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ESPERANÇA QUE
PREVALECE
Esperança é um elemento indispensável para a vida. Entretanto, quando as
circunstâncias se tornam difíceis, a desesperança acaba controlando a vida de
muitas pessoas. Em um cenário desfavorável, muitas vezes a esperança desvanece. Por isso, o texto bíblico de Lamentações 3:23, nos desafia a edificar uma
esperança capaz de prevalecer sobre as
vicissitudes da vida.
Jeremias desenvolveu seu ministério
no contexto do cativeiro babilônico e
teve que lidar com a destruição física e espiritual de seu povo. Ele escreveu o livro
de Lamentações diante dos escombros de
Jerusalém. A cidade estava sob completa
humilhação. O coração do profeta estava
tomado pela dor. A desesperança acabou
encontrando lugar em sua vida: “lembro-me bem disso tudo, e a minha alma
desfalece dentro de mim” (Lamentações
3:20). Todavia, a desesperança não teve a
última palavra. O profeta decidiu encher
sua memória das coisas boas e relembrar
os antigos favores de Deus.
Na vida de Jeremias, a esperança foi resultado de uma decisão. Mesmo que o cenário à sua volta fosse desanimador, o profeta
encontrou nos atributos do caráter de Deus
uma fonte de renovo. As ações de Jeremias
revelam algumas atitudes indispensáveis
para aqueles que desejam desenvolver uma
esperança que prevalece, vejamos:
DESCANSAR NA INESGOTÁVEL
MISERICÓRDIA DIVINA
“As misericórdias do Senhor são a causa
de não sermos consumidos, porque
as suas misericórdias não têm fim”
(Lamentações 3:22).

Nas Escrituras, a palavra misericórdia
tem origem no termo hebraico hesed, e
pode ser traduzida como: “aliança de amor”
ou, “amor imutável”. Ao considerar as misericórdias divinas como fonte de renovo
da esperança, o profeta estava evidenciando que mesmo naquele contexto adverso, o
Senhor não tinha desamparado seu povo. A
nação de Judá, embora estivesse sob juízo,
poderia descansar nas inesgotáveis e revigorantes misericórdias de Deus.
A esperança prevalece em tempos de
caos quando temos a convicção de que
são as misericórdias divinas que garantem
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que o sofrimento não tem a última pa- hora certa. A despeito de toda pressão
lavra sobre a nossa vida. As adversidades que Jeremias estava enfrentando, ele consão passageiras, as misericórdias, todavia, seguiu vislumbrar a Mão do Senhor aginrenovam-se a cada manhã. A Bíblia Sa- do em favor de seu povo. Na perspectiva
grada apresenta um Deus cuja
bíblica, a bondade diessência é o amor. “Deus é
vina é entendida como
“Quero trazer à memória o
amor” (1 João 4:8). É com base que me pode dar esperança” Sua predisposição em
nessa premissa que podemos
abençoar seus servos.
(Lamentações 3:21)
manter a esperança mesmo em
Mesmo estando sob
tempos difíceis.
juízo, a nação de Judá
poderia contar com a bondade de Deus,
ACREDITAR NA INFALÍVEL
pois Seus atributos sempre se manifestam
FIDELIDADE DE DEUS
em perfeita harmonia.
Naquele contexto de crise, muitos fal“Grande é a tua fidelidade”
sos profetas vaticinaram o fim de Judá
(Lamentações 3:23).
como nação. Decretaram a definitiva derrota do povo de Deus. Jeremias, contudo,
Embora estivesse inserido em um con- como profeta da esperança, anunciou a
texto de caos material e espiritual, o pro- restauração de Judá. Firmado na bondafeta não se deixou controlar pelas impres- de do Senhor, o profeta declarou que o
sões circunstanciais, antes, decidiu fixar cativeiro era transitório e profetizou que
seus olhares em Deus. Por mais que a aquela luta tinha um tempo determinado
derrota aparentasse ser completa e as evi- para acabar. Após 70 anos, o cativeiro badências indicassem um fim trágico para bilônico chegou ao fim e o povo de Judá
Judá, ao considerar a fidelidade de Deus e retornou para sua terra. A bondade do
rememorar suas promessas, Jeremias pôde Senhor prevaleceu.
encher o seu coração de esperança.
Parecia não haver um bom futuro para Considerações finais
a nação de Judá, no entanto, ao voltar-se
para a fidelidade do Senhor, o profeta com- Bom é esperar no Senhor
preendeu que Deus não havia desistido de (Lamentações 3:26).
suas promessas, todos os planos do Eterno
para o seu povo continuavam valendo. As
Somos desafiados a manter uma espeadversidades não anularam as maravilhosas rança inabalável. A despeito de todas as
promessas do Senhor para Judá. A afirma- dificuldades enfrentadas no ano que está
ção do profeta acerca da fidelidade divina se findando, devemos esperar no Senhor,
evidencia sua confiança de que os planos de pois somente assim, nossa esperança preDeus resistem ao tempo e às circunstâncias. valecerá. Como Renovados, devemos
A fidelidade é uma marca do caráter santo acreditar no Deus que faz novas todas as
do Senhor. Ele é fiel (2 Timóteo 2:13).
coisas. Vamos iniciar o ano de 2021 traQuando estamos ancorados na fideli- zendo à memória aquilo que pode nos
dade do Eterno, nossa esperança prevale- dar esperança e nos lembrar dos grandes
ce, somos capacitados a seguir em frente feitos do Senhor. Devemos voltar nossos
e a superar os obstáculos. A confiança na olhares para aquilo de bom que Deus já
fidelidade divina nos enche de esperança fez em nossa história e em nossa amada
num futuro promissor e nos capacita a vi- IPRB e acreditar que Ele tem preparado
coisas grandiosas para nossa vida, família
venciar grandiosas bênçãos.
e ministério. Os planos do Senhor para o
novo ano são excelentes. Como povo ReCONSIDERAR A INFINITA
novado precisamos acreditar que o futuro
BONDADE DO SENHOR
será melhor que o presente. Dias aben“Bom é o Senhor para os que esperam
çoados virão.
por ele, para a alma que o busca”
(Lamentações 3:25).

Deus em sua bondade, sempre age na

Pr. Advanir Alves Ferreira
Presidente da IPRB
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2020: UM TEMPO ATÍPICO E
PEDAGÓGICO À VIDA
“Ouçam agora, vocês que dizem: Hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali,
faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã! Que é a sua vida?
Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer:
Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo" (Tiago 4: 13-15).
O ano de 2020 começou como os demais anos. Ou seja, passadas as comemorações ou festas do dia 31 de dezembro de
2019, veio o dia 1º de janeiro, com a tradicional abertura dos 365 dias que teríamos
pela frente. Logo depois, entramos para o
mês de fevereiro, marcado pelo feriado de
Carnaval. E como dizem que o ano do brasileiro só começa depois desta festa pagã e
folclórica, que na verdade é pura perdição,
pudemos respirar e começar nossa caminhada no mês de março.
Nas duas primeiras semanas era tudo
normal. Mas os noticiários sobre a chegada de um virus ao Brasil eram fortes e os
países do outro lado do mundo já estavam,
declaradamente, atingidos. Não demorou
e o chamado novo coranavírus acampou-se em nossa nação. Precisamente, no dia
20 de março, tudo mudou radicalmente,
com o decreto, do Presidente da República, de estado de calamidade pública no
Brasil.
Desde então, passamos a viver amedrontados e à sombra de constantes ameaças de uma contaminação viral. Instalada a
pandemia, vieram os decretos e com eles
os protocolos preventivos e obrigatórios,
como o uso de máscaras, o distanciamento
social, a higienização com álcool em gel,
o toque de recolher e muitas outras restrições. Como consequência, o fechamento
do comércio, dos shoppings, das igrejas,
dos aeroportos, das escolas e mais os episódios inusitados em todo Brasil, em nome
do descumprimento às leis.
Já estamos próximos ao encerramento de 2020 e às portas de 2021 e, pelo
que tudo indica, iremos conviver com os
protocolos preventivos dessa pandemia
por muito tempo. Não se sabe o que está
por vir daqui para frente. É certo que a
Bíblia é fiel e cremos em suas profecias.
No entanto, de uma coisa não temos dúvidas de que o contexto pandêmico-viral
em que estamos inseridos tem nos ensinado muito em todos os aspectos, e dele
podemos extrair muitas lições de vida.
Então, vejamos:
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LIÇÃO 1: A VIDA É VULNERÁVEL
Neblina, nevoeiro ou cerração é um fenômeno da natureza que impede a visibilidade de forma completa. Naturalmente o
leitor já presenciou esta variação quando
estava viajando, especialmente, no período da noite. Para quem está dirigindo, por
exemplo, é uma sensação de desespero e insegurança ao volante. Mas a neblina aparece e logo desaparece, porque é passageira.
Pois bem, este fenômeno, segundo Tiago,
explica a vulnerabilidade da vida: “Vocês
são como a neblina que aparece por um
pouco de tempo e depois se dissipa”.
O mito da invulnerabilidade sempre foi
um mal da humanidade. A queda das Torres Gêmeas, em 11 de setembro de 2001, é
um exemplo ainda vivo. Vulnerabilidade
implica em uma situação de risco. Ou seja,
ela indica que pessoas ou comunidades estão expostas à fragilidade, seja por motivos
sociais, econôminos, ambientais e outros.
Independente da raça, gênero, posição social, cor e idade, todos, no mundo inteiro,
mostraram-se frágeis diante desta pandemia.
Até mesmo as grandes potências mundiais se
dobraram diante desse vírus, que ainda não
foi vencido. A vida é, de fato, frágil!
LIÇÃO 2: A VIDA É ANORMAL
Quem tiver dúvidas de que a vida é anornal
é só se reportar à história do Jardim do Éden.
Sim, porque a primeira pandemia viral foi nessa cidade, quando Adão e Eva foram contaminados pelo virus do pecado, (Gn 3). A nova
forma de viver ou o novo normal começou
nessa época e de lá para cá a vida nunca mais
foi como Deus a projetou. Assim, a humanidade, como descendentes do casal desobediente,
passou a conviver com o medo, a insegurança,
as doenças, as pestes, o sofrimento, a inveja, o
ódio, as guerras e com tantas outras maldades.
No geral, o contexto das palavras de Tiago tem tudo a ver com a anormalidade da
vida. Sim, porque como protagonistas de seu
público-alvo somos herdeiros de toda insegurança neste mundo gerada por Adão e Eva.

