebraram a Deus
com louvores e adoração, pelos 80
anos de vida do Pr. Nilton Tuller. São
54 anos de ministério, 55 de casado
e 47 como cidadão maringaense.
Estiveram presentes diversas autoridades políticas, religiosas e civis, como o Exmo. Prefeito da cidade, Sr. Ulisses Maia, acompanhado
de sua esposa, Sra. Eliane Maia; o
Pr. Celsino Marques Azevedo e sua
esposa, Júnia Azevedo, presidente
da Igreja Casa de Oração para Todos os Povos, de Londrina, PR; o Pr.
Ageo Silva, de São Paulo; e o reitor da UniCesumar, Prof. Wilson de
Matos Silva.
O Pr. Advanir Alves Ferreira,
presidente da IPRB e do Presbitério
de Maringá, que conduziu todos os
atos das comemorações, apresentou
nominalmente todos os convidados
e as autoridades presentes. O presidente relembrou o histórico do homenageado e seus familiares, men-
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cionando dados
biográficos precisos, como o
fato de o pastor
ser cidadão e
personalidade
evangélica de
Maringá, residente na cidade
desde 1972.
Nilton Tuller
veio da cidade
de Assis, SP,
para Maringá a fim de pastorear a
Igreja Presbiteriana Independente
Renovada (IPIR), hoje a 1ª IPR de
Maringá, local de fundação da Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil,
em 8 de janeiro de 1975, fruto da
fusão da IPIR (Igreja Presbiteriana
Independente Renovada) com a ICP
(Igreja Cristã Presbiteriana). Sua
vida nessa cidade tem sido marcada por méritos religiosos, políticos
e civis.
O Pr. Nelson Ribeiro Rangel, da
1ª IPR, fez a abertura oficial; o Pr.
Alexandre Ferrarezi, presidente da
OPEM, procedeu à leitura bíblica de
Romanos 8:31-39 e, sem seguida,
Vanessa Tuller, filha do homenageado, da 2ª Igreja MOLIVI, fez uma
oração. O Ministério de Louvor da
igreja local cantou três músicas de
adoração e louvor a Deus.

Palavra do homenageado
Durante a cerimônia, o Pr. Nilton
Tuller expressou sua imensa alegria
por tudo que Deus fez em sua vida,
citando as palavras de seu filho Nilton Júnior, que por muitas vezes lhe
disse: “Pai, o senhor está parecendo
o rei da Inglaterra com esta festa”.
Cantou duas canções de sua autoria,
inclusive o cântico “Vaso Novo”,

muito conhecido entre os cristãos e
cantado em diversos países.
Segundo Tuller, já passaram
pelo MOLIVI mais de 7.500 pessoas em busca da libertação. É claro
que nem todas foram recuperadas,
mas uma porcentagem muito alta
alcançou essa dádiva. Um fato interessante dito por ele é que, entre
as centenas de frutos dessa casa,
existe um número incalculável de
cidadãos do bem, sendo que mais
150 deles são pastores evangélicos
espalhados no mundo inteiro.
Em seguida, o Pr. Nilton Tuller
apresentou o preletor da noite, Pr.
Paulo Canuto, conferencista e convidado especial para trazer a mensagem bíblica. Pr. Paulo Canuto estava acompanhado de sua esposa, Sra.
Eva Canuto, foi um dos primeiros
recuperados no MOLIVI, fundado
em 1975, e há 40 anos prega a Palavra de Deus pelo mundo afora. Sua
vida é um verdadeiro milagre!

Quem é Nilton Tuller
Nilton Tuller é filho de Francisco Tuller e Jacyra Belmont Tuller.
Nasceu em 30 de maio de 1939, em
Martinópolis, SP. Casou-se com a
Sra. Regina Franco Tuller no dia 08
de fevereiro de 1964, sendo pais de
Jader Franco Tuller, Nilton Tuller Júnior, Vanessa Franco Tuller, e Márcio
Franco Tuller (in memoriam). Além
desses, o casal tem como filhos adotivos, Maria Aparecida dos Santos, a
Chiquinha, e o Jerônimo Silva Santos (in memoriam).
Nilton Tuller foi ordenado ao
pastorado, pela Igreja Presbiteriana
Independente, em Arapongas, PR,
em 13 de março de 1966. Cursou
Teologia no Centro Educacional
Evangélico ISBEL e no Instituto Te-
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ológico João Calvino (1960/1964).
Recebeu o Grau de Bacharel em
Teologia e Doutor em Divindade,
pelo ITEPAR (Instituto Teológico
do Paraná). Fez o curso de Master
of Teology (Drogas e Tratamento)
In The Living Light Bible Institute,
California, USA.
É autor de 12 livros, cantor e
compositor de 134 hinos evangélicos. Gravou cinco LPs e mais de
40 CDs e DVDs. Viajou por mais
de 30 países como conferencista e
foi o Presidente Interino da Igreja
Presbiteriana Renovada do Brasil
(IPRB), eleito em julho 1974, por
ocasião da histórica fusão da IPIR
(Igreja Presbiteriana Independente
Renovada) com a ICP (Igreja Cristã
Presbiteriana).

