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PASTORAL // RENOVADA

O sermão de Jesus, no capítulo 15 de 
João, foi ministrado para os discípulos 
mais próximos, no contexto que antece-
deu sua crucificação. O cenário do foi o 
jardim do Getsêmani, mo-
mentos antes de sua prisão. 
Nesse contexto, os discípu-
los estavam entristecidos, 
pois sabiam da iminente 
partida do Mestre. Estavam perplexos em 
razão da advertência de que Judas trairia 
o Senhor, Pedro o negaria, e os demais 
ficariam dispersos, como ovelhas sem 
pastor. Todos estavam com o coração 
angustiado, porque sabiam que tempos 
sombrios estavam por vir.

Nessa narrativa, Jesus utiliza a metá-
fora da videira e dos ramos para descre-
ver a total dependência dos discípulos em 
sua relação com Ele. Sua declaração: “Eu 
Sou a videira verdadeira”, constitui-se no 
último “Eu Sou” pronunciado por Cris-
to no Evangelho de João. O ensinamento 
do Mestre é que, tal como os ramos estão 
profunda e organicamente ligados à vi-
deira, nós também estamos unidos a Ele. 
Os discípulos são os ramos e sua finalida-
de é produzir abundantes frutos. 

 
RAMOS FRUTÍFEROS SE 
SUBMETEM AO PROCESSO DE 
APERFEIÇOAMENTO 

“Todo ramo que, estando em mim, 
não der f ruto, ele o corta; e todo 
o que dá f ruto limpa, para que 
produza mais f ruto ainda” 
João 15:2

 
Na metáfora apresentada por Jesus, o 

Pai é o agricultor responsável por cuidar 
da videira. É Ele quem limpa e poda os 
ramos, para que estes produzam mais fru-
tos. Em um vinhedo, o processo de poda 
é a parte mais importante do cultivo, por 
isso os podadores são rigorosamente trei-
nados, pois precisam saber exatamente 
onde cortar, quando cortar e até o ângulo 
exato dos cortes. Em nossa jornada minis-
terial, precisamos entender que o processo 
de poda é doloroso, mas necessário para o 
nosso aperfeiçoamento. Como habilidoso 
agricultar, o Pai Celestial trabalha na Igre-
ja, Sua preciosa vinha, com o propósito de 
potencializar sua produtividade. 

Movido por Seu maravilhoso amor, 

galho precisa buscar sua seiva para fruti-
ficar. Quanto maior a conexão do ramo 
com o tronco, maior é a sua capacidade 
de produção. Diferentemente de outras 
árvores, a videira não existe para produzir 
madeira ou, proporcionar sombra, tam-
pouco possui uma finalidade ornamental. 
O único propósito da videira é frutificar. 
Quando deixa de produzir frutos, a videi-
ra perde sua razão de existir.  

A Bíblia Sagrada fala de diferentes ti-
pos de frutos espirituais. Em nosso mi-
nistério, frutificamos quando levamos 
pessoas a Cristo, quando crescemos em 
santidade e obediência e quando cumpri-
mos com fidelidade à missão que o Se-
nhor nos confiou. Frutificar não é uma 
opção, é um mandamento. Onde há vida, 
há frutos. Como líderes, devemos nos de-
dicar para produzir frutos em abundân-
cia e com qualidade. Deus espera de nós 
muitos frutos.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O ponto áureo dessa metáfora é a 
afirmação categórica de Jesus: “sem 
mim, nada podeis fazer”. Fora da videi-
ra, os ramos nada produzem. Quando 
está ligado à videira e é podado na hora 
certa, o ramo é produtivo. Se for desli-
gado do caule, ele não possui vida em 
si mesmo. A ceiva que flui por meio do 
caule é a fonte e o poder que mantém 
os ramos e os frutos vilosos. Por isso, o 
ensinamento de Cristo é claro: O Pai, 
como Supremo Agricultor, age com o 
propósito de limpar e aperfeiçoar Seu 
vinhedo. 

Se permanecermos conectados a Cris-
to, a videira verdadeira, certamente sere-
mos líderes com alta produtividade. Um 
ministério frutífero está intimamente 
relacionado à profundidade da comu-
nhão que temos com o Senhor. Devemos 
permanecer firmes em Jesus, e os frutos 
do nosso ministério serão cada vez mais 
abundantes. Em Cristo, sejamos ramos 
frutíferos. 

 

Pr. Advanir Alves Ferreira
Presidente da IPRB

RAMOS FRUTÍFEROS
Deus nos limpa e nos estimula a dar mais 
frutos para Sua glória. O momento em que 
Ele mais se aproxima de nós é quando es-
tamos no processo de aperfeiçoamento. A 

poda é diferente da disci-
plina. Deus nos disciplina 
quando estamos em pecado e 
sem produzir frutos, mas nos 
poda quando deseja que nos-

sa produtividade seja ampliada. A poda é o 
meio que o Senhor usa em nossa vida para 
frutificarmos mais. Em sua jornada minis-
terial, lembre-se: o Pai trabalha continua-
mente com o propósito de nos aperfeiçoar 
para produzirmos cada vez mais frutos.

RAMOS FRUTÍFEROS
PERMANECEM CONECTADOS
À VIDEIRA 

[...] permanecei em mim, e eu 
permanecerei em vós” João 15:4

O termo permanecer aparece onze ve-
zes na metáfora da videira. Os ramos não 
são autossuficientes. Sozinhos, os ramos 
são frágeis e infrutíferos. Os ramos não são 
capazes de gerar a própria vida, antes, de-
vem retirá-la da videira. Só existem e fru-
tificam quando estão conectados á videira. 
O segredo da vida, vigor e fertilidade do 
ramo reside em sua conexão com a videi-
ra. Fora da videira o ramo é estéril, no en-
tanto, conectado a ela, sendo nutrido pela 
sua seiva, ele produz muitos frutos. 

Em nós mesmos, não temos vida, nem 
força e nem poder espiritual. Tudo o que 
somos e fazemos vem de Jesus. Ele é a 
videira. Em nossa trajetória ministerial 
devemos considerar que permanecer em 
Cristo não é uma opção, mas sim um im-
perativo. Permanecer implica buscar mais 
a gloriosa presença do Senhor. Ter cada 
vez mais a presença Dele em todas as nos-
sas atividades ministeriais. Quanto mais 
nos entregarmos a Cristo, mais de Sua 
presença teremos e, consequentemente, 
produziremos mais frutos para Sua glória. 

RAMOS FRUTÍFEROS PRODUZEM 
COM ABUNDÂNCIA 
“Quem permanece em mim, e eu, 
nele, esse dá muito fruto” João 15:5

Jesus é a videira, o tronco no qual o 

(João 15:1-8)

“Porque sem mim nada 
podeis fazer” 

João 15:5
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Educação é a formação e o desenvol-
vimento físico, mental, moral e espiritual 
de uma pessoa. Filho, por sua vez, é um 
ser em plena formação. Por isso, como 
pais, precisamos prepará-los para os em-
bates e desafios da vida; e como cristãos, 
assumirmos a responsabilidade de tornar 
nossos filhos, que são herança do Senhor 
(Salmo 127: 3), em legítimos filhos de 
Deus. Como ponderou o sábio Salomão: 
“Ensina a criança no caminho em que de-
ves andar'' (Provérbios 22: 6). 

Observe o leitor que o efeito da con-
tração “no”, neste versículo, implica dizer 
que quem ensina precisa estar dentro do 
caminho e não apenas indicá-lo ou apon-
tá-lo. Por isso, entendemos que a fé ocu-
pa um lugar preponderante na educação 
dos filhos, pois é uma prerrogativa in-
dispensável. Neste aspecto, não podemos 
conceituá-la apenas como aquela força 
“invisível” para receber milagres, curas, 
etc., mas como uma metodologia de en-
sino no processo da educação.  