Portanto, o novo normal, uma das teorias
mais pregadas nestes dias de pandemia, seria
nada mais nada menos do que um distúrbio
da normalidade provocado pelo novo coronavírus, que deixou as autoridades totalmente sem rumo. No entanto, de Deus temos a
promessa de que quando Jesus se manifestar
voltaremos à vida normal do Éden, porque
seremos semelhantes a ele, (1 Jo 3: 2).
LIÇÃO 3: A VIDA É ETERNA
Deus é eterno e criou o homem para viver
eternamente. Quando Tiago diz “se o Senhor
quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo”
parece ecoar como prenúncio da mensagem de vida eterna. Isto porque ele coloca
em jogo a vontade humana em submissão à
vontade divina, como garantia de um futuro
seguro. Biblicamente, a vida eterna começa
aqui na terra com submissão, renúncia, amor
ao próximo e serviço a Deus. Ele nos adverte sobre o perigo de querer fazer negócios e
ganhar dinheiro como pretensões humanas,
sem ter o conhecimento do amanahã.
Portanto, vulnerabilidade e anormalidade
da vida são vozes que denunciam que a vida
na terra é lacônica e passageira, e por isso o
ser humano precisa ter a certeza da eternidade com Deus. Talvez esta seja a lição mais
relevante que podemos extrair desta pandemia, porque é uma oportunidade impar para
se pensar na vida eterna. A Bíblia diz que
após a morte, uns vão ressuscitar para a vida
eterna e outros para a vergonha e desprezo
eterno, (Dn 12: 2). A vida eterna com Deus
seria uma espécie de restituição da vida que
ele planejou para o homem no Paraíso. A
pandemia nos passa estas lições.
Concluindo, depois destas considerações
prático-pedagógicas, fica a seguinte pergunta, como diretriz para a continuidade da
nossa jornada frente aos desafios constantes
da vida: vale a pena viver neste mundo sem
um projeto de vida com Deus e para Deus,
uma vez que a vida é vulnerável e anormal,
mas ao mesmo tempo eterna? Pense nisto!

Pr. Emerson Dutra
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2021
ESPERANÇA RENOVADA
“Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz” (Romanos 15:13)
Por Rodrigo Andrade e Rogerio Souza
Esperança é uma expectativa boa em relação ao futuro.
Ter esperança é acreditar que alguma coisa muito desejada
vai acontecer em breve. Para o cristão, a fé é o oxigênio da
esperança. A confiança no caráter e no cuidado de Deus é
o fundamento da convicção de que dias melhores virão. O
pensador cristão R.A. Souza afirmou: “vivo na esperança e
penso que assim fazem todos aqueles que vivem neste mundo”.
O cenário político e social do mundo contemporâneo tem
levado as pessoas a perderem a esperança. Prevalece na sociedade atual uma desesperança entorpecedora, que muitas
vezes impede as pessoas de seguirem adiante. No ano de 2020
essa desesperança foi potencializada. Desde o mês de março,
com anúncio de que o mundo vivia uma pandemia devido à
rapidez com que o novo coronavírus se espalhava pelos diferentes países e continentes, uma série de impactos de ordem
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econômica e social atingiram diversos setores da sociedade,
em especial, a igreja cristã, que, por força de decretos e leis,
foi instada a paralisar totalmente suas atividades presenciais,
afim de evitar a propagação da doença.
Podemos dizer que 2020 foi um ano de lutas e desafios
para as famílias e igrejas em nossa país. Contudo, a despeito
de todas as dificuldades enfrentadas no ano que está se findando, como Renovados, devemos renovar nossa esperança.
O Senhor tem preparado grandes vitórias para nossa amada
denominação em 2021. O novo ano trará renovo de esperanças. Nossa confiança em relação ao futuro não está limitada
às circunstâncias. O soberano do universo reina acima das
adversidades. Os cenários desfavoráveis não têm o poder de
determinar o amanhã do povo de Deus. Como povo Renovado, para o ano de 2021, somos desafiados a renovar a esperança.
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O FUNDAMENDO
DA ESPERANÇA
“Ora, a fé é o firme fundamento das
coisas que se esperam, e a prova das
coisas que se não veem”
(Hebreus 11:1)

Na Bíblia Sagrada, a base da esperança é a fé. Toda a vida cristã está construída sobre a confiança no caráter santo de Deus e em suas promessas. Sem
uma plena confiança no Senhor não é
possível alimentar expectativas positivas em relação ao futuro. Só por meio
das lentes da fé conseguimos olhar para
o horizonte com esperança. É a fé que
nos dá condições para ter e compartilhar esperança. A fé nos habilita a viver
e a proclamar esperança.
Quando acreditamos no mover sobrenatural de Deus, independentemente
de quão difíceis sejam as circunstâncias
que estamos enfrentando, somos capacitados a renovar nossa esperança no
favor divino. Nossa fé em Deus constitui-se numa fonte de bênçãos para a
nós mesmos e para as pessoas que nos
cercam.
Como Renovados precisamos acreditar que 2021 será um ano de grandes
realizações. Pelas poderosas lentes da fé,
podemos enxergar além dos obstáculos.
Não podemos permitir que as circunstâncias difíceis destruam nossa esperança. Somos desafiados constantemente a
abandonar a incredulidade e a abraçar a
fé. Acreditar é sempre melhor. Os frutos de uma vida de confiança em Deus
valem a pena. Nossa esperança está na
certeza de que o Deus a quem servimos
jamais nos abandonará.
O Senhor nos tem preparado grandes coisas. Somos o povo de Deus e encontramos na fé o fundamento de nossa
esperança, por isso, recebemos capacitação divina para rompermos limites e
vivermos vitórias memoráveis.

AS BÊNÇÃOS DA ESPERANÇA
“Alegrem-se na esperança”
(Romanos 12:12)

A esperança tem um poder revigorador. Ela nos move em direção aos
propósitos divinos. A esperança é um
dos principais combustíveis da vida.
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RENOVADO
Sem esperança não é possível avançar.
Quando as dificuldades nos cercam e o
cenário torna-se desanimador, é a esperança que nos capacita a avançar. Mesmo quando as circunstâncias são negativas, os servos de Deus permanecem
firmes na esperança, pois, como disse
o salmista: “nossa esperança está em ti,
Senhor” (Salmos 39:7).
A esperança é uma bênção porque
nos ajuda a lidar com os desafios cotidianos. Os fardos tornam-se mais leves
quando somos guiados pela esperança.
Ela nos faz enxergar a vida na perspectiva divina e nos dá condições para
olhar além dos obstáculos. A esperança
nos revela aquilo que a adversidade tenta ocultar-nos.
Na perspectiva bíblica, a esperança é
uma poderosa fonte de ânimo. Quando caminhamos com esperança nossas
forças se renovam. Somente quando
olhamos a vida pelas lentes da esperança conseguimos vislumbrar as bondosas
providências do Senhor.

ESPERANÇA RENOVADA
“Os que esperam no Senhor renovarão
as forças, subirão com asas como
águias; correrão, e não se cansarão;
caminharão, e não se fatigarão”
(Isaías 40:31).

Na vida, tudo o que não se renova morre. A necessidade de renovação é um imperativo. Estamos chegando ao fim de mais
um ano, todo fim de ciclo exige renovação.
Renove sua esperança. O encerramento dos
ciclos tem o potencial negativo para exaurir
o nosso ânimo. O ano de 2020 tem exigido muito de todos nós. O fechamento desse
ciclo traz em seu bojo diferentes sensações:
para alguns, representa a exaustão, para outros, o medo do novo, para muitos, um leque de oportunidades que está se abrindo. O
certo é que, o início de um novo ano representa uma nova etapa e exige que nossa esperança seja renovada. Nosso Deus é o Deus
da esperança. Como Renovados, devemos
ser o povo da esperança.
Quando necessitamos de renovação,
devemos nos lembrar que as promessas
de Deus são fontes de renovo. Na história bíblica, em muitos casos em que Deus
encontrou seus servos desanimados e cansados, o meio que Ele usou para animá-los, foi reafirmar suas promessas. Quando estamos firmados nas promessas do
Senhor, conseguimos vencer o desânimo
e superar as dificuldades. Quando somos

guiados pelas promessas, não desvanecemos. Vale lembrar, que, no que tange
às promessas, o tempo não pode ser seu
adversário, mas sim seu aliado. Devemos
continuar firmados no que o Senhor nos
prometeu. As promessas de Deus devem
guiar nossos passos. Não devemos desistir
das promessas. É preciso crer no poder de
Deus em cumprir suas palavras. Quando
reconhecemos o que Deus fez no passado,
conseguimos viver o presente com gratidão e olhar para o futuro com esperança.
Devemos considerar também que a Palavra de Deus é uma importante fonte de
renovação da esperança. Nas noites escuras da vida, as Escrituras têm o poder para
iluminar nossos passos. O desafio que temos no início desse novo ciclo é amar e se
dedicar ao estudo e meditação da Palavra.
Precisamos reabastecer nossa esperança e
renovar a alma nas Sagradas Escrituras.

CONCLUSÃO
"Porque sou eu que conheço os planos
que tenho para vocês, diz o Senhor,
planos de fazê-los prosperar e não de
lhes causar dano, planos de dar-lhes
esperança e um futuro"
(Jeremias 29:11).

O Senhor renovará nossa esperança, 2021 será um ano de bênçãos para o
povo Renovado. Não devemos ter medo
do futuro, ele está nas mãos de um Deus
justo e bom que nos ama. Os planos do
Senhor para o novo ano são excelentes.
O povo Renovado precisa acreditar que
o futuro será melhor que o presente.
Dias abençoados virão. Quando nossa
esperança é inabalável, experimentamos
as maravilhas de Deus.
Aqueles que não perseveram na esperança dificilmente alcançam o que
desejam. Devemos encarar 2021 com o
coração cheio de boas expectativas, pois
nossa vida está nas Mãos do Deus Eterno e Ele tem o melhor para nós. Como
Renovados, devemos ser profetas da esperança. O Senhor deseja que sejamos
instrumentos em Suas Mãos para anunciar luz a um mundo de trevas. Não devemos nos omitir frente a responsabilidade de sermos embaixadores das boas
novas da esperança.
Precisamos iniciar o ano de 2021 na expectativa do mover abençoador do Senhor
em nossa trajetória pessoal e em nossa
experiência comunitária. Vamos esperar,
pela fé, que o melhor de Deus acontecerá.
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ADMINISTRATIVA // EM AÇÃO