Homenagens e coral
Ao final da cerimônia, fizeram
uso da palavra: o Prefeito Ulisses
Maia, que destacou a relevância
do Pr. Nilton como personalidade
evangélica e política de Maringá; o
Pr. Ageo da Silva, grande amigo do
Pr. Tuller, desde os tempos da extinta IPIR; e o Pr. Celsino Marques
de Azevedo, que, em suas considerações, disse: “Gosto de estar onde
está o Nilton Tuller. Ele é alegre e
contagia o ambiente. É bom estar
perto dele”.
Por fim, o Reitor da UniCesumar, prof. Wilson de Matos Silva,
expressou sua alegria e longa amizade com o Pr. Tuller. Participaram
das homenagens ao Pr. Nilton Tuller
e da celebração a Deus a IPRB, a 1ª
IPR de Maringá, a Igreja MOLIVI,
a OPEM, a Câmara de Vereadores
de Maringá, a Academia de Letras
de Maringá, o coral da 4ª IPR de
Maringá, pastoreada pelo Pr. Dorival Pinheiro, e o coral da 2ª
Igreja do MOLIVI.
Foi uma noite memorável e
inesquecível não apenas para
o aniversariante, mas para todos que desfrutaram e desfrutam de sua amizade e têm uma
imensa consideração pelo Pr.
Nilton Tuller, que, de fato, é
um patrimônio cristão e um referencial para todos os evangélicos. Informa a SC da IPRB.
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MISPA realiza V EMUF
Nos dias 8 a 14 de julho,
foi realizada, na sede da Missão Priscila e Áquila (MISPA), em Assis, SP, a V Escola
de Missões Urbanas de Férias
(EMUF), promovida pelos Jovens em Missão (JEM). O evento contou com a participação de

120 pessoas, entre adolescentes, de adoração, música em misjovens e líderes de várias regi- sões, evangelismo criativo, vigílias, bate-papos e a realização
ões do Brasil.
Foram dias de muito aprendiza- do trabalho prático na rua e na
do, descobertas, aperfeiçoamento Escola Lourdes Pereira.

poder de Deus”, diz o Pr. Junior
Schimidt, que coordenou o JEM
juntamente com a sua esposa,
Ariela Cordeiro Schimidt. Foram
dias inesquecíveis e os particie novas amizades. Nesses dias,
“Vimos o agir de Deus de uma pantes regressaram para as suas
houve aulas, oficinas de street forma extraordinária. Muitos ti- cidades já pensando no evento
dance, teatro, pirofagia, dança veram suas vidas mudadas pelo do próximo ano. Deus é fiel!
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Falecimentos
A Diretoria Executiva da IPRB é eternamente grata a Deus pela vida destes abnegados homens, bem
como de suas famílias, pelos relevantes trabalhos prestados à Igreja.

Pr. Waldecir Paulo Cirino
(1961-2019)

Pr. Adir da Silva Ribas
(1943-2019)

Pr. Benedito Franciscatti
(1957-2019)

Faleceu no dia 29/05/19, em
Campo Grande, MS, em virtude
de uma disfunção de múltiplos
órgãos. Foi recebido, na IPRB,
em 05/12/1998 e ordenado em
27/06/2003 pelo Presbitério do
Mato Grosso do Sul. Foi membro da 1ª IPR de
Cianorte, PR, no
início de sua conversão. Era casado com a irmã
Ivonete Ferreira
da Silva.

Faleceu no dia 12/06/19, no
Rio de Janeiro, vítima de enfermidade. Foi um dos pioneiros
da IPRB nos Estados do Rio e
Espírito Santo. Foi recebido, na
IPRB, em 09/12/1989 e ordenado em 12/12/1992 pelo Presbitério Vale
do Paraíba.
Deixa a esposa, irmã
Marilda Felipe Ribas,
filhos e netos.

Veio a falecer no dia 26/06/19,
vítima de uma enfermidade. Era
casado com Raquel Fernandes
Barreiras Franciscatti. Foi recebido, na IPRB, em 05/12/1998
pelo Presbitério de Assis.
Foi pastor por um
bom período na IPR
de
Salto
Grande, SP.
Deixa filhos
e netos.
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