Atos 2: 42 diz que os primeiros cris-
tãos permaneciam firmes na doutrina ou 
na fé dos apóstolos. Ou seja, eles tinham 
uma metodologia de vida que transmitia 
ensinamentos aos seus seguidores. Então, 
diante dessas colocações bíblicas, gostaria 
de elencar dois aspectos importantes que 
a fé, como metodologia de ensino, preci-
sa se sobressair como verdadeira influen-
ciadora nesse processo, a fim de que os 
nossos filhos tenham uma formação cristã 
bíblico-adequada. Senão, vejamos:    

Primeiro: o efeito da verdadeira fé na 
criação dos filhos reside na prática ou no 
testemunho dos pais. William Glasser, em 
sua pirâmide de aprendizagem diz que o 
nosso cérebro só assimila 20% daquilo 
que ouvimos. Porém, quando ele ouve e, 
ao mesmo tempo, vê, o efeito de assimi-
lação passa a 50% ou mais que o dobro. 
Com isso, aprendemos uma lição impor-
tante: fé sem prática consiste em pura 
religiosidade. Lembre-se de que teoria e 
prática sempre se complementam.  

O autor aos Hebreus, no capítulo 11, 
ensina-nos que a fé é um ato prático, ao 
afirmar que ela é o firme fundamento 
das coisas que se esperam. Sim, é a base 
para todas as coisas que esperamos (v.1). 
Se como país, esperamos formar cidadãos 
honestos e úteis à sociedade e ao Reino de 
Deus, precisamos ser crentes no sentido 

A FÉ NA FORMAÇÃO DOS “FILHOS” 
COMO HERANÇA DO SENHOR

prático da palavra. Nos versos seguintes, 
deste mesmo capítulo, o escritor deixa 
evidente que, por meio da fé, os antigos 
alcançaram testemunho. 

Ou seja, a lista dos heróis da fé passa 
por Abel, que ofereceu seu melhor sacri-
fício a Deus (v.4); Noé, que construiu a 
arca em obediência a Deus (v.7), e outros. 
Então, indubitavelmente, a fé está liga-
da à prática. Por isso, devemos oferecer 
o melhor a Deus, como sacrifício vivo, 
santo e agradável, que é a nossa vida de 
testemunho (Romanos12. 2). Preparar a 
“arca”, como fez Noé para proteger os 
filhos dos dilúvios da ideologia, do rela-
tivismo e de toda sorte do mal é missão 
específica dos pais. 

Cuidar da família é um princípio sa-
grado. Paulo instruiu seu filho na fé, Ti-
móteo, dizendo: “Se alguém não cuida de 
sua família, negou a fé e é pior que um 
descrente” (1Timóteo 5: 8). O exemplo é 
uma das melhores metodologias, para que 
esse objetivo seja alcançado com sucesso. 
Caso contrário, estaremos remando con-
tra a maré, exigindo que nossos filhos se-
jam aquilo que nós pais não somos.     

Segundo: aqui está um ponto impor-
tante, uma extensão ou continuidade do 
primeiro: estabelecer limites aos filhos. 
Mas como estabelecer limites se o pres-
suposto do exemplo de vida não existe? 
Salomão é enfático: devemos ensinar a 
criança no caminho em que deve andar. 
A palavra “ensinar” nos remete ao seu 
sentido etimológico: marcas, gravar, etc. 
Quer dizer, devemos marcar nossos filhos 
com nossas marcas, preestabelecendo li-
mites bíblicos com amor. 

Há em Deuteronômio 28: 4 uma bên-
ção estendida aos filhos: “Os filhos do 
seu ventre serão abençoados” (NVI). Esta 
promessa, isoladamente, destaca a garan-
tia de que todos os filhos serão bênçãos 
e abençoados. Então, pergunta-se: o que 
dizer dos filhos que traz decepção e tris-
teza aos pais? Estariam eles excluídos des-
te versículo? Como Absalão, por exem-
plo, que devido à sua rebeldia causou 
decepção a Davi, seu PAI, tramando uma 
guerra e sacrificando vinte mil homens? 
(2 Samuel 18). 

Seria oportuno lembramos que há na 
Bíblia dois tipos de promessas divinas. As 
incondicionais, que não precisam da ação 
humana para seu cumprimento ou reali-

zação. E as condicionais, que necessitam 
da participação humana. Em Gênesis 12, 
Deus promete dar a Abraão e seus des-
cendentes a terra prometida. Porém, em 
alguns livros do Pentateuco e livros his-
tóricos existem registros da luta incansá-
vel do povo para conquistar a terra, em 
busca da promessa de Deus. 

No entanto, a condição para o cum-
primento da promessa se baseia nos ver-
sos 1 e 2, de Deuteronômio 28. Isto é, o 
povo deveria ouvir atentamente a voz do 
Senhor e obedecer aos mandamentos do 
Senhor. Portanto, ouvir e obedecer era a 
condição primordial para o cumprimento 
das promessas feitas a Abraão e seu povo. 
Deus fala, por meio da Bíblia, por isso os 
pais precisam preestabelecer limites aos 
filhos como mandamentos, porque “quem 
ama o filho não hesita em discipliná-lo" 
(Provérbios 13: 24). 

O texto de Hebreus 12.6-8 deixa claro 
que Deus disciplina quem Ele ama, por-
que somos filhos legítimos. Então, como 
pais precisamos obedecer às Escrituras Sa-
gradas, pondo limites aos filhos, sem ter 
medo de perder o amor deles: “Porque a 
criança entregue a si mesma envergonha 
sua mãe” (Provérbios 29: 15). Não pode-
mos confundir limites bíblicos com vio-
lência verbal, física, psicológica ou, até 
mesmo, com imposição a qualquer preço. 

A orientação de Paulo é: “Todos os 
vossos atos sejam feitos com amor” (1Co-
ríntios 16: 14). Assim, diante dos fatos 
analisados, aprendemos que a fé como 
doutrina ou ensinamento aos filhos passa 
pelo paradigma ou testemunho dos pais, 
como placas sinalizadoras para os filhos, 
assim como pelos limites postos, pois de-
vemos criar nossos filhos na disciplina 
do Senhor, instruindo-os  na Palavra de 
Deus, porque quando crescerem não se 
desviarão deles e serão felizes (Provérbios 
20: 7).

Marcos Ubiraney Brasil Bulhões 
é pastor da IPRB, desde 2004, 

Bacharel em Teologia (SPR- BC), 
graduando do Curso de Bacharel em 

Ciências Práticas (UNOPAR), pós-
graduado em Filosofia sobre Fé e 
Razão (FAFISMA), mestrando em 

Ministério (SPR-BC) e, atualmente, 
está à frente da 1ª IPR de Camacan, 

BA, Presbitério Sul da Bahia. 
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MATÉRIA // CAPA

Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, há um aler-
ta constante sobre o perigo de se abandonar os princípios das 
Sagradas Escrituras; na maioria dos contextos de tal exortação, 
acompanha a ideia de prosperidade e prudência para aquele 
que persevera em obedecer aos “mandamentos, estatutos e juí-
zos” do Senhor. Em Deuteronômio 30:16, por exemplo, en-
contra-se a seguinte exortação: “Porquanto te ordeno hoje que 
ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos, e que 

guardes os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juí-
zos, para que vivas, e te multipliques, e o Senhor teu Deus te 
abençoe na terra a qual entras a possuir”. Josué próximo a pôr 
os pés na Terra Prometida foi assim exortado: “Não se aparte 
da tua boca o livro desta Lei; antes, medita nele dia e noite, 
para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele 
está escrito; porque, então, farás prosperar o teu caminho e, 
então, prudentemente te conduzirás”. (Josué 1:8). 

Por Wendel Antonio Porto

A FÉ CRISTÃ
SOB ATAQUE

“Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que 
compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes insistindo que batalhassem pela fé uma vez 
por todas confi ada aos santos. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito 

tempo, infi ltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios, e transformam a 
graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único Soberano e Senhor”.

Judas 1:3 e 4
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Por outro lado, o contrário também é 
verdade, quanto mais distante se está da 
verdade, mais ensimesmado é o homem, 
mais distante ele está do próprio Deus. 
“Pois virá o tempo em que não suporta-
rão a sã doutrina; pelo contrário, sentin-
do coceira nos ouvidos, segundo os seus 
próprios desejos juntarão mestres para si 
mesmos. Pois vai chegar o tempo em que 
as pessoas não vão dar atenção ao verda-
deiro ensinamento, mas seguirão os seus 
próprios desejos” (2 Timóteo 4:3).

Há inúmeras referencias bíblicas so-
bre a relação fé e Escritura. O homem 
que vive por fé necessita das Bíblia como 
ela é.  É na Escritura que o homem tem 
para si referencial para sua relação com 
Deus, consigo mesmo, com o outro e 
com o ambiente que o cerca. Por Ela o 
homem se norteia rumo à eternidade. 
Por isso o alerta bíblico ainda pesa sobre 
os dias atuais. 