ADMINISTRATIVA
APROVA PROPOSTA DE
TREINAMENTO MINISTERIAL
Direto da Sede Administrativa da
Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil
(IPRB), mais conhecida como Secretaria
Central, onde se concentra toda a estrutura de logística físico-organizacional
eclesiástica da Denominação, sob a presidência do Pr. Advanir Alves Ferreira, a
Diretoria Administrativa (DA) realizou,
pela Plataforma ZOOM, no dia 9 de dezembro, a sua reunião Ordinária, com
abertura às 9 horas.
A modalidade desta reunião está amparada, pela Lei de nº 14.010, de 10 de junho de 2020, conforme recomendações da
Organização Mundial de Saúde (OMS),
que declarou a existência de Pandemia
da COVID-19 e estabeleceu medidas a
serem tomadas para o enfrentamento de
emergência da saúde pública de importância internacional, e que restringiu as
reuniões e eventos em locais fechados, a
fim de diminuir o risco de contágio.
Os trabalhos duraram o dia inteiro,
com intervalo, de uma hora e meia, para
o almoço, sendo encerados, às 20h20.
Em se tratando de uma reunião Ordinária regimental, que acontece no final de
cada ano civil, para prestação de relatórios, recebimento e homologação de pedidos de consagração, ordenação, desligamento de pastores, processos e outros
documentos (Artigo 14, do Estatuto), os
trabalhos on-line transcorreram de maneira bem ordenada.
O quórum com a participação on-line contou com os membros da Diretoria
Executiva, menos o vice-presidente, Pr.
Marcos Pereira de Andrade, que trouxe
uma saudação e justificou a sua ausência no restante da reunião, e o Pr. Jair
da Cruz Lara, 2º secretário, que estava se
convalescendo, depois de alguns dias de
internamento, bem como com os diretores das Instituições da IPRB (AEEB-BC,
AEEB-CNT, SPR-BC, SPR-CNT, MIS-
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PA e Editora Renovada), e 50 dos 58 Presidentes de Presbitérios.
TRABALHO ANTECIPADO
A novidade para que os trabalhos desta reunião fossem nos moldes de uma reunião presencial, foi o trabalho on-line
antecipado das Comissões de Trabalho.
Para isto, elas foram nomeadas e publicadas, no dia 1º de novembro, pela presidência da Igreja, nas redes sociais. A
partir do dia 15 do referido mês, de posse
dos documentos recebidos da Secretaria
Central, por e-mail, as comissões puderam analisar e aprontar seus relatórios e
pareceres, para que fossem apresentados
neste dia.
APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS
Diferentemente das reuniões presenciais, esta reunião foi marcada pela eficiência e eficácia. Ou seja, eficiente porque tudo neste dia, apesar da modalidade
on-line, foi “bem feito“. Nada falhou! E
eficaz porque tudo que precisava ser tratado e discutido “foi feito” e colocado
em votação para aprovação. Nada faltou!
Foram praticamente um pouco mais de
9 horas de reunião, onde as comissões
apresentaram, amplamente, seus relatórios e pareceres.
No geral, foram aprovados 60 pedidos
de recebimento e consagração de Pastores Auxiliares, 46 pedidos de ordenação
a Pastores Titulares, 4 pedidos de Jubilação de Pastores e os seguintes pedidos
de filiação oficial de Igrejas organizadas
à IPRB: Presbitério do Brasil Central (12ª
e 13ª IPRs de Anápolis, GO); Presbitério
de Maringá (14ª IPR de Maringá e IPR
de Paiçandu, PR), e o Presbitério Vale do
Jequitinhonha (1ª IPR de Jequitinhonha e
2ª IPR de Caraí, MG).

Além dos relatórios destas comissões, a
Diretoria Administrativa aprovou o orçamento da IPRB para o ano de 2021, apresentado pelo 1º tesoureiro, Pr. Sebastião
Aparecido D. Guerra, fixando as receitas
e saídas no valor de R$ 3.050.000.00 (três
milhões e cinquenta mil reais).
EDITORA RENOVADA
A Editora Renovada (ER) completou,
no dia 10 de dezembro, o seu primeiro
ano de fundação. Nesse período, além das
revistas que foram elaboradas, e que já estão em fase de produção para lançamento e venda, foram tomadas todas as providências necessárias, junto aos órgãos
competentes, para que a ER adquirisse
personalidade jurídica e pudesse adquirir
o seu cadastro no ISBN (Internacional
Standard Book Number).
Neste dia, o editor-chefe da Editora e
relator da Comissão de Suporte Editorial
de Publicação, do Projeto Sustentável da
IPRB, Pr. Dr. Rodrigo de Andrade, falou
sobre os trabalhos de editoração feitos até
o momento, apresentando, a princípio,
apenas o formato impresso da primeira
revista, que tem como título AS SETE
IGREJAS DO APOCALIPSE: a mensagem de Jesus para a igreja contemporânea, e que se encontra em fase final
de impressão para lançamento.
Os estudos desta revista versam sobre
a mensagem de Jesus para as 7 Igrejas
da Ásia Menor, que em um contexto de
perseguição, o propósito das palavras de
Cristo era confortar e dar esperança aos
cristãos. Como representantes de toda a
Igreja, em todas as épocas e lugares, as
lições têm como objetivo destacar que
Deus continua cuidando do seu povo, ficando evidente que a mensagem de conforto e ânimo de Jesus ultrapassa o tempo
e a geografia.
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ADMINISTRATIVA // EM AÇÃO
TREINAMENTO MINISTERIAL 2021
Os relatores das Comissões do Crescimento Sustentável da IPRB tiveram um
tempo oportuno nesta reunião, para falar
como estão os estudos de suas equipes.
Cada um fez uma exposição geral do trabalho feito até o presente momento, colocando-se à disposição dos pastores para
uma maior interação e conhecimento do
objetivo de cada uma delas. Além do mais,
demonstraram evolução, no sentido de
que a Igreja caminha na direção certa.
Ao final, o presidente, Pr. Advanir Ferreira, apresentou a proposta de realização
da Semana de Treinamento Ministerial
(STM), que foi aprovada, por unanimidade, com algumas sugestões dos membros
da DA. As Comissões de Sustentabilidade
que têm objetivos focados em uma mesma
linha de pensamento deverão trabalhar em
parceria, a partir de 2021. A STM visa envolver todos os pastores, pastores auxiliares, lideranças e até mesmo membros das
igrejas.
O presidente deixou bem claro em sua
fala que a STM precisa de um verdadeiro
engajamento. Ou seja, para o seu sucesso
ou êxito seriam necessários, pelo menos,
três fatores determinantes:
1º. EMPENHO:
A disposição ou prontidão de cada relator e membro de comissão, mesmo com
a ocupação de suas atividades ministeriais
locais, determinará o grau de comprometimento.
2°. COMPROMETIMENTO:
Este fator que não seria apenas um envolvimento, mas que se traduz pela lição
da frase “colocar a mão na massa”, determinará a realização.
3°. REALIZAÇÃO:
Este é o objetivo final da STM, segundo o
entendimento do presidente. Cada relator deverá passar ao seu público-alvo o objetivo da
STM, desafiando-o a ser um parceiro e vestir a
camisa do Crescimento Integral da IPRB.
PRELETORES, DATA E HORÁRIO
Os relatores de cada bloco de treinamento serão os preletores de cada noite.
Ou seja, cada um terá o tempo de 40min
para exposição e interação do assunto.
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Conforme cornograma, a STM será na
primeira semana de março de 2021, do dia
1º ao dia 5 (de segunda a sexta-feira), das
19h30 às 21h30. Conforme ficou decidido, os pastores e lideranças deverão rever
os trabalhos das igrejas nesses dias, adequando-os aos dias da STM, para facilitar
a comodidade e participação de todos.
Considerando que muitos obreiros e
líderes exercem algum tipo de serviço secular, a escolha foi pelo período noturno,
o que seria uma oportunidade para que
não apenas o pastor esteja (virtualmente) participando, mas a esposa, líderes e
membros. Uma sugestão que foi ventilada
quando o assunto estava sendo discutido,
seria aproveitar a oportunidade de fazer a
transmissão do evento no templo (igreja) e
usar todos os recursos disponíveis.

PALAVRA DE
GRATIDÃO
O presdiente da IPRB registra os agradeciemntos a todos
os diretores que se empenharam e participaram da reunião,
bem como as Comissões em
geral que se esmeraram nos
seus trabalhos, para que tudo
fosse feito com eficácia e eficiência, desejando a todos, seus
familiares e igrejas um final de
ano abençoadíssimo e um 2021
muito próspero.
Secretaria Central da IPRB
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É NATAL OUTRA VEZ
Parece que o natal anda chegando mais
cedo do que esperávamos. Lembro-me de
quando era criança e ele demorava uma
eternidade para se repetir. Quando finalmente o mês de dezembro era anunciado,
começavam os preparativos, os primos
em férias vinham para casa, os comes e
bebes tornavam-se comilança, o refrigerante voltava à mesa, as luzes, os presentes eram trocados, o parque na cidade
movimentava as ruas; na igreja, as peças
teatrais sobre o nascimento de Jesus quase
sempre encantavam todos. Enfim, aquela era uma data memorável e desejada de
verdade; doces lembranças de quando o
natal era mesmo uma data muito especial.
Hoje, parece que ele já não encanta tanto. Também, parece que foi ontem que
falávamos dele e agora já o temos a nossa
frente de novo.
Mas, enfim, é natal outra vez, e daí?
Mais um ano se foi, águas turbulentas
passaram sob pontes resilientes que não
se deixaram sucumbir.
Todo ano é a mesma coisa: canções alegres, luzes coloridas, comércio em ebulição, papai Noel roubando a cena que não
é sua, viagens, encontros, reencontros...
Acho que está na hora do mundo
aprender uma nova maneira de pensar
sobre o assunto. O natal não é – e jamais deverá ser – esse frenesi capitalista
que quer vender em um mês o que não
vendeu em um ano. O natal transcende a
tudo isso: é divino, dinâmico, encantadoramente amoroso. Nele, e por causa dele,
é possível falarmos de esperança, de vida,
de paz, de eternidade, de alegria, de superação, de recompensa. Precisamos reconfigurar nas mentes “cristãs” a verdadeira
mensagem natalina.
Lendo as Escrituras e estudos sérios
feitos sobre a época exata do nascimento de Jesus não podemos afirmar
que Ele nasceu em 25 de dezembro. Na
verdade, as evidências mostram mesmo
o contrário. Entretanto, o natal existe,
pois Jesus nasceu, e isso é fato; e uma
verdade como essa não pode passar despercebida. Porém, já que ficou convencionado que dezembro é o mês natalino, então falemos neste período sobre o
nascimento de Jesus e o que ele significa para nós.
Entregar seu Filho para encarnar a
natureza humana não foi um gesto que
soou natural, descomplicado e corriqueiro nem mesmo para Deus. Ele não to-
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mou essa decisão por considerá-la fácil,
pouco onerosa ou mesmo heroica. Não
devemos pensar assim. O nascimento de
Jesus foi, na verdade, o gesto apaixonado
de um pai que não quer admitir a perda
de um só filho ainda que tenha muitos.
Quando falamos do nascimento de Cristo
precisamos entender primeiro o coração
turbilhonado de Deus pelo amor que extravasando as fronteiras do céu veio como
um meteoro veloz em direção à terra dos
homens maus.
No livro “O evangelho maltrapilho”,
Brennan Manning escreve: “Seria mais
fácil encerrar as cataratas do Niágara
numa xícara de chá do que compreender o amor irrefreável de Deus”. É isso
o que muitos ainda não sabem quando
vivem o clima natalino de todos os anos.
Não sabem o quanto Deus os ama. Não
compreendem que natal significa Deus,
o Filho, esvaziando-se de si mesmo para
oferecer aos homens a maior de todas as
dádivas: o retorno aos braços de Deus,
o Pai.
Na fraqueza da carne humana, o Rei
dos reis e Senhor dos senhores, na noite
do seu natal inaugurou e apontou para um
novo e vivo caminho de retorno ao lar.
Ali, na manjedoura desprezível e habitada
por animais irracionais estava tendo início a mais sublime, apaixonante, marcante e transformadora saga que os homens
jamais haviam imaginado. Seu nascimento não foi singular apenas porque anjos
apareceram cantando ou porque magos