 Nesse sentido, a tarefa da igreja, en-
tre tantas, mostra-se em guardar a fé. A 
Igreja é a guardiã da fé. E como tal, ela 
não pode abrir mão das Escrituras como 
sua norma de vida, regra de fé. É nas Es-
crituras que o povo de Deus encontra 
os fundamentos para a própria fé, para o 
ensino e para a vida. 

O CONTEXTO 
APOLOGÉTICO DE 
JUDAS

A epístola escrita por Judas não foi di-
rigida a uma igreja ou pessoa em parti-
cular, mas às comunidades judaico-cris-
tãs que estavam dispersas por toda a Ásia 
Menor, sendo uma pequena epístola, ela 
se mostra grande em seu conteúdo apo-
logético-teológico. Orígenes, um dos 
pais da igreja, comentando sobre esta 
epístola declara: “E Judas escreveu uma 
Epístola, extremamente pequena, porém 
cheia de palavras poderosas e graça ce-
lestial”. 

Judas traz uma declaração muito clara 
de seu propósito: “Amados, procuran-
do eu escrever-vos com toda a diligên-
cia acerca da salvação comum, tive por 
necessidade escrever-vos, e exortar-vos 
a batalhar pela fé que uma vez foi dada 
aos santos” (Judas 1:3).  Quando Judas 
exorta seus leitores a “batalhar diligen-
temente pela fé”, usa uma palavra muito 
forte, o verbo composto epagonizesqai.  
Temos aqui a ideia de uma intensa ba-
talha, de manter o inimigo a distância, 
por meio de esforço concentrado e sem 

reservas. Assim, fica explícito como era 
séria a situação na comunidade para qual 
Judas escreveu. 

Para Carlos Osvaldo, a mensagem des-
sa carta é: “Defender a fé do erro exige 
consciência dos desígnios de Deus para 
com os hereges e dos deveres do cren-
te em tempos de heresia”. Sendo que o 
principal dever do crente em tempos de 
heresia é batalhar pela fé genuína.

Apesar de tantos recursos, obras dou-
trinárias cristãs, os falsos mestres e as fal-
sas ideias ainda estão entre nós. Alguns 
deles, como os da Igreja Primitiva, con-
tinuam por perto. E o alerta ainda é o 
mesmo: não se deve usar de tolerância 
para com os seus ensinos. Eles devem ser 
denunciados e os crentes devem ser pre-
venidos. 

A mensagem desta pequena carta é 
para hoje! Ela se faz urgente e mui ne-
cessária. A fé cristã vem sendo atacada 
abertamente, doutrinas essenciais à fé 
cristã genuína têm sido desprezadas e 
ridicularizadas. João Calvino disse bem 
em seu Argumento do Comentário so-
bre Judas: “Ora, se considerarmos o que 
Satanás tem empreendido em nossa épo-
ca, desde o início do evangelho restau-
rado, e que artifícios ele ainda emprega 
ativamente para subverter a fé, e o temor 
a Deus, o que foi um alerta útil no tem-
po de Judas é mais do que necessário em 
nossa época”.

ATAQUES 
À FÉ CRISTÃ: A PERDA 
DA AUTORIDADE DAS 
ESCRITURAS

Historicamente, o protestantismo tem 
concordado que as Escrituras são a Pa-
lavra de Deus inspirada, infalível, imu-
tável. Contudo, a partir do Iluminismo, 
(século XVIII), essa concepção vem sen-
do fortemente ameaçada. Desde então, a 
razão humana assumiu o lugar de juízo e 
tornou-se o árbitro da verdade, não mais 
as Escrituras. 

Estudiosos iluministas, muitos deles 
pretensamente cristãos, começaram a 
atacar a veracidade bíblica, negar os mi-
lagres, contestar doutrinas fundamentais 
para a fé cristã. Tentando assim, tornar 
a fé cristã mais racional e menos místi-
ca/espiritual, mais atraente para os eu-
ropeus que abraçaram essa tendência. A 
partir daí, alguns autores fundamenta-
ram a teologia na experiência e no senti-

mento humanos e não na autoridade das 
Escrituras. 

Contudo, cristãos genuínos, ver-
dadeiros e bíblicos, jamais podem ne-
gar que a única e verdadeira regra de 
fé e prática do povo de Deus deve ser 
a Palavra de Deus. A Bíblia é por si 
só, independente de avaliação huma-
na, autoritativa. Ela oferece resposta às 
mensagens seculares e enganadores do 
mundo pós-moderno. Toda a Escritura 
é inspirada por Deus (2Timoteo 3:16). 
A Bíblia é lâmpada para os pés e luz para 
o caminho (Salmos 119:105). É dever de 
todo pastor, comprometido, bem inten-
cionado, alimentar-se dela para que sua 
cosmovisão seja a de quem enxerga o 
mundo com a mente de Cristo (1Corí-
nitos 2:16).

O HUMANISMO

Trata-se de um movimento social, 
econômico e cultural que transfor-
mou diversos modelos da Idade Média 
e inaugurou o início do Renascimen-
to. De forma militante, esse movimento 
investiu na inversão entre o teocentris-
mo e o antropocentrismo. Deus deixa 
de existir como centro da atenção hu-
mana e quem assume o lugar no centro 
é o homem. Quem está no foco agora é 
o homem, não Deus. Com isso, a exis-
tência humana, suas relações sociais, in-
terpessoais sofrem drásticas mudanças. 
Para o humanismo, todas as tentativas 
de se explicar as demandas humanas de-
veriam acontecer a partir da razão e não 
da Bíblia. 

Há um rompimento proposital com 
o sagrado, religioso e sobrenatural. Po-
rém, na tentativa dessa emancipação 
humana, o homem perde sua referên-
cia, sua identidade. O pastor Hernan-
des Dias Lopes escrevendo sobre o tema 
aponta que na cosmovisão humanista, 
o homem perdeu sua transcendência. 
Deus não é mais o seu referencial. En-
tão, a vida humana já não mais tem o 
mesmo valor e dignidade. Isso justifica 
o aborto, a eutanásia e o descuido com 
as crianças e com os mais vulneráveis. 
Porque Deus foi empurrado para fora 
do caminho, a criação foi rejeitada e o 
propósito da vida foi alterado. O ho-
mem, ao perder sua identidade, mergu-
lhou sua alma num poço profundo de 
perplexidades. Daí, a corrida desenfrea-
da para buscar um sentido para a vida 
no prazer, no poder e no sexo.
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O RELATIVISMO

O Relativismo é uma corrente de 
pensamento que questiona as verdades 
universais do homem, tornando o co-
nhecimento subjetivo. Propõe a des-
construção das verdades pré-determina-
das, buscando o ponto de vista do outro 
sob a premissa do não julgamento. O 
Relativismo defende a subjetividade da 
verdade. O que o homem acredita e de-
fende, seja enquanto moral ou conheci-
mento, é conforme ele vê e experimen-
ta, conforme seu contexto, não há um 
padrão. 

Por isso, a verdade não é absoluta, de-
pende de como cada um percebe cada 
fato, cada fenômeno. Dessa forma, o 
conceito de moral, de bem e mal, depen-
de de como a sociedade constrói esses 
conceitos, e não de uma verdade absolta 
como a Bíblia ensina, colocando-a assim 
em questão como a única verdade. É re-
lativo inclusive as interpretações feitas 
pelos homens sobre os livros sagrados. 
Essa corrente filosófica vai contra um 
dos principais fundamentos da fé cristã, 
que é a convicção de que a Bíblia é ex-
clusiva e absoluta Palavra de Deus, ela é 
inspirada, inerrante, imutável e suficien-
te fonte de revelação sobre Deus.

O PRAGMATISMO
É uma doutrina filosófica cujo objeti-

vo inicial foi o de se opor ao intelectua-
lismo, considerando o valor da prática 
como como critério da verdade, ou seja, 
o que dá certo é certo.  O Pragmatismo 
se baseia no conceito de que as ideias e 
atos só são verdadeiros se servirem para 
a solução imediata de seus problemas. 
Para essa corrente, uma ideia ou concei-
to apenas passa a ser verdadeiro quando 
de fato funciona.

Infelizmente, muitos pastores e líderes 
assumiram essa postura em suas igrejas, 
onde consideram corretas práticas litúr-
gicas não encontradas, tampouco ensi-
nadas pelas Escrituras. Líderes pragmá-
ticos agem em busca de resultados e não 
são guiados por princípios, ou seja, uma 
determinada conduta ou prática é cor-
reta por aquilo que ela produz, não por 
ser ensinada na Bíblia. Se são movidos 
por resultados e não por princípios, são 
propensos a adotarem modelos que pas-
sam por cima dos princípios. Contudo, o 
apóstolo Pedro, em sua segunda epístola, 

diz que os indoutos e inconstantes tor-
cem as Escrituras para sua própria perdi-
ção (2Pedro 3:16).

O SECULARISMO

Trata-se de uma ideologia que pro-
move a ausência de qualquer obrigação 
relacionada à autoridade ou crença em 
Deus. Para essa corrente filosófica, a 
pessoa humana tem a liberdade de acre-
ditar ou não em uma religião, garantin-
do o livre exercício de todos os cultos, o 
que também implica dizer que ninguém 
pode ser obrigado a respeitar dogmas ou 
normas religiosas. Assim, pode se dizer 
que o secularismo defende o exercício 
de uma sociedade sem vínculo com um 
ensinamento religioso, um estado laico, 
uma comunidade neutra em relação a 
crenças religiosas. Ou seja, o secularismo 
diz respeito às decisões sociais, sobretu-
do políticas, que agem de forma impar-
cial em relação à influência religiosa.

O problema do secularismo é que a 
religiosidade sem Deus resulta em mor-
te espiritual. É isso que se vê no mun-
do. Onde o secularismo dominou, temos 
igrejas falidas, templos fechados, pessoas 
sem referências bíblicas e espirituais.

CONSIDERAÇÕES 
FINAIS

Pode-se ainda pensar em muitas ou-
tras ideologias que se opõem ferozmente 
contra a fé cristã, tais como: o feminis-
mo, a ideologia de gênero, o ecume-
nismo, movimentos minoritários, entre 
tantos. Todos os dias surgem novas pro-
postas e militâncias malignas que com-
provam que o Cristianismo é de longe, 
a religião mais perseguida em todo o 
mundo. Desde o início foi assim. Perse-
guições internas externas, dentro e fora 
da igreja, que tentam ameaçar sua exis-
tência. O mundo sempre odiou a Cristo 
e sempre odiará seus seguidores. Jesus 
disse: “E, por causa do meu Nome, sereis 
odiados de todos” (Mateus 10:22).  

O mundo jaz no maligno, sua es-
trutura, suas bases são governadas pelo 
príncipe deste século. Paulo, em 2 Co-
ríntios 4:4, afirma que “o deus deste 
mundo cegou o entendimento dos in-
crédulos, para que não lhes resplandeça 
a luz do evangelho da glória de Cristo, 
que é a imagem de Deus”.  É com tris-
teza que se vê, a cada dia, que um gran-

de número grande de “cristãos” tem se 
curvado àquilo que a Bíblia classifica de 
“vãs e enganosas filosofias”. Sim, alerta o 
apóstolo Paulo: “Tenham cuidado para 
que ninguém os escravize a filosofias vãs 
e enganosas, que se fundamentam nas 
tradições humanas e nos princípios ele-
mentares deste mundo, e não em Cris-
to” (Colossenses 2:8). Do mundo não há 
outra coisa a esperar a não ser a mentira 
e o engodo, porém, daqueles que profes-
sam a fé, o mínimo que se espera é que 
a guardem. 

A fé cristã sempre foi, está sendo e 
sempre será atacada, contudo, sem som-
bra de dúvidas, está nas ‘mãos’ da igreja 
a tarefa de batalhar pela fé uma vez por 
todas confiada aos santos (Judas 1:3). A 
igreja santa, invisível, é tanto a deposi-
tária, quanto a guardiã das Sagradas Le-
tras, e ela pode descansar na promessa de 
que ainda que haja investidas do próprio 
satanás com suas mentiras e enganos, “as 
portas do inferno não prevalecerão con-
tra ela” (Mateus16:18). 
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Na edição de nº 15, maio/junho de 
2022, do Jornal Renovado, foi publica-
da uma matéria intitulada NO DIA DA 
MINHA PARTIDA, em memória ao Pr. 
Geraldo Rosa de Oliveira (Geraldão), o 
mineiro, que partiu para o Senhor, víti-
ma de infarto, no dia 19 de junho deste 
ano, em Governador Valadares, MG. Por 
vezes, deixamos para falar das “proezas” 
de nossos parentes, amigos e conhecidos 
somente quando partem para a eternida-
de, o que deveríamos fazer com satisfa-
ção durante seus dias de vida.

Pois bem, completar 80 anos de vida é 
um presente de Deus. Sim, porque a vida 
é uma dádiva divina. Aliás, não apenas 
80, mas na somatória dos anos de vida 
dele mais os dias de vida dela, há 160 

DEZESSEIS DÉCADAS DE VIDA 
E ETERNA GRATIDÃO A DEUS 

primaveras. Raramente ouve-se falar de 
um casal que tenha a mesma idade, pro-
fesse o mesmo credo religioso, tenha o 
mesmo estilo de vida e viva a mesma ex-
pectativa quanto à eternidade com Deus. 
Ou seja, um casal que conjuga, perfei-
tamente, as mesmas habilidades e prefe-
rências ministeriais. 

A vida deles é uma história que vale a 
pena conhecer e tirar lições para o dia a 
dia. Eles vivem debaixo do mesmo teto, 
buscam a realização dos mesmos so-
nhos e enfrentam os mesmos desafios há 
55 anos. Isso não é para qualquer casal, 
ainda mais neste mundo de ideologias 
predominantes que tentam a todo custo 
relativizar os preceitos bíblico-teológi-
cos de preservação da família, verdadeira 

instituição divina. No entanto, se per-
guntássemos a eles qual o segredo do su-
cesso, responderiam: uma vida de inteira 
dedicação e amor a Deus.

QUEM SÃO ELES?  

Vanderlei Nascimento Moraes, co-
nhecido por pessoas mais próximas 
como Vandeca, é filho de João Batista 
Moraes e Ana Nascimento Moraes (in 
memoriam). Ele nasceu na modesta Pe-
dra Azul, em 18 de junho de 1942, cida-
de do Nordeste de Minas Gerais, famo-
sa pela lenda “o bicho de Pedra Azul”. 
Morou em Serra dos Aimorés, MG, onde 
a família possuía uma pensão. Chegou 

“Ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e se tornar um autor da própria história. É 
atravessar desertos fora de si, mas ser capaz de encontrar um oásis no recôndito da sua alma. 

É agradecer a Deus a cada manhã pelo milagre da vida” 
Augusto Cury

EXECUTIVA // AÇÃO



Ano II - julho/agosto 2022

RENOVADO

8

a Teófilo Otoni quando tinha 17 anos. 
Sua mãe era evangélica e ele nasceu em 
um lar cristão. 

Maria Aparecida Linhares Nascimen-
to, conhecida por Zili, é natural de Co-
mercinho, MG, filha de Otacílio Miran-
da Linhares e Ismênia Batista Linhares 
(in memoriam). Ela nasceu no dia 16 de 
agosto de 1942. Sua mãe era atuante na 
Igreja Católica, mas se converteu com o 
esposo ao evangelho, em 1950. Zili fez 
sua decisão a Cristo ainda quando crian-
ça. Estava com 8 anos quando seus pais 
saíram de Tuparecê, MG, para fixar resi-
dência em Teófilo Otoni. Casou-se com 
Vanderlei, no dia 27 de maio de 1967, na 
cidade de Teófilo Otoni, onde o conhe-
ceu e vivem atualmente. 

Dessa união nasceram oito filhos: Sara 
(solteira), Daniel, David, que é pastor 
da Igreja Presbiteriana do Brasil, Dé-
bora, Eliezer, Vanderlei Junior, Marcos 
e Jonathas (solteiro); dez netos: Yuri, 
Danielly, Anne Kelly, Vanilda, Felipe, 
Camille, David Antônio, Allan, Arthur 
e Valentina; e uma bisneta: Laura. Van-
derlei e Zili são pessoas de luz própria, 
entusiastas, de vida ilibada e de grande 
testemunho na cidade. Ele é graduado 
em Letras e ela em Pedagogia, exercen-
do o magistério por longos anos. Apo-
sentaram-se na década de 90.    