do oriente vieram de longe presenteá-lo
e adorá-lo. O nascimento de Jesus foi e
sempre será único porque ali, naquela
noite, Deus deixou de lado o justo direito de condenar os condenáveis, para que
num ato minuciosamente pensado e arquitetado por milênios, as trancas de ferro da perdição eterna fossem quebradas
dando a nós prisioneiros da úmida, fria
e solitária cela do pecado, a liberdade de
poder olhar nos seus olhos marejados de
lágrimas e repletos de amor e novamente
dizer “abba, pai” sem que para isso tivéssemos de remoer o constrangimento da
culpa e da traição.
Este é o verdadeiro sentido do natal.
No passado, há dois mil anos, a conturbada Palestina recebeu seu mais importante hóspede. No presente, e neste natal, é nossa a vez de o hospedarmos em
o nosso coração. No futuro, quando o
Dia do Senhor fulgurar seus raios produzidos pelo Sol da justiça, será a sua vez
de nos hospedar. Em sua casa entrarão
todos aqueles que sabiamente discerniram o natal e entregaram suas vidas, seus
corpos e suas esperanças ao único personagem legalmente possuidor da mensagem do natal.
Seu nome? Jesus Cristo.

Weslei Odair Orlandi
O autor é pastor da I IPR de de Umuarama, PR e
presidente do Presbitério de Umuarama.
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PRESBITÉRIOS DA IPRB ELEGEM
DIRETORES REGIONAIS
O Presbitério é o órgão administrativo regional, composto
da Diretoria Presbiterial, de todos os pastores, pastores auxiliares e igrejas locais (presbíteros representantes). Uma de suas
atribuições é eleger sua Diretoria com mandato bienal (Artigos
2º e 3º, I, do RI). A IPRB, que na sua fundação (1975) contava
com 8 Presbitérios, soma, atualmente, 58 Presbitérios em todo
o Brasil.
Segundo as Normas da Igreja, o presidente de cada Presbitério ou seu substituto legal integra ao quadro de diretores da
Diretoria Administrativa da IPRB, órgão deliberativo e administrativo, juntamente com os (7) membros da Diretoria Exe-

cutiva, eleitos pela Assembleia Geral, e as (6) Instituições Gerais
da Denominação, nomeadas pela Diretoria Administrativa (Artigos 3º, 13 e 15, IX, do Estatuto da IPRB).
Nesta edição, o leitor tem a oportunidade de conhecer cada
diretor eleito, recentemente, para administrar o Presbitério em
sua região. Vale ressaltar que cada um tem a sua função (direitos e deveres) normatizada pelo Estatuto, Regimento Interno e Código de Disciplina (Normas da IPRB). Para tanto, a
Secretaria Central listou todas as Diretorias que foram eleitas
e devidamente empossadas em seus respectivos cargos para o
biênio 2021/2022.

PRESBITÉRIO DA AMAZÔNIA - PREAM

PRESBITÉRIO DAS ARAUCÁRIAS DO SUL – PASUL

Pres.: Pr. Edivaldo Ferreira
Vice-Pres.: Pr. Neil de Souza
Sec. Exec.: Pr. Julival R. de Oliveira
1º Sec.: Pr. Jéferson Stori Rezende
2º Sec.: Pr. José Maurício Soares
1º Tes.: Pr. Vivi de Oliveira
2º Tes.: Pr. Edinilson Lopes de Arruda

Pres.: Pr. Eliã Marcos Caetano
Vice-Pres.: Pr. Vicente Soares Ferreira
Sec. Exec.: Pr. Vilson Júnior Machado
1º Sec.: Pr. Valdomiro Pereira dos Santos
2º Sec.: Pb. Eduardo Moisés Ferreira
1º Tes.: Pb. Josué Fernandes
2º Tes.: Pb. Ismael Donizete Leiroz

PRESBITÉRIO DE ASSIS - PAS

Pres.: Pr. Edimar José Rodrigues
Vice-Pres.: Pr. Helio Varella Junior
Sec. Exec.: Pr. Ronaldo Costa Maia
1º Sec.: Pr. Luiz Benedito de Jesus Machado
2º Sec.: Pr. Marcelino José da Silva
1º Tes.: Pr. André Luiz Porfírio Sales
2º Tes.: Pr. Gilberto Cavaleiro
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PRESBITÉRIO DE AURIFLAMA – P-ARF

Pres.: Pr. José Roberto Moraes
Vice-Pres.: Pr. Eustáquio Veras de Oliveira
Sec. Exec.: Pr. Cláudio Lísias Silva
1º Sec.: Pr. José Donisete Aparecido Pires
2º Sec.: Pr. João Firmo de Melo
1º Tes.: Pb. João Lázaro de Faria
2º Tes.: Pr. Celso Teodoro da Silva
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PRESBITÉRIO DA BAHIA - PRBA

PRESBITÉRIO DE BAURU – P-BAURU

Pres.: Pr. Clodoaldo Brito dos Santos
Vice-Pres.: Pr. Juvenil de Jesus Novais
Sec. Exec.: Pr. Josemário dos S. Ramos
1º Sec.: Pr. Gerson Teixeira Cruz
2º Sec.: Pr. Humberto Luiz Reis Barros
1º Tes.: Pr. Ariosto Moreira de Almeida
2º Tes.: Pr. Edmilson Assis Brandão

Pres.: Pr. Benedito Vieira da Silva
Vice-Pres.: Pr. Joezer da Silva
Sec. Exec.: Pr. João Batista Cavalcanti
1º Sec.: Pr. Marcus Vinícius Cunha
2º Sec.: Pr. Gédison Cardoso da Silva
1º Tes.: Pr. Gustavo Machado de Oliveira
2º Tes.: Pr. José Eduardo Brandão

PRESBITÉRIO DE BEBEDOURO – P-BE

PRESBITÉRIO DE BELO HORIZONTE – P-BHZ

Presidente: Pr. Leolino Matheus
Vice Presidente: Pr. Robson Nicomedes
Sec. Exec.: Pr. Valdir Vianna
1º Sec.: Pr. Mário Lúcio Ferreira
2º Sec.: Pr. Rodrigo José D. Pradella
1º Tes.: Pr. Saulo César Matheus
2º Tes.: Pr. Santo Brás Scarpetta

Pres.: Pr. Gilmar Ferreira da Silva
Vice-Pres.: Pr. Edemerson Luís Alcântara
Sec. Exec.: Pr. Ezequiel Pereira da Silva
1º Sec.: Pr. Daniel Ferreira da Silva
2º Sec.: Pb. Emerson Albert Nunes Camargos Ferreira
1º Tes.: Pr. Claudinei Martins de Melo
2º Tes.: Pb. José Maria Albino

PRESBITÉRIO DO BRASIL CENTRAL - PBC

PRESBITÉRIO DE CAMPINAS - PRESCAMP

Pres.: Pr. Daniel A. Braga de Oliveira
Vice-Pres.: Pr. Edilson Marçal de Souza
Sec. Exec.: Pr. Sergio Dario Costa Silva
1º Sec.: Pr. Holehon Santos Campos
2º Sec.: Pb. Vitail José Rocha
1º Tes.: Pr. Gleis de Camargo
2º Tes.: Pr. Juliano Souza Rosa

Pres.: Pr. Carlos Cézar Pereira
Vice-Pres.: Pr. Osmar José da Silva
Sec. Exec.: Pr. Luiz Ferreira de Brito Neto
1º Sec.: Pr. Claudinei Ferreira
2º Sec.: Pr. Antonio Pereira dos Santos
1º Tes.: Pr. Alexssandro Mota M. Sobrinho
2º Tes.: Pr. Eliakim Mariano Duarte
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PRESBITÉRIO DE CARATINGA - PRESCAR

PRESBITÉRIO CATARINENSE – P-CAT

Pres.: Pr. Edes Guimarães da Silva
Vice-Pres.: Pr. Mivaldeir Augusto Brandão
Sec. Exec.: Pr. Eliabe Souza Soares
1º Sec.: Pr. Yuri Ferreira Guimarães
2º Sec.: Pr. Bruno de Carvalho Queiróz
1º Tes.: Pr. Mivalnir Guerra Brandão
2º Tes.: Pr. Elias da Silva Lopes

Pres. : Pr. Jaaziel Vieira
Vice-Pres.: Pr. Jadilso Jail Crispim
Sec. Exec.: Pr. Wanderley da Silva
1º Sec.: Pr. Uelinton Erone Gomes
2º Sec.: Pr. Daniel dos Santos
1º Tes.: Pb. Valteno Hercilio de O. Júnior
2º Tes.: Pr. Elias de Paula Alves

PRESBITÉRIO CENTRO-GOIANO – P-CG

Pres.: Pr. Agenor Gonçalves Alexandrino
Vice-Pres.: Pr. Hairton Gonçalves de Carvalho Junior
Sec. Exec.: Pr. Roger Ribeiro Depollo
1º Sec.: Pr. Gilberto Luís Malaspina
2º Sec.: Pr. Moisés Camargo Cunbayury
1º Tes.: Pb. Henrique Fernandes da Silva
2º Tes.: Pr. Luiz Carlos Batista Abelha Azevedo

PRESBITÉRIO CENTRO-OESTE – P-CO

Pres.: Pr. Welington Fernandes de Lima
Vice-Pres.: Pr. Célio Rodrigues
Sec. Exec.: Pr. Mauro Ney Costa Santos
1º Sec.: Pr. José Valmir Dias Rosa
2º Sec.: Pr. Daniel da Silva Rodrigues
1º Tes.: Pr. Waldir Alves da Silva
2º Tes.: Pr. Porsidônio Fortunato Sarmento
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PRESBITÉRIO CENTRO-NORTE – P-CN