TRABALHO E MINISTÉRIO

Vanderlei foi vendedor e gerente por 
20 anos da tradicional Loja Magda Ma-
gazin Ltda, fundada em 1966. Foi ho-
mem de confiança do patrão, o libanês 
Adel Kasser Lauar (in memoriam). Exer-
ceu o presbiterato na Igreja Presbiteriana 
Independente Renovada (IPIR) e na 1ª 
Igreja Presbiteriana Renovada dessa ci-
dade. Participaram da fundação da IPR, 
juntamente com a família Batista Linha-
res. Foi consagrado à Aspirante, título da 
época, no dia 3 de janeiro de 1981, pelo 
Presbitério de G. Valadares, e ordenado 
a Pastor pelo Presbitério da Bahia, no dia 
23 de janeiro de 1982.

Naquele ano, já estavam à frente da 
2ª IPR-TO, cujo trabalho teve início em 
29 de setembro de 1979. A metodologia 
aplicada foi a visitação de casa em casa: 
“COMANDO DOS SETENTA” - cada 
crente, uma testemunha lá fora, onde 
os pecadores estão. Os primeiros cultos 
tinham em média 60 pessoas; e a EBD, 
64 alunos. Em pouco tempo, já estavam 
congregando em local próprio, na Rua 
90, 147, Santa Clara. Em 5 de janeiro de 
1980, o trabalho já estava emancipado. 
Hoje, é uma igreja estabelecida, possui 

um templo amplo com salas adequadas 
para a EBD, localizado na Avenida Flo-
riano Peixoto, 647, Dr. Manoel Pimenta.    

LEMBRANÇAS QUE MARCARAM

Guardamos boas lembranças des-
se casal. Os inesquecíveis ensaios e pe-
ças alusivas ao Natal, na época da IPIR. 
Zili sempre se destacou, por sua capa-
cidade, dedicação e comprometimento, 
especialmente em se tratando de EBD. 
Não tem como falar dessa escola sem ci-
tar seu nome e sua maestria como supe-
rintendente. Seu trabalho sempre foi re-
conhecido. A Escola Dominical sob sua 
liderança refletia dinamismo e motiva-
ção, porque estava sempre promovendo 
campanhas de crescimento e participa-
ção, que envolviam todos os professores 
e alunos. Sempre se norteou por alvos!                    

Alguns flashes da adolescência ain-
da estão vivos em nossa mente. Por 
exemplo: quando o Presbítero Vander-
lei chegava à igreja com a família, em 
seu DCW Vemaguet (risos); o texto e o 
tema de uma impactante mensagem por 
ele pregada: “Multidões, multidões, no 
vale da decisão!” (Joel 3: 14). Ah, algumas 
cenas que jamais se apagarão da nossa 
memória são aqueles domingos de EBD 
quando Zili chamava à frente, nominal-
mente, os contribuintes para quitação do 
carnê da MISPA, Missão fundada por seu 
irmão, Pr. Altair Batista Linhares, em 
1976. Meu nome estava lá!       

CELEBRAÇÃO E GRATIDÃO 

No dia 16 de julho, às 19h30min, no 
templo da 2ª IPR-TO, o Conselho Local 
juntamente com o Presbitério de Teófilo 
Otoni, na presidência do Pr. João Fer-
reira de Freitas Filho, um dos pastores 
dessa igreja, promoveram um culto de 
gratidão e louvores a Deus pelo JUBI-
LEU DE CARVALHO desse casal aben-
çoado. Foi uma noite memorável! Entre 
os pastores presentes, estavam os presi-
dentes dos Presbitérios de Caratinga, Pr. 
Edes Guimarães da Silva, Vale do Jequi-
tinhonha, Pr. Tadeu Batista de Agui-
lar, e o vice-presidente da MISPA, o Pr. 
Geraldo Gabriel de Souza. Todos deram 
uma palavra. O PRESCAR homenageou 
o aniversariante com uma placa.

O Pr. Advanir Alves Ferreira, pre-
sidente da IPRB, acompanhado de sua 
esposa, Jucieni Aguiar de Souza Ferrei-
ra, foi o convidado especial para minis-
trar a Palavra de Deus nessa noite. Ele 
trouxe uma mensagem abençoadíssima, 

com base em Êxodo 3:1-10, sob o tema: 
“A renovação exponencial na vida de 
um servo de Deus”. Nessa ocasião, em 
nome da IPRB, homenageou o aniver-
sariante com uma placa condecorativa, 
entregue pelo Pr. Marcos Antônio Ca-
valheiro Zengo, 1º secretário da IPRB, 
que trouxe uma rápida palavra. 

Nessa oportunidade, a irmã Zili tam-
bém foi homenageada pela IPRB com 
uma linda cesta de flores, entregue pela 
Jucieni. Ao final da celebração, o Pr. 
Vanderlei usou a palavra para expres-
sar sua alegria e de toda sua família por 
esse momento relevante e histórico, re-
gistrando sua gratidão a Deus e a todos 
por tudo. Os trabalhos foram encerrados 
com momentos especiais para fotos de 
recordação do casal, ficando todos ex-
pressamente convidados para um gran-
de almoço no dia seguinte, no sítio da 
Igreja.      
           
BREVE HISTÓRICO 

A 2ª IPR-TO foi organizada com três 
presbíteros, dois diáconos, 39 membros 
batizados, 228 alunos na EBD e 16 pro-
fessores. Conta hoje, segundo dados es-
tatísticos de 2021, com 1752 membros, 
992 alunos na EBD, sendo 450 na sede 
e 542 nas congregações, 10 pastores, 19 
presbíteros, 6 evangelistas, 13 diáconos, 
23 diaconisas, cinco cooperadoras, 14 
congregações, três pontos de pregação, 
14 células/grupos, um programa de rá-
dio, 17 templos, duas casas pastorais e 
seis imóveis alugados. 

A Igreja possui um sítio, a cerca de 
20 km da cidade, banhado por um rio, 
de dois alqueires e meio, com campo de 
futebol, casa de caseiro, alojamentos, co-
zinha e local para cultos. Ali são realiza-
dos retiros, confraternizações, batismos 
e eventos dessa natureza. Vale ressaltar 
que as diversas Igrejas Renovadas nessa 
cidade são, historicamente, reconhecidas 
como igrejas renovadas e pentecostais, 
oriundas do Presbiterianismo. São igre-
jas que acreditam e exercem a pregação 
da Palavra de Deus e os dons espirituais 
para hoje, segundo a Bíblia Sagrada. 

'
Por Emerson Dutra, Ministro 

do Evangelho, autor do livro “Vida, 
Deus se importa com ela!?", professor e 
titular da Secretaria Central da IPRB. 

Graduado em Teologia e em Letras, 
pós-graduado em Administração, 

Supervisão e Orientação Educacional e 
em Língua Portuguesa
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realizados, há de se considerar que esse 
se juntou aos demais, que têm alcança-
do um número considerável de parti-
cipantes, oferecendo-lhes comodidade, 
qualidade e oportunidade no aprendi-
zado da Palavra de Deus. É verdade que 
o período da pandemia trouxe muitas 
complicações, no entanto, reconhece-
mos que essa inovação veio para ficar.

PALESTRANTE CONVIDADO   

O preletor desta feita foi o Pr. Jere-
mias Pereira, da 8ª Igreja Presbiteriana 
do Brasil, da Grande BH, que já esteve 
presente em outros eventos da IPRB. 
Como sempre, movido por seu jeito 
mineiro belo-horizontino de se comu-
nicar, dentro de seu estilo prático-ex-
positivo divertido, falou praticamente 
por quase uma hora sem cansar os in-

DIA DOS PAIS MOTIVA 
REALIZAÇÃO DO 2º ENCONTRO 
ONLINE DE HOMENS DA IPRB

O Dia dos Pais, 2º domingo de 
agosto, tornou-se a grande motiva-
ção para que a Diretoria Executiva 
da Igreja Presbiteriana Renovada do 
Brasil (IPRB) promovesse, no dia 12 
(sexta-feira) de agosto, às 19h30, pelo 
segundo ano consecutivo, o 2° EN-
CONTRO ONLINE para os homens 
das Igrejas Presbiterianas Renovadas 
do Brasil e do exterior. O evento foi 
marcado por sua dinâmica e foco, que 
visou abençoar e encorajar os pais e os 
homens em geral das Igrejas que parti-
ciparam do evento. A coordenação es-
teve por conta do presidente da IPRB, 
Pr. Advanir Alves Ferreira, juntamente 
com a Diretoria Executiva. 

Conforme dados técnicos, informa-
dos pelo responsável, Pr. Cláudio Schi-
midt Junior, foram contabilizadas qua-
se 3.000 participações/visualizações, 
pelo canal da IPR-TV no YouTube. De 
fato, como os outros eventos online já 

ternautas, permitindo que cada partici-
pante permanecesse conectado o tempo 
todo. Pelo menos essa foi a minha ex-
periência e de outros que conversamos.

O texto básico de sua reflexão foi 
o episódio de 1 Reis 14: 1-20, opor-
tunidade em que destacou os seguintes 
protagonistas no cenário político-espi-
ritual-familiar de Israel: a) o Rei Jero-
boão, o efraimita, um dos herdeiros do 
Rei Salomão; b) sua mulher, cujo nome 
o texto não diz, mas que, segundo a 
Septuaginta, seria uma parenta do Rei 
do Egito com quem Jeroboão se casou; 
c) Aías, o profeta cego e conhecido de 
Jeroboão; d) e o Senhor Jeová. Depois 
de um pano-de-fundo histórico como 
introdução, ele dissertou sobre OS 
DESAFIOS E OS DILEMAS DE UM 
HOMEM, que são: 

1º. Honrar a Deus e sua Palavra 
(v. 2): estamos vivendo crises familiares 
absurdas porque os homens-pais não 

IPRB // EM AÇÃO
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estão dando “bola” à Palavra de Deus. 
2°. Discernir como Deus fala atra-

vés das crises de sua família (v. 3): as 
crises familiares podem nos levar a des-
cobrir os propósitos de Deus. 

3°. Ser um protetor de sua esposa 
(v. 4): Jeroboão foi covarde, porque 
não foi ao profeta. O marido dever 
ser protetor e não manipulador de sua 
mulher.

4°. Considerar que suas limitações 
não limitam a Deus (v. 4): O profeta é 
cego, mas nem por isso Deus deixou de 
usá-lo. Deus usa você com o que tem.    

5º. Clamar pelo sobrenatural em 
sua vida (v. 6): Não podemos aceitar 
um ministério de barganha financeira, 
mas crer no Deus do sobrenatural.   

6°. Crer que o momento políti-
co não define as emoções do povo 
de Deus (vv. 7 e 8): tudo passa, mas 
Deus continua no trono governando 
o mundo.

7°. Ser fiel na entrega da mensa-
gem de Deus (vv. 9 e 10): o profeta 
não teve medo de dizer quem era Deus, 
mas foi fidedigno na entrega da palavra.  

8°. Entregar a mensagem de Deus 
com ousadia (v. 17): a mulher contou 

tudo que ouviu do profeta a Jeroboão 
com ousadia. Ela não se intimidou!     

A reflexão trouxe aos ouvintes, entre 
as diversas aplicações prático-pedagó-
gicas cristãs, motivação, encorajamen-
to, conscientização, renovação, exorta-
ção, consolo e quebrantamento. Foram 
momentos coroados com a graça e a 
unção do Espírito Santo de Deus, usan-
do o servo do Senhor. Esse é o tipo de 
evento que, segundo os participantes, 
valeu a pena participar. Aqueles que 
não puderam assistir, que façam isso, 
oportunamente. A palestra, na íntegra, 
está disponível no site www.iprb.org.
br e no canal do YouTube da IPR-TV.   

           
DIA DO PRESBITERIANISMO E DO 
SPR-CNT

O dia 12 foi marcado por duas come-
morações especiais. Ou seja, o dia do 
Presbiterianismo Nacional, com a che-
gada do jovem missionário, de 26 anos, 
Ashbel Green Simonton, ao Brasil, no 
dia12 de agosto de 1859, precisamente 
na capital do Império, na época o Rio 
de Janeiro. Outro marco importante foi 
a comemoração do dia do Seminário e 

Instituto Bíblico de Cianorte, hoje de-
nominado Seminário Presbiteriano Re-
novado, fundado no dia 12 de agosto 
de 1965, pelo Pr. Jonathan Ferreira dos 
Santos. Essa Casa de Profetas tem sido 
um dos braços no crescimento susten-
tável da IPRB. 

GRATIDÃO A TODOS

Os participantes parabenizam a Di-
retoria Executiva da Igreja, na pessoa 
de seu presidente, Pr. Advanir Alves 
Ferreira, por mais um evento, que faz 
parte dessa grande iniciativa e inovação 
pandêmica. Encerrando, o presiden-
te agradeceu ao preletor, que bondo-
samente nos atendeu, aos membros da 
Diretoria Executiva e a todos os pasto-
res, líderes e homens em geral que se 
esforçaram para participar desse traba-
lho. Desejou a todos os pais renovados 
um feliz Dia dos Pais, juntamente com 
suas famílias.  

Secretaria Central da IPRB
Por Emerson Dutra
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O dia 12 de agosto é o “Dia do 
SPR de Cianorte”, uma homenagem 
justa, honrosa e bastante simpática 
visto ser esse o dia da sua fundação, 
em 1965. Afinal, não são todos os 
que recebem uma homenagem assim 
só porque nasceram e foram regis-
trados no cartório. Ter uma data fi-
gurando no calendário e mostrando 
a todos sua existência só pode ser re-
sultado de muito esforço, trabalho e 
reconhecimento da maioria. Por esse 
gesto, o SPR-CNT será eternamente 
grato, dando o seu melhor para con-
tinuar fazendo jus à deferência. 

Mas nem só de aplausos e datas 
comemorativas vivem pessoas e ins-
tituições. A vida real, aquela que se 
vive nos outros dias do ano, pode não 
ser tão glamourosa e atraente. Já di-
zia o Pregador, o rei de Jerusalém: 
“Por mais que um homem viva, deve 
desfrutar sua vida toda. Lembre-se, 
porém, dos dias de trevas, pois serão 
muitos” (Eclesiastes 11:8). Mesmo 
correndo o risco de ser um estraga-
-prazeres pessimista e mal-humorado 
esse não é um princípio que deva ser 
ignorado. Nem só de luzes se alimen-
tam os dias; também há a escuridão e 
o silêncio congelante das noites so-
litárias. 

Já chegando perto dos 60 anos de 
idade, o SPR-CNT sabe bem o que 
significam essas palavras, na pele, 
na alma e em tudo o mais. Costumo 
sempre dizer que “paredes contam 
histórias”; e quantas há para serem 
contadas em cada metro quadrado 
da Rua Oyapoc, nº 100.  De lágri-
mas de alegria a soluços incontidos; 
de milagres a sofrimentos; de con-
quistas a derrotas; de encontros a de-
sencontros; de olhares a casamentos; 
de saudades a abraços; de amizades 
fraternas a apertos de mão protoco-
lares; de experiências sobrenaturais a 
desastres naturais. Sim, de tudo um 
pouco, anos após ano, o SPR-CNT 
tem sido palco de inúmeras histórias, 

12 DE AGOSTO: DIA DO SPR 
DE CIANORTE

Que importância tem esse dia para nós e para todos?

felizmente, a maioria delas, belíssi-
mas.

De tudo isso, uma coisa é certa: o 
SPR-CNT está vivo, atuante e pronto 
para mais 60 ou 100 anos. Como pro-
tagonistas que somos de uma história 
de renovação espiritual inquestiona-

velmente bela e como quem não per-
deu o encanto nem a esperança, afir-
mo que o futuro não será menor que 
o passado nem o presente impeditivo 
para o melhor. Temos assistido ao co-
lapso de muitas instituições sérias ao 
nosso redor. A ascensão das mídias e a 
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mudança de paradigmas é uma rea-
lidade da qual não podemos fugir. 
As transformações que outrora vi-
nham a conta-gotas, ganharam ve-
locidade supersônica, deram gui-
nadas mirabolantes e, muitas vezes, 
têm nos deixado como se estivésse-
mos num estouro de boiada: todo 
mundo tentando se salvar numa 
correria sem rumo. 

O quadro geral nas igrejas e, 
principalmente entre os jovens, 
tem mudado radicalmente. Mesmo 
assim, a voz de Deus continua altis-
sonante, chamando homens e mu-
lheres a fim de servirem no Reino. 
Quem tiver ouvidos ouvirá, quem 
tiver olhos verá e quem tiver amor, 
responderá afirmativamente ao 
convite do Espírito. Precisamos de 
coragem para sair da zona de con-
forto, para colocar os pés fora de 
casa, sair pelos caminhos, atalhos, 
ruas e becos convidando pobres, 
cegos, aleijados, coxos, proscritos 
e marginalizados. 

Se este for o seu caso e se o Es-
pírito de Deus o impelir para isso, 
tenha em nós, do SPR-CNT, um 
aliado incondicional. Estamos pre-
parados para te ajudar e te acolher. 
Algumas pessoas olham com ceti-
cismo para o futuro dos seminá-
rios. Eu que não acredito em des-
tinos, nem sou fatalista, penso que 
Deus não deixou de contar com 
pessoas, para ser seus cooperado-
res na construção da história e no 
avanço do Reino. Assim sendo, en-
quanto houver uma só pessoa di-
zendo “eis-me aqui”, vamos estar 
com nossas portas abertas e prontos 
para fazer com que o nosso dia 12 
de agosto, seja mais que uma data 
comemorativa. Lutaremos até o 
fim para delinear em nossos alunos 
traços de verdadeiros soldados do 
exército de Deus. Essa é a razão de 
ser do SPR-CNT. Estamos vivos e 
ativos, com a idade chegando aos 
60, com o ânimo de quem chegou 
aos 20 e com a vitalidade de quem 
acabou de nascer.

Sejam bem-vindos ao nosso 
campus! Sejam bem-vindos à Seara 
do Mestre!

Pr. Weslei Odair Orlandi
Diretor do SPR-CNT

Presidente do Presbitério de 
Umuarama

Pastor da I IPR de Umuarama
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PRESCAMP REALIZA 
RENOVA-SP INTERIOR

No dia 27 de julho, às 19 horas, foi 
realizado o 2º RENOVA-SP INTE-
RIOR, evento organizado pelo Pres-
bitério de Campinas (PRESCAMP), 
que aconteceu na IPR de Indaiatuba. 
O evento contou com ampla partici-
pação de pastores e líderes de igrejas 
do PRESCAMP. 

Estiveram presentes os membros da 
Diretoria Executiva da IPRB, a saber: 
o presidente, Pr. Advanir Alves Fer-
reira, preletor da noite, que trouxe 
uma palavra edificante e abençoado-
ra; o 1º Secretário, Pr. Marcos Antô-
nio C. Zengo; o 2º Secretário, Pr. Jair 
da Cruz Lara e o 2º Tesoureiro, Pr. 
Anairton de Souza Pereira. 

A Organização do RENOVA-SP IN-
TERIOR agradece à Diretoria Executi-
va da IPRB, na pessoa de seu mui digno 
presidente, Pr. Advanir Alves Ferrei-
ra, pelo apoio dispensado ao evento e 
a todos os participantes. Foi um tempo 
abençoador e muito proveitoso, des-
pertando a todos os presentes para um 
grande avivamento. Todos os presentes 
foram impactados pelo poder da Palavra 
de Deus e pelo mover do Espírito Santo. 
Que venham os próximos e que, de fato, 
vivenciemos em nossa amada Denomi-
nação um grande, verdadeiro e bíblico 
avivamento, “mantendo a chama acesa”. 

Pr. Luiz Brito
Secretário Executivo do PRESCAMP
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No dia 13 (sábado) deste mês, às 20horas, na 1a Igreja Pres-
biteriana Renovada de Maringá, palco da 1a Assembleia Geral 
de fundação da Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil (IPRB), 
realizada no dia 8 de janeiro de 1975, o Presbitério de Maringá 
(PRESMAR) promoveu um Encontro de Avivamento Espiri-
tual para os seus pastores, esposas e líderes em geral. O evento 
contou com a participação das igrejas renovadas da cidade e 
região, que vieram em ônibus fretados e carros particulares.

Após as boas-vindas e abertura ofi cial feita pelo presidente do 
PRESMAR, Pr. Advanir Alves Ferreira, as seguintes igrejas tive-
ram participação especial durante o culto com apresentações de 
coreografi as-danças, coral e ministração do louvor: IPR de Santa 
Fé, 2ª IPR de Maringá, 15ª IPR de Maringá, IPR de Colorado, 
IPR de Paiçandu, 11ª IPR de Maringá e 10ª IPR de Maringá. O 
momento litúrgico ainda contou com a participação honrosa do 
Pr. Nilton Tuller que foi um dos fundadores da IPRB.

O Pr. Andrey Marcelo Garcia, Secretário Executivo, agra-
deceu a presença de todos e fez uma oração pelo preletor, Pr. 
José Roberto Sacramento de Oliveira, que esteve acompanha-
do de sua esposa, irmã Daniela Cavalcante de Oliveira. Confe-
rencista e avivalista renovado, que Deus tem usado para aben-
çoar e despertar as igrejas para buscar um REAVIVAMENTO 
urgente, a partir do lema oficial da IPRB, baseado em Haba-
cuque 3: 2, ele ministrou sobre o tema: MANIFESTO: POR 
QUE SOMOS PRESBITERIANOS RENOVADOS?

Após algumas considerações sobre o presbiterianismo, fo-
cando o mover do Espírito Santo (décadas de 60 e 70), que fez 

surgir a IPRB, citando, inclusive alguns capítulos da Confissão 
de Fé da Igreja, como pilares de sua crença nos princípios bí-
blicos de uma fé comprometida com Deus e com o Espírito, o 
Pr. Sacramento dissertou sobre os seguintes pontos, como res-
posta à sua temática: 1°. Identidade (quem somos); 2º. Com-
prometimento (serviço a Deus); 3°. Avivamento (nossa marca) 
e 4°. Esperança (a volta de Jesus).

Houve um mover de Deus durante a pregação e vidas foram 
abençoadas, renovadas e despertadas pelo Senhor. Era visível 
no semelhante das pessoas o reflexo de um coração quebran-
tado, sensível e tocado pela Palavra do Senhor. Foi uma noite 
marcante e abençoadíssima, que não ficou limitada ao horário. 
Ao final, o presidente fez os agradecimentos a todos e à igreja 
anfitriã, na pessoa do Pr. Jair da Cruz Lara e Conselho. Os 
trabalhos foram concluídos com um saboroso lanche, como 
cortesia do PRESMAR.

No dia seguinte (domingo), encerrando sua participação 
no Presbitério, o Pr. Sacramento pregou na Congregação do 
Conjunto Guaiapó, da 2a IPR de Maringá. Para o Pr. Clau-
domiro Ferreira da Silva foi uma manhã, em que Deus aben-
çoou poderosamente os participantes e uma imensa alegria em 
receber o referido pastor. No culto à noite, ministrou na 10ª 
IPR, pastoreada pelo pastor Advanir Alves Ferreira. Deus ma-
nifestou a sua graça e vidas foram tocadas e visitadas com a 
presença do Espírito Santo. 

Informa a SC da IPRB - Emerson Dutra

PRESMAR PROMOVE 
ENCONTRO DE AVIVAMENTO 
PARA PASTORES E LÍDERES
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O SPRBC celebra neste mês de agosto 
30 anos da fundação da AEEBBC – As-
sociação Evangélica Educacional Bene-
ficente Brasil Central. Estamos muito 
contentes com esta data memorável da 
nossa mantenedora e podemos gritar: 
“Ebenézer: Até aqui nos ajudou o Se-
nhor!” (1Samuel 7:12). Pois se chegamos 
até aqui é porque a boa mão do Senhor 
trabalhou ao nosso favor e moveu o co-
ração, mãos e pés de muitas pessoas que 
se doaram e se dedicaram intensamente 
para a consolidação desta Instituição que 
hoje possui reconhecimento dentro e 
fora da nossa denominação pela serieda-
de, comprometimento, dedicação e zelo 
na formação de líderes. Já tivemos deze-
nas de turmas, centenas de graduados e 
enviados aos campos para a colheita, mas 
ainda há vagas disponíveis para todos 

SPRBC – SEMINÁRIO 
PRESBITERIANO RENOVADO 

BRASIL CENTRAL

aqueles que são chamados pelo Senhor 
ao ministério.

Para nós, o ano de 2022 é muito es-
pecial, pois marca um novo ciclo para a 
sociedade hodierna que agora está mais 
tecnológica e conectada ao ambiente 
virtual. Num mundo em retomada pós-
-pandemia, vivenciamos um cenário de 
guerra e conflitos regionais com reflexos 
globais que nos desafia em todas as esfe-
ras da vida comum e do corpo de Cristo, 
especialmente em sua eclesiologia. Para 
o SPRBC, este ano registra as três déca-
das de fundação e existência da mante-
nedora desta casa de profetas que nasceu 
com um propósito divino de formar lí-
deres para servir a igreja dentro e fora 
do Brasil e transformar a sociedade pela 
pregação da Palavra e debaixo da depen-
dência do Espírito Santo. Esta tem sido 

a direção da IPRB – Igreja Presbiteriana 
Renovada do Brasil para este Seminário.

A mantenedora do Seminário é mui-
to grata pela estrutura construída nestas 
décadas e investe num projeto de revi-
talização estrutural e qualificação cons-
tante do corpo docente, bem como um 
programa pedagógico que visa a forma-
ção integral daquele que almeja o mi-
nistério, para que seja um líder emocio-
nalmente saudável, com profundidade 
bíblica, teologicamente equilibrado e 
vida de santidade através dos meios de 
graça. Desta forma, o SPRBC é uma casa 
acolhedora, lugar de amizades para vida 
pessoal e ministerial, um lugar de des-
frutar os milagres do Pai e ter experiên-
cias marcantes e profundas com o Espí-
rito Santo. Aqui é um lugar de milagres.

A Associação Evangélica Educacional 

CELEBRANDO 30 ANOS DE FUNDAÇÃO 1992 – 2022
“Formando líderes para transformar o mundo”

SPR-BC // EM AÇÃO
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Beneficente Brasil Central – AEEBBC 
foi fundada em 8 de agosto de 1992, nas 
dependências da III Igreja Presbiteria-
na Renovada de Anápolis. O início das 
aulas ocorreu, em fevereiro de 1993, na 
primeira sede, nos fundos da II Igre-
ja Presbiteriana Renovada de Anápolis/
GO, na região central da cidade, passan-
do depois para a Avenida Dona Elvira, 
no Bairro São Carlos, até chegar na sua 
atual sede, no Bairro Cidade Jardim. Du-
rante todos estes anos vivenciamos mui-
tos milagres e a bondade do nosso Deus 
ao nosso favor. Muitas pessoas e líderes 
cooperaram e se doaram para tornar este 
sonho uma realidade. Dezenas de pro-
fessores e colaboradores foram instru-
mentos de Deus para abençoar e moldar 
muitas vidas. Centenas de pessoas foram 
alcançadas com uma formação integral e 
comprometida com a sã doutrina e com 
o progresso do Evangelho.

Nossa gratidão ao Senhor da Seara 
que tem sustentado esta casa de profe-
tas, agradecemos, na pessoa do pastor 
Daniel de Oliveira, a todos os funda-
dores desta obra que constam na ata de 
fundação; aos membros das diretorias 
da mantenedora AEEBBC, especial-
mente aos pastores da primeira direto-
ria: presidente: Pr. Daniel de Oliveira; 
vice-presidente: Pr. Marcos Antonio 
Pereira, primeiro secretário: Pr. Mar-
cos Antonio Cavalheiro Zengo, segun-
do secretário: Pr. Carlos José Soares, 
primeiro tesoureiro: presbítero Jovem 
Rosa de Oliveira e segundo tesoureiro: 
Pr. Francis Faria (in memoriam). Desde 
o princípio, com dedicação e esmero, 
eles deixaram um legado que podemos 
desfrutar hoje. Agradecemos aos alu-
nos, professores, colaboradores, volun-
tários que acreditaram neste projeto, 
mesmo com muitas dificuldades e pro-
vações, deixaram sua marca e passaram 
por aqui debaixo da direção do Senhor 
para serem moldados para servir como 
Cristo serviu. Também expressamos a 
nossa gratidão a Diretoria Executiva e 
Administrativa da IPRB, que sempre 
investiu e apoiou este projeto. Certa-
mente não temos apenas alegrias. Mui-
tas lágrimas foram derramadas, muito 
suor gotejado, mas em tudo o Senhor 
nos prosperou. Também nos alegramos 
pelas diretorias posteriores, representa-
das pelos seus respectivos presidentes e 
os pastores: Daniel de Oliveira, Wiu-
mar Bezerra, Marcos Antonio Pereira, 
José Roberto Luciano e, atualmente, 
Carlos de Pina que tem dado suporte e 
continuidade a este projeto do coração 
de Deus. Que venham as próximas dé-
cadas cheias de realizações para glória 

do Senhor da Igreja.
A mantenedora AEEBBC e os presbi-

térios da região caminharam juntos com 
os diretores do Seminário Renovado 
de Anápolis: Pr. Jorge Luís de Oliveira 
(1992-1993), Pr. Marcos Pereira (1993-
1994), Pr. Marcos Zengo (1994-1995), 
Pr. Ivailton José Soares (1996-2004), Pr. 
José Maurício Pereira (2005-2006), Pr. 
Ivailton José Soares (2007-2021) e atual-
mente o Pr. Diony Dias (2022-). Todos 
os diretores desenvolverem um trabalho 
de crescimento e ampliação do alcance 
do SPRBC na formação de pessoas. Que 
Deus possa recompensar a cada um des-
tes pastores pelo excelente trabalho e de-
dicação demonstrados nestes anos. Que 
o Senhor continue expandido as nossas 
fronteiras e alcances na formação de pes-
soas. SPRBC, aqui é o seu lugar!

CONHEÇA OS NOSSOS CURSOS 
(PRESENCIAIS, MODULARES
E ON-LINE)

Atualmente, o SPRBC oferece um 
portifólio de cursos de capacitação, gra-
duação e pós-graduação em diversos 
formatos. Nós temos o curso que você 
deseja com a flexibilidade que você pre-
cisa. Temos curso no formato tradicio-
nal presencial, em nossa base em Aná-
polis-GO, com internato para solteiros e 
residências para casados. Também ofere-
cemos o curso semipresencial em nossos 
polos, espalhados pelo Brasil e no am-
biente virtual em nossa plataforma EAD 
– disponível em nosso site, onde você 
pode fazer um curso completo ou ain-
da adquirir apenas as disciplinas do seu 
interesse.

CURSO DE CAPACITAÇÃO

Conheça a sua Bíblia – é um curso 
no formato on-line, disponível em nos-
sa plataforma EAD em nosso site, onde 
você tem o privilégio de estudar as Es-
crituras, de Gênesis a Apocalipse, com os 
nossos professores, conhecendo o Penta-
teuco, Livros Históricos, Poéticos e Pro-
féticos além da Literatura de Sabedoria 
do Antigo Testamento, com aulas ex-
positivas de cada livro. O curso também 
contempla os Evangelhos, Atos, Epísto-
las Paulinas, Petrinas, Joaninas e Gerais, 
além do Apocalipse.

Líder Renovado – é um curso de-
senvolvido em conjunto com os presbi-
térios para treinamento de liderança da 
igreja local, especialmente presbíteros 

e diáconos. Ele também está disponível 
no formato on-line, em nossa platafor-
ma com preço promocional. Todos que 
almejam ou exercem a liderança em sua 
igreja, juntamente com o seu pastor po-
dem fazer este curso de capacitação.

CURSOS DE GRADUAÇÃO

Bacharel em Teologia – é o nos-
so curso com 30 anos de tradição. Com 
uma grade curricular atualizada e con-
textualizada à realidade, é ministrado 
no formato presencial, onde o estudan-
te pode desfrutar de uma experiência 
de imersão incrível e transformadora, 
com profundidade bíblica teológica, co-
nectando com outras pessoas de cultu-
ras diferentes, praticando nos estágios 
nas igrejas e instituições e convivendo 
diariamente num ambiente espiritual, 
acolhedor e que oferece hospedagem, 
refeições, atividade física, acesso à inter-
net e mentoreio para que você se dedi-
que integralmente a sua formação. Você 
também pode fazer o nosso curso de ba-
charel em teologia no formato modular, 
em um de nossos polos espalhados pelo 
Brasil. Acesse o nosso site e acesse as in-
formações de um polo próximo de você.

CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO: 
ON-LINE E PRESENCIAL

Mestrado em Ministério Pastoral - 
É um programa de mestrado em teologia 
pastoral, que visa oferecer instrumentos 
fundamentais para o exercício do minis-
tério eclesiástico. Entre as disciplinas, 
destacam-se aconselhamento familiar: 
foco nos conflitos conjugais, formação 
de líderes na igreja local, ética cristã