Pres.: Pr. Fabiano Bonifácio Cavalcante
Vice-Pres.: Pr. Rogério Resplande
Sec. Exec.: Pr. Fábio Marucci Rodrigues
1º Sec.: Pr. Almir Ediel
2º Sec.: Pb. Marcos Antonio Braz
1º Tes.: Pb. Rogério Coelho de Oliveira
2º Tes.: Pr. Marlecio Franskoviak

PRESBITÉRIO DE CIANORTE - -CNT

Pres.: Pr. Nilton da Silva Martins
Vice-Pres.: Pr. Edimar Guidino
Sec. Exec.: Pr. Antônio Carlos Paiva
1º Sec.: Pr. Manoel Messias da S. Caldeira
2º Sec.: Pr. Márcio Gonçalves da Silva
1º Tes.: Pr. Hoeserlei Cândido Pereira
2º Tes.: Pr. Calisto de Deus Coutinho
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PRESBITÉRIO DE CONTAGEM - PRESCON

PRESBITÉRIO ESPÍRITO-SANTENSE - PES

Pres.: Pr. Isaías Ventura
Vice-Pres.: Pr. Noé da Silveira
Sec. Exec.: Pr. Evânio das Graças Donato
1º Sec.: Pr. David Douglas Pires Fialho
2º Sec.: Pr. Ailton da Silva Souza
1º Tes.: Pr. Nei Alves de Souza
2º Tes.: Pr. Douglas Otávio Ferreira

Pres.: Pr. Sebastião Hilário da Silva
Vice-Pres.: Pr. Bruno de Souza Dias
Sec. Exec.: Presb. João Pedro Caetano de Carvalho
1º Sec.: Pr. José Gil Azevedo Ferrari
2º Sec.: Presb. Alan Silva Tricano
1º Tes.: Pr. Flávio Pratis Macedo
2º Tes.: Pr. Marco Antônio Vieira

PRESBITÉRIO DE GOIÂNIA - -P-GNA

PRESBITÉRIO DE GOV. VALADARES - PRESGOVAL

Pres.: Pr. José Maurício Pereira
Vice-Pres.: Pr. Carlos de Pina F. dos Santos
Sec. Exec.: Pr. Gilson Luís de Paula Reis
1º Sec.: Pr. Elvécio Juvenal da Silva
2º Sec.: Pr. Antônio Stênio G. Torres
1º Tes.: Pr. Willian Roberto Rodrigues Galvão
2º Tes.: Pr. Diogo Soares Costa

Presidente: Pr. Gladstone Sousa dos Reis
Vice-presidente: Pr. Wender Domingues do Amaral
Sec. Exec.: Pr. Daniel Pereira da Silva
1º Sec.: Pr. Helisson dos Santos Pinheiro
2º Sec.: Pr. Marcio Ferraz da Silva
1º Tes.: Pr. José Carlos dos Reis de Moura
2º Tes.: Pr. Marcelo Januário Zacarias

PRESBITÉRIO DO GRANDE ABCD – P-G.ABCD

Pres.: Pr. Isaías Gomes de Oliveira
Vice-Pres.: Pr. Lucas Rodrigues de Paula
Sec. Exec.: Pr. Diego de Sena Sampaio
1º Sec.: Pr. Émerson Jorge da Silva
2º Sec.: Pr. Jefferson José Maximiliano
1º Tes.: Pb. Salvador José da Silva
2º Tes.: Pr. Daniel de Souza
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PRESBITÉRIO DA GRANDE LONDRINA – P-GRALON

Pres.: Pr. Sebastião Alves Ferreira Junior
Vice-Pres.: Pr. Lael Mirelles de Andrade
Sec. Exec.: Pr. Marcos Soares da Rocha
1º Sec.: Pr. Wilson Anedino de Oliveira Junior
2º Sec.: Pr. Antonio Brizola Filho
1º Tes.: Pb. Ivênio de Palma
2º Tes.: Pr. Saulo Leal Pinheiro
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PRESBITÉRIO DO LITORAL NORTE - PRELNO

PRESBITÉRIO DO MARANHÃO - PREMA

Pres.: Pr. José Gomes de Freitas
Vice-Pres.: Pr. Leonardo Soriano Maia
Sec. Exec.: Pr. Antônio Luilson Pinheiro
1º Sec.: Pr. Charliton dos Santos de Sousa
2º Sec.: Pr. Josenildo Bezerra
1º Tes.: Pr. Almir Mendes Paulino
2º Tes.: Pr. Antônio Roberio de Sales Moreira

Pres.: Pr. Erasmo Carlos dos Santos
Vice-Pres.: Pr. Ruben Nunes de Menezes
Sec. Exec.: Pr. Paulo César Neves
1º Sec.: Pr. Erivaldo Pereira Batista
2º Sec.: Pr. Rodrigo Campelo Ferreira
1º Tes.: Pb. Rouberth Moreira
2º Tes.: Pr. Elton Tavares Souza

PRESBITÉRIO DE MARINGÁ - PRESMAR

PRESBITÉRIO DO MATO GROSSO DO SUL - PREMASUL

Pres.: Pr. Advanir Alves Ferreira
Vice-Pres.: Pr. José Altair Vedovelli
Sec. Exec.: Pr. Andrey Marcelo Garcia
1º Sec.: Pr. Dorival Pinheiro
2º Sec.: Pr. Hamilton Cardoso dos Santos Junior
1º Tes.: Pr. Claudomiro Ferreira da Silva
2º Tes.: Pr. Diógenes Pastro dos Reis

Pres.: Pr. Benício Máximo de Carvalho
Vice-Pres.: Pr. Jaime de Moura
Sec. Exec.: Pr. Antônio Matos da Silva
1º Sec.: Pr. Joel Lopes Farias
2º Sec.: Pr. Célio Correia da Costa
1º Tes.: Pr. Márcio Fernandes Gomes
2º Tes.: Pr. Cristiano Fernandes Moreira da Silva

PRESBITÉRIO DO NORDESTE – PRENOR-MG

PRESBITÉRIO DO NORTE DE MINAS - PRESNORTE

Pres.: Pr. Rossine Veloso da Silva
Vice-Pres.: Pr. Joldemir Oliveira Lima
Sec. Exec.: Pr. Willams Cosme da Silva
1º Sec.: Pr. Luiz Carlos Elias das Neves
2º Sec.: Pr. Levy Pereira da Silva
1º Tes.: Pr. Neilson C. do Nascimento Silva
2º Tes.: Pr. Anderson Carlos Meira Rodrigues

Pres.: Pr. Urandilson Cardoso de Oliveira
Vice-Pres.: Pr. Antônio Avelino Fonseca
Sec. Exec.: Pr. Laudeci Santana
1º Sec.: Pr. Wellington dos Anjos Viana
2º Sec.: Pb. Noelbe Pereira dos Santos
1º Tes.: Pb. Bruno Alves de Brito
2º Tes.: Pr. Domingos Leal da Silva
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PRESBITÉRIO NORTE MATO-GROSSENSE – P-NMT

PRESBITÉRIO NORTE-PARANAENSE - PRESNORP

Pres.: Pr. Herleans de Oliveira Martins
Vice-Pres.: Pr. Timóteo de Souza Gaia
Sec. Exec.: Pr. Jairo Silva de Oliveira
1º Sec.: Pr. Clayton Luís Malavasi
2º Sec.: Pr. Flávio Cosme dos Santos
1º Tes.: Pr. Édson Godói
2º Tes.: Pr. Giovanni Franchescolli Cabral Ferronato

Pres.: Pr. Roberto Braz do Nascimento
Vice-Pres.: Pr. Edson Luiz de Oliveira
Sec. Exec.: Pr. Denilson Vieira
1º Sec.: Pr. Adilton Silva
2º Sec.: Pr. Daniel Junior Dutra Pessoa
1º Tes.: Pr. Fábio Luiz Fransozio
2º Tes.: Pr. Éder Luiz Mendes Vicente

PRESBITÉRIO OESTE DO BRASIL – P-OBR

PRESBITÉRIO OESTE DO PARANÁ - PROPAR

Pres.: Pr. Jean Carlos P. de Souza
Vice-Pres.: Pr. Cirano Soares de Campos
Sec. Exec.: Pr. Josias Silva Gonçalves
1º Sec.: Pr. Kleberson Viero
2º Sec.: Pr. Edenilson de Lima
1º Tes.: Pr. Anderson do Vale Maciel
2º Tes.: Pr. Elson Takatoshi Nishino

Pres.: Pr. Marcos Antônio C. Zengo
Vice-Pres.: Pr. Eli Berbeth de Carvalho
Sec. Exec.: Pr. Denisart de Almeida Júnior
1º Sec.: Pr. Farnei Everaldo Thiele
2º Sec.: Pr. Marcos Ronaldo Oliveira Alvarenga
1º Tes.: Pr. Wagner Benício de Sales
2º Tes.: Pr. Jaime Gomes

PRESBITÉRIO OESTE MATO-GROSSENSE - PREOM

Pres.: Pr. Adão Gomes de Oliveira
Vice-Pres.: Pr. Sirineu Panini Fretez
Sec. Exec.: Pb. Cláudio dos Santos
1º Sec.: Pr. Deonilson Xavier de Queiroz
2º Sec.: Pr. Antônio Vicente Alves de Sousa Júnior
1º Tes.: Pr. Aparecido da Silva Paula
2º Tes.: Pr. Abílio Venancio da Silva
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PRESBITÉRIO DE OSASCO – P-OSC

Pres.: Pr. Ricardo Leme de Medeiros
Vice-Pres.: Pr. Ramsés de Jesus de Azevedo
Sec. Exec.: Pr. Valter José Gonçalves
1º Sec.: Pr. Gilvânio Fernandes
2º Sec.: Pr. Ramsés de Jesus de Azevedo Junior
1º Tes.: Pr. José Ricardo Claudino
2º Tes.: Pr. Claudionor Leite da Silva
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PRESBITÉRIO DO PIAUÍ - PREPI

PRESBITÉRIO DO PLANALTO CENTRAL – P-PL-C

Presidente. Pr. Francisco Pinto da Costa
Vice-Presidente. Pr. Adonias Pedrosa de Souza
Sec. Exec.: Pr. Francisco Róbson dos Anjos Pimentel
1º Sec.: Pr. Otelino Cardoso dos Santos
2º Sec.: Pr. Francisco Rodrigues de Sousa
1º Tes.: Pr. Francisco Araújo da Silva Júnior
2º Tes.: Pb. Mário David de Sousa Melo

Pres.: Pr. Arisomar Ribeiro dos Santos
Vice-Pres.: Pr. Sebastião A. D. Guerra
Sec. Exec.: Pr. Manoel Barbosa de Sousa
1º Sec.: Pr. Thiago Stênio Moreira
2º Sec.: Pr. Elias Ferreira Rodrigues
1º Tes.: Pr. Ednei Alves Dantas
2º Tes.: Pr. Ariston Pereira da Silva

PRESBITÉRIO PLANALTO PARANAENSE - PRESPLAP

PRESBITÉRIO DE PORTO VELHO - PREPOVEL

Pres.: Pr. Luiz Carlos Lima
Vice-Pres.: Pr. Josué Renilson Santos
Sec. Exec.: Pr. Adélio Lopes dos Santos
1º Sec.: Pr. Lauro Nelson Gomes Junior
2º Sec.: Pr. Ovídio Santo Mendonça
1º Tes.: Pr. Antônio Clair Nogueira
2º Tes.: Pb. Amauri Santos

Pres.: Pr. Ladner Martins Lopes
Vice-Pres.: Pr. Gláucio César V. da Silva
Sec. Exec.: Pr. Francisco de F. Nunes Oliveira
1º Sec.: Pr. Gelbe Júnior Sales
2º Sec.: Pr. Milton Piper
1º Tes.: Pr. Francean Belo Mendes
2º Tes.: Pb. Valmi Côco

PRESBITÉRIO DE RECIFE-PARAÍBA – P-RECIFE

PRESBITÉRIO DE RIBEIRÃO PRETO – PR-RP

Pres.: Pr. José Carlos Caldeira de Santana
Vice-Pres.: Pr. Júlio César de Souza
Sec. Exec.: Pr. João Luiz da Silva
1º Sec.: Pb. João Mário Garceis de Queiroz
2º Sec.: Pr. Marcílio Joaquim dos Santos
1º Tes.: Pr. João Batista Fernandes
2º Tes.: Pr. Cássio Genário Silva da Cruz

Pres.: Pr. Acácio de Oliveira J. Júnior
Vice-Pres.: Pr. Raimundo José Viana
Sec. Exec.: Pr. Nelson Nunes da Silva
1º Sec.: Pb. Daniel Ferreira Mendonça
2º Sec.: Pb. Rodrigo Fontana
1º Tes.: Pr. Sinésio Antônio Guedes
2º Tes.: Pr. André Aono Nunes
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PRESBITÉRIO DO RIO DE JANEIRO - PRESRIO

PRESBITÉRIO DO RIO PRETO – P-RPRETO

Pres.: Pr. Aziel da Silva Ribas
Vice-Pres.: Pr. Juanil da Silva Afonso
Sec. Exec.: Pr. Ronaldo Fadine
1º Sec.: Pb. Iesus Ignes Emidio Soares
2º Sec.: Pr. Ronaldo Fontes
1º Tes.: Pb. Odir da Silva Ribas
2º Tes.: Pb. Ozéas da Silva Pina

Pres.: Pr. Renato Jônatas Muniz Pereira
Vice-Pres.: Pr. Francisco Aparecido Biagge
Sec. Exec.: Pr. Marcos Valério Fernandes
1º Sec.: Pr. Eli de Andrade
2º Sec.: Pr. Joselito Douglas de Lima
1º Tes.: Pr. Marcos Antônio Perussi
2º Tes.: Pr. Manoel Hipólito Pedroso

PRESBITÉRIO DE RONDÔNIA – P-RON

PRESBITÉRIO DE SÃO PAULO – P-SP

Pres.: Pr. Sebastião Luiz Soares
Vice-Pres.: Pr. Adelson Batista Barros
Sec. Exec.: Pr. Denis Araújo Correia
1º Sec.: Pr. Almir Dias da Silva
2º Sec.: Pr. Jairo Vieira de Souza
1º Tes.: Pb. Eli Joaquim Barros Brisolla
2º Tes.: Pr. João de Deus Teixeira

Pres.: Pr. Claudemir de Almeida
Vice-Pres.: Pr. José Roberto S. de Oliveira
Sec. Exec.: Pr. Ivan de Souza Marinho
1º Sec.: Pr. Pedro José Trindade
2º Sec.: Pr. José Gouveia Vital
1º Tes.: Pr. Elizeu Alves da Silva
2º Tes.: Pr. Valdivino Remes da Silva

PRESBITÉRIO DE SÃO PAULO – ZONA NORTE – P-SP-ZN

Pres.: Pr. Edson Luiz de Souza
Vice-Pres.: Pr. Herbert Cardoso de Oliveira
Sec. Exec.: Pr. Elias da Silva Souza
1º Sec.: Pr. Marcelo Antônio da Silva
2º Sec.: Pr. João de Ribamar da Silva
1º Tes.: Pr. Renato Dias
2º Tes.: Pr. Adenoel Xavier de Oliveira
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RENOVADO

PRESBITÉRIO DE SERGIPE – ALAGOAS - PRESAL

Pres.: Pr. Marcos Pereira de Andrade
Vice-Pres.: Pr. Marcos Jeter J. de Andrade
Sec. Exec.: Pr. José Paulo Soares da Silva
1º Sec.: Pr. Rubens dos Santos
2º Sec.: Pr. Ilmar Ramos Pomponet
1º Tes.: Pr. Genoval Rodrigues de Lima
2º Tes.: Pr. David Doria Gonçalves
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PRESBITÉRIO DE SOROCABA - PRESOR

PRESBITÉRIO SUL DA BAHIA - PSBA

Pres: Pr. Marcelo A. Rodrigues
Vice-Pres: Damicesio Gonçalves
Sec. Exec: Pr. Santino Ursulino
1° Sec: Pr. Elizeu Azevedo
2° Sec: Pr. Joaquim Lira Filho
1° Tes: Pr. Gilberto Sores
2° Tes: Pb. Wagner Santos

Presidente: Pr. Paulo Alves Barbosa dos Santos
Vice-Pres.: Pr. Marcos Antônio Ribeiro Macedo
Sec. Exec.: Pr. Pablo Ricardo S. Ferreira
1º Sec.: Pb. Gean Rocha Silva
2º Sec.: Pb. Fernando Prates de Oliveira
1º Tes.: Pr. Genival Bispo dos Santos
2º Tes.: Pr. Romilson Araújo Sales

PRESBITÉRIO SUL DE MINAS – PRESUL-MG

PRESBITÉRIO SUL-PARANAENSE - PRESULPAR

Pres.: Pr. Odário da Silva Brandão Filho
Vice-Pres.: Pr. Lázaro Teixeira Marinho
Sec. Exec.: Pr. Luiz Antunes
1º Sec.: Pr. Alexandre Jefer Feliciano
2º Sec.: Pr. Agenor Pereira da Silva
1º Tes.: Pr. Heverton Luiz Bacha
2º Tes.: Pr. Juliano de Melo

Pres.: Pr. Wilson Lemes Batista
Vice-Pres.: Pr. Marcos da Silva Orlandi
Sec. Exec.: Pr. Marcelo Meira
1º Sec.: Pr. Marcelo Garcia da Rosa
2º Sec.: Pr. Valdinei Valim Terra
1º Tes.: Pr. Dimas da Silva Orlandi
2º Tes.: Pr. David Rosa dos Santos

PRESBITÉRIO DE TEÓFILO OTONI – P-TO

PRESBITÉRIO DO TRIÂNGULO MINEIRO - PETRIM

Pres.: Pr. João Ferreira de Freitas Filho
Vice-Pres.: Pr. Daniel Barreiros Gusmão
Sec. Exec.: Pr. Adílson Vítor de Souza
1º Sec.: Pr. Sérgio da Silva Dourado
2º Sec.: Pr. Adriano Pacheco Alomba
1º Tes.: Pr. Reginaldo Silva Ruas
2º Tes.: Pr. Cícero Ferreira Soares

Pres.: Pr. Sebastião Augusto Moura
Vice-Pres.: Pr. Oziel Fernandes Viana
Sec. Exec.: Pr. Éser Augusto Mendes
1º Sec.: Pr. Braz Cartone
2º Sec.: Pr. Eduardo Willian A. Ribeiro
1º Tes.: Pr. José Carlos Cardoso
2º Tes.: Pr. Pedro Henrique Moraes Borges
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PRESBITÉRIO DE UMUARAMA – PR-UM

PRESBITÉRIO DO VALE DO AÇO - PREVAÇO

Pres.: Pr. Weslei Odair Orlandi
Vice-Pres.: Pr. Benedito Barbosa Sobrinho
Sec. Exec.: Pb. Odair Orlandi
1º Sec.: Pr. Clodoaldo Silva de Carvalho
2º Sec.: Pr. Alexandre de Oliveira Rodrigues da Silva
1º Tes.: Pb. Marcos Antônio Barbosa
2º Tes.: Pb. Jair Silvério dos Santos

Pres.: Pr. Marco Antônio Amâncio
Vice-Pres.: Pr. Orly Alves da Silva
Sec. Exec.: Pr. Arlindo Afonso Gonçalves
1º Sec.: Pb. Douglas Silva S. Caldeira
2º Sec.: Pr. Gilberto Rosa Simões
1º Tes.: Pr. Jonas Vitor Hugo da Silva
2º Tes.: Pr. Ronaldo Reis Ferreira

PRESBITÉRIO VALE DO BEBERIBE-SERTÃO – PREVABE-S

PRESBITÉRIO VALE DO JEQUITINHONHA - PRESVALEJE

Pres.: Pr. Amós Pereira da Silva
Vice-Pres.: Pr. Moisés Pereira da Silva Filho
Sec. Exec.: Pr. João Batista de Moura
1º Sec.: Pr. Wagner André de Barros
2º Sec.: Pb. José Antônio Rocha da Silva
1º Tes.: Pr. Heleno Amaro da Silva Filho
2º Tes.: Pr. Francisco Assis da Silva

Pres.: Pr. Tadeu Batista de Aguilar
Vice-Pres.: Pr. Thiago Henrique Santos Vianna
Sec. Exec.: Pr. Edilson Ornelas Azevedo
1º Sec.: Pr. Fernando Antônio Francisco Trindade
2º Sec.: Pr. Hiran Moreira da Silva
1º Tes.: Pb. José Fernandes Júnior
2º Tes.: Pr. Moacir Gomes da Silva

PRESBITÉRIO VALE DO JURUENA - PRESVAJU

Pres.: Pr. João Batista Botoni
Vice-Pres.: Pr. Aércio Neves de Matos
Sec. Exec.: Pr. Lucas Tadeu Maciel Costa
1º Sec.: Pb. Fábio Batista de Lima
2º Sec.: Pb. Silvanei Santos dos Reis
1º Tes.: Pb. Gilmar Rezer
2º Tes.: Pb. Gilson Domingos da Silva
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PRESBITÉRIO DO VALE DO PARAÍBA - PRESVAP

Pres.: Pr. Anairton de Souza Pereira
Vice-Pres.: Pr. Paulo Eduardo V. Silvestre
Sec. Exec.: Pr. Edilson Ferreira Rocha
1º Sec.: Pr. Reginaldo Vieira Machado
2º Sec.: Pr. Fernando Eduardo Pereira
1º Tes.: Pb. Mauro Augusto da Silva
2º Tes.: Pr. José Benedito de Almeida
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OS HERÓIS DA FÉ: QUEM SÃO ELES?
O capítulo 11 da Carta aos Hebreus trata dos heróis da fé do
Antigo Testamento. A lista de homens e mulheres que morreram por amor ao “Evangelho”, conceito do Novo Testamento, é
longa e invejável. O autor fala de pessoas humanas que serviram
ao Deus todo-poderoso e que não negaram a fé, como vítimas
das mais vis circunstâncias de suas épocas. No seu script estão
arrolados os nomes de Abel, Enoque, Noé, Abraão, Isaque, Jacó,
José, Moisés, Raabe, Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas (vs. 1 a 32).
Diante deste quadro, surgem, então, algumas perguntas intrigantes: Quem são os heróis da fé? Seriam apenas os nominados pelo autor da referida Carta? Esta classe de pessoas cessou
com as palavras de Hebreus 11? Veremos que os heróis da fé na
linguagem do autor desta Carta não seriam apenas os que morreram martirizados, mas pelos verbos utilizados em sua descrição, seria todo aquele que pela fé venceu reinos, escolheu servir
ao Senhor, praticou a justiça divina, realizou milagres, alcançou
a promessa, tirou força da fraqueza e viveu uma vida de renúncia (vs.33 e 34).
Perceba o leitor que o narrador encerra a exposição da galeria
dos heróis da fé dizendo que todos, mesmo tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma
coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós, não fossem
aperfeiçoados (vs. 39 e 40). Não há dúvida de que a lista dos heróis que foram fiéis ao Senhor até a morte, independentemente
das circunstâncias, ultrapassa o tempo e o espaço da linha divisória da época de cada um deles.
Portanto, os que morreram firmes com o Senhor ao tempo

do Novo Testamento, nos primeiros séculos da Igreja Primitiva,
nos séculos passados de grandes perseguições à igreja e nos dias
atuais estariam, pelo contexto bíblico-teológico, inseridos na
lista dos baluartes da fé (Ap 3: 10). Diante disto, seria oportuno
considerarmos os pastores da IPRB, que morreram durante este
ano atípico, como vítimas de acidentes, desastres, infarto, AVC
e Covi-19, que tem ceifado milhares e milhares de vidas no
mundo inteiro.
Mas o leitor poderia indagar: seriam eles, também, considerados como heróis da fé? Talvez não, para esse tipo de interlocutor. Mas, sim, para outros, porque existem aqueles que hão de
afirmar sempre: Este pastor foi um herói da fé! Ele morreu fiel
ao Senhor; era uma pessoa digna! Verdade é que todo “pastor de
ovelhas”, ainda que carregado de limitações e defeitos, terá sempre seus admiradores, discípulos e intercessores. Até porque os
heróis da fé da Bíblia foram pessoas sujeitas às mesmas paixões
que nós, (Tiago 5: 17).
Desta forma, em nome da IPRB, na pessoa de seu Presidente,
Pr. Advanir Alves Ferreira, dos Presbitérios e das Igrejas Renovadas em geral, as eternas condolências e sentimentos a todos os
familiares, parentes e amigos que perderam alguém neste ano. A
IPRB é grata a Deus pelos relevantes serviços que estes pastores
e suas famílias prestaram à Denominação como servos e servas
de Deus, no empenho e compromisso da pregação do Evangelho para a salvação de vidas. Deus abençoe a todos!
Secretaria Central da IPRB
Pr. Emerson Dutra

Fabio Borges Roberto
(Presbitério de Contagem)

Ewerton Nascimento dos Santos
(Presbitério de Porto Velho)

Joel Rodrigues dos Santos
(Presbitério de Porto Velho)

Vítimas de uma
catástrofe
ambiental
(deslizamento), o Pr.
Fábio Borges Barreto, 32 anos, sua esposa, Priscila de Almeida Moreira Borges,
28 anos, casados há
nove anos, e a filhinha
Gabriela, de apenas um ano e cinco meses, morreram soterrados, devido as fortes chuvas, no dia 24/01/20, por volta das
20 horas, em sua própria casa, em Betim,
MG, cidade metropolitana da Grande BH.
Fábio e Priscila renunciaram tudo pela
fé, a fim de servirem ao Senhor. O casal
ainda deixou uma filha, Isabela, de 5 anos,
que não estava presente no momento deste
terrível desastre. Fábio foi recebido como
Pastor Auxiliar na IPRB, pelo Presbitério
de Contagem, em dezembro de 2019. Era
filho do Pr. Belarmino Roberto Filho e
Maria Luzia Borges Roberto, da IPR da
Vila Cristina, Betim, MG.

Ewerton
Nascimento dos Santos, 35
anos, faleceu no dia
25/1/2020, em Manaus, AM. Sua morte
foi consequência de
um drástico acidente
doméstico, ao cair de
uma escada, que lhe
causou traumatismo craniano. Submeteu-se a uma cirurgia muito séria e passou por vários procedimentos médicos,
mas devido a diversas complicações veio
a óbito.
Ewerton deixa a esposa, 31 anos, Elienay do Nascimento dos Santos, casados
há 13 anos, e um filho, de 12 anos. Ele
era filho de Joel Rodrigues dos Santos,
pastor da IPR, em Iranduba, Manaus, que
morreu meses depois. Este jovem pastor
foi recebido na IPRB, pelo Presbitério de
Porto Velho, em 29/11/2014, e pastoreava a IPR, no Jardim São José, em Manaus

Joel Rodrigues dos
Santos, 61 anos, homem simples e muito
comprometido
com
a obra de Deus, foi recolhido pelo Senhor,
no dia 11/06/2020, em,
Manaus, AM, vítima
de choque séptico covid. Sua morte aconteceu, praticamente, seis
meses depois da morte de seu filho, Ewerton
Nascimento dos Santos, que faleceu, no dia
25 de janeiro deste, de acidente doméstico.
Joel foi sepultado na cidade de Iranduba,
AM, onde pastoreava a IPR Local.
Fora recebido na IPRB, como Pastor Auxiliar, pelo Presbitério de Porto Velho, no dia
13/12/2008. Segundo os seus colegas mais
próximos de ministério era um exemplo de
companheirismo, lealdade e perseverança em
suas tarefas e compromissos. Joel deixa a esposa, irmã Maria Raimunda Nascimento da
Silva Santos, três filhos e seis netos.
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Francis Farias da Silva
(Presbitério do Centro-Oeste)

Sebastião Ferreira Ramos (Presbitério Wésio de Araújo (Presbitério
de Governador Valadares)
Centro-Oeste)

Homem de temperamento decidido e de
palavra, era Francis Farias da Silva, 77 anos,
pastor do prontuário de
número 230, dos quase
1500 pastores da IPRB.
Partiu como herói da
fé no dia 11/05/2020,
vítima de um infarto. Sua folha de trabalho na IPRB é vasta, tendo ingressado na
Denominação, pelo Presbitério do Brasil
(PBC), como Aspirante, categoria regimental da época, em 10/01/1980.
Com o desmembramento do PBC e a
criação do Presbitério de Goiânia, em 1997,
ficou filiado por muitos anos a este Órgão,
onde pastoreou algumas igrejas. Exerceu
cargos na Diretoria Presbiterial destes dois
Presbitérios, mas, atualmente, estava filiado
ao Presbitério Centro-Oeste (P-CO). Deixa
sete filhos e alguns netos.
Francis teve atuação em diversas decisões presbiteriais. Foi professor da FATAD, em Brasília-DF, presidente Regional
da Sociedade Bíblica do Brasil e dos Gideões Internacionais. Pastoreou e fundou
diversas igrejas e congregações e atuou
como interventor em algumas delas. “Fui,
vi e abominei” foi uma frase proferida pelo
Pr. Francis, em defesa à sua fé, em resposta a certo evento interdenominacional que
havia participado.

Pr. Sebastião era um
paizão, conselheiro e
homem zeloso pelos
princípios da Palavra de
Deus. Faleceu, na madrugada do dia 2/07/20,
em Governador Valadares, MG, vítima de
insuficiência
respiratória causada, pela Covid-19, aos 81 anos.
Era considerado como um dos pastores mais
antigos do Presbitério de Governador Valadares (PRESGOVAL). Seu sepultamento
ocorreu, de conformidade às restrições impostas pelos Órgãos de saúde.
Ele foi recebido na IPRB, como evangelista, no dia 13/01/1979, pelo PRESGOVAL. Trata-se de um obreiro exemplar, de
muito respeito e de uma lealdade e perseverança admirável nos dogmas bíblicos. Foi
pastor nessa região mineira por longos anos
e, atualmente, estava pastor da 11ª IPR-GV,
por mais de 20 anos. Só parou de pastorear
quando já estava vencido pela doença.
Ele deixou com muitas saudades os seus
grandes admiradores e discípulos (as), ou
seja, sua esposa, a irmã Maria de Lourdes
Ferreira Ramos, casados há 51 anos, seus seis
filhos, 22 netos, seis bisnetos e centenas de
pessoas/membros por ele batizados.

Edson Pinheiro Gonçalves (Presbitério
de Governador Valadares)
Edson Pinheiro Gonçalves, 60 anos, é um dos
inúmeros obreiros que
ingressaram no ministério, pelo presbiterato,
em resposta ao chamado divino. Assim como
o Pr. Sebastião Ferreira
Ramos, morreu de insuficiência respiratória causada pela Covid-19,
no dia 6/8/2020. Edson foi recebido na IPRB,
no dia 9/1/2004, como Pastor Auxiliar, pelo
Presbitério de Governador Valadares.
Segundo o Pr. Edes Guimarães, ainda jovem, decidiu-se ao lado de Jesus, tendo dedicado sua vida ao ministério. Eleito Presbítero
por alguns mandatos e, depois, consagrado
pastoreou a IPR de Vila Velha, ES, por 7
anos. No início de 2020 assumiu a Congregação em São Félix de Minas. Com Mary
Macedo Gonçalves, sua esposa, casados há 34
anos, teve três filhos, Libna, André e Calebe.
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Pr. Geraldo Gomes da Costa
(Presbitério de São Paulo)
Na tarde do dia
25/08/2020, vítima de
uma infecção hospitalar,
segundo informações da
família, partiu para a glória o Pastor Jubilado Geraldo Gomes da Costa,
80 anos, pertencente ao
Presbitério de São Paulo
(P-SP). Recebido por este Órgão como Evangelista na IPRB, no dia 03/12/1988, exerceu
seu ministério por longos anos à frente da IPR
do Jardim Maristela e fez parte da Diretoria
do referido Presbitério por diversos mandatos.
Conforme dados em seu prontuário de número 571, é oriundo da Igreja Presbiteriana
Independente. Geraldo Gomes deixa a esposa, irmã Maria Irene da Costa, também de 80
anos, casados há quase 54 anos, dois filhos, seis
netos e um bisneto. Para o Pr. Claudemir de
Almeida, presidente do P-SP, sua partida deixa o exemplo de um homem íntegro, firme
nos princípios bíblicos e de um testemunho
irreparável e recomendável.

Wésio de Araújo,
45 anos, faleceu no
dia 26/07/2020, vítima de afogamento. O
acidente de sua morte
se deu por ocasião do
período de suas férias. De uma família
tradicionalmente católica, converteu-se ao Evangelho, em
2008, e ingressou no ministério, como
Pastor Auxiliar da IPRB, em 15/12/15,
pelo Presbitério Centro-Oeste (P-CO).
Era um dos Pastores da II IPR de Jussara,
GO, que servia e administrava o Centro
de Recuperação Ágape desta igreja.
Apaixonado pelo trabalho de recuperação de pessoas com dependência química, era intensa e liberal a sua dedicação
na obra do Senhor, visto como um jovem
pastor sempre pronto para servir. Araújo era portador do Curso de Bacharel em
Teologia, pelo Polo do SPR-BC, em Jussara, e havia feito outro Curso de Teologia, pela FAERP. Deixa a esposa, Maria
de Lurdes Lima Araújo, 44 anos, casados
há 24 anos, e um filho, Wésio de Araújo
Filho, de 15 anos.

Pr. José Mascarenhas de Cerqueira
(Presbitério Sul da Bahia
José
Mascarenhas
de Cerqueira, 61 anos,
mais conhecido por todos como Pr. Mascarenhas, faleceu no dia
22/08/2020, em Canavieiras, BA, onde residiam, no Sul da Bahia.
Enfermo há tempo e, ultimamente, hospitalizado, conforme palavras
de sua esposa, irmã Ester Nogueira de Cerqueira, com quem era casado há 40 anos e não
tinham filhos, a causa de sua morte foram as
fortes complicações causadas pela Covid-19.
Ester era evangélica quando o conheceu, mas ele se converteu ao Evangelho em
1977. Em 1984, vieram para Salvador, BA,
onde frequentaram a IPR de Sete de Abril,
pastoreada pelo Pr. Alvino Reis dos Santos. Fez o Curso de Teologia, pela ESTADB, sendo recebido como Pastor Auxiliar,
em 10/12/1994, pelo Presbitério da Bahia
(PRBA). Pastorearam as IPRs de Camacan,
por duas vezes, Feira de Santana, Itabuna,
Buerrarema e Canavieiras, desde 2016, pelo
Presbitério Sul da Bahia. Era, também, formado em Ciências Contábeis.
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Pr. Sebastião Pedro de Souza
(Presbitério Oeste Mato-Grossense)

Pr. João Batista Negrini
(Presbitério Oeste do Paraná)

Sebastião Pedro de
Souza, 66 anos, casado
com Justina Venuti de
Souza, 62 anos, partiu
para estar com o Senhor,
no dia 05/09/2020, em
Cáceres, MT, onde estava internado, tendo como causa de sua
morte choque cardiogênico/ insuficiência
cardíaca. Era Pastor da IPRB, recebido pelo
Presbitério Oeste do Brasil, em 14/12/2011,
vindo do Presbiterato. Atualmente, era
obreiro na IPR de Caramujo, MT, do Presbitério Oeste Mato-grossense, onde se converteu a Jesus. Ocupava, atualmente, o cargo de 1° tesoureiro deste Órgão.
Além da esposa, com quem estava casado há 44 anos, deixa quatro filhos, Marlene,
Jucilene, Luciene e Sirlei, sete netos, Tiago,
Josilene, André, Lucas, Ariel, Daniel e Kaique, e uma bisneta, chamada Maíra. Para o
Presbitério Oeste Mato-Grossense, a Igreja
perdeu um homem valoroso e um grande
herói Presbiteriano Renovado.

Capixaba, da cidade
de Pancas, ES, João Batista Negrini, 68 anos,
casado com Júlia Rocha
Negrini, há 48 anos,
com quem não tinha
filhos, morreu, no dia
28/09/2020, em Toledo, PR, vítima de AVC.
Fora recebido na IPRB, pelo Presbitério
Oeste do Brasil, como Pastor, em 12/12/89,
oriundo da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Estava filiado ao Presbitério Oeste do Paraná (PROPAR) e pastoreava a IPR de Toledo, desde 2017.
Segundo o Pr. Marcos Antônio C. Zengo,
da 1ª IPR de Cascavel, 1º Secretário da IPRB,
“o Pr. João Batista Negrini deixa um estimável legado à igreja. Foi um grande amigo e fiel
companheiro, exemplo de sinceridade, companheirismo, lealdade, firmeza em suas convicções e de um amor incondicional ao Reino”.

Pr. José Gimenes Alves
(Presbitério Sul-Paranaense)
José Gimenes Alves, 83 anos, conhecido por todos como
Pr. Gimenes foi mais
uma vítima ceifada pela Covid-19, na
madrugada do dia 28
de novembro deste,
em Curitiba, PR. Sua
esposa, irmã Juventina Ribas Alves. 79
anos, casados há 62 anos, faleceu uma
semana depois, na madrugada de 7 de
dezembro, da mesma doença. Gimenes
foi recebido como evangelista na IPRB,
em 1989, pelo extinto Presbitério de
Curitiba.
Atualmente, estava filiado ao Presbitério Sul-Paranaense e era um dos pioneiros da IPR em Curitiba e região. A
5ª IPR do Boqueirão, por exemplo, teve
início em sua casa. Sua participação no
Presbitério como líder foi sempre efetiva, especialmente como tesoureiro
presbiterial. Deixaram 6 filhos, entre
eles a Soraia, esposa do Pr. Marcos Pereira, do Presbitério de Maringá, 19 netos, 12 bisnetos e já eram tataravós.
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Pr. Natã Alves Pereira
(Presbitério de Cianorte)

Um infarto fulminante tirou a vida do
Pr. Natã Alves Pereira,
quando pregava no templo, dia 11/10/2020, em
Peabiru, PR. Recebido
como Pastor Auxiliar na
IPRB, no dia 9/12/2000,
pelo Presbitério de Cianorte, pastoreava desde,
então, a IPR desta cidade. Deixa a esposa, irmã
Vânia Soares Pereira, casados há 37 anos, dois
filhos e três netos. Seu filho mais novo, Lucas
Augusto Alves Pereira, Presbítero e o braço direito do pai, teve sua consagração homologada,
pela Diretoria Administrativa da IPRB, que a
convite do Conselho assumiu o pastoreio da
referida Igreja.
Natã Alves, 62 anos, era o filho caçula de
11 irmãos de uma família mineira, de Piumhi,
MG. Seus pais, Ataualpa Alves Pereira (1908) e
Maria Paula Pereira, eram filhos de Presbiterianos. Ou seja, Malvina Alves Ferreira, mãe de
seu Ataulpa, era muita católica e se converteu
Pr. João Lima Peixoto
ao Evangelho no final do Século XIX (ano de
1800). Seu esposo, Lucas Alves Pereira, ambos
(Presbitério de Bauru)
descendentes de Israelitas, teve uma experiência real com Jesus um pouco mais tarde.
O Pastor Jubilado
No ano 1948, quando o Paraná recebia
João Lima Peixoto, 66
muitas famílias de outros estados, seus pais vieanos, cumpriu a sua misram morar em Campo Mourão, PR, onde ele
são, até o dia 9 de denasceu, em 1958. Seus irmãos, Cornélio Alves,
zembro, quando faleceu,
Josias Alves, João Rezende e Paulo Alves são
vítima de infarto, em
Bauru, SP, onde estava
Presbíteros envolvidos e comprometidos com
internado há dias. Em
a obra do Senhor, além de suas irmãs Valda Pe1997, Peixoto escapou por um triz depois de reira Guerreiro e Vanda Pereira Godoy.
sofrer um infarto fulminante. Deixa a esposa, irmã Terezinha Oliveira Peixoto, casados Pr. Sotério Benedito Sales
há 42 anos, dois filhos e quatro netos. No dia (Presbitério da Grande Londrina)
10/02/90, foi recebido como Pastor, por jurisdição, na IPRB, pelo Presbitério de Campinas.
Na madrugada do dia
Peixoto prestou um grande serviço à IPRB, 17/12/2020, foi recolhido
sendo um guerreiro na causa do nosso Mestre. desta terra o Pr. Sotério
João Lima foi para o Presbitério de Bauru Benedito Salles, nascido
e, em 1997, fora nomeado interventor, pelo em 27/03/1916, com 104
ex-presidente da IPRB, Pr. Dr. Jamil Jose- anos. Casado com a irmã
petti (in memoriam), para pastorear a 1ª IPR Leonina Maria Ramos
de Lençóis Paulista, SP, que enfrentava sérios Santos Salles, há 73 anos,
problemas. Foi presidente deste Presbitério e, deixou sete filhos, doze netos e oito bisnetos.
atualmente, residia em Duartina, SP, onde foi Foi recebido como Pastor na IPRB, por jurissepultado, após cerimônia presidida pelo Pr. dição, em 19/1/1978, pelo Presbitério de MaBenedito Vieira, presidente do P-Bauru.
ringá. Foi ordenado, em 20/03/1953.
Apesar de sua deficiência física, devido a
Pastoreou as IPRs de Centenário do Sul,
um acidente de descarga elétrica de 22 mil Guaraci, Jaguapitã, Cornélio Procópio e Camvolts, quando tinha quatro anos e sete meses, bé, todas no Paraná. Segundo o Pr. José Soares
foi sempre determinado em suas atividades em da Rocha, da 1ª IPR de Londrina. Sotério sogeral. Era conferencista, professor e um pro- freu um AVC, mais ou menos nove anos atrás.
fundo conhecedor da Bíblia Sagrada, prin- Não podia mais viajar e realizar suas atividades.
cipalmente na área de Escatologia. Escreveu
Era membro da referida Igreja, desde
muitos artigos e lições da Revista de EBD e 2001. Morreu lúcido, em sua residência, selivro sobre o Discipulado. Deixou um legado gurando a mão da esposa. Era um leitor asmuito grande para a Igreja do Senhor.
síduo e havia lido a Bíblia dezenas de vezes.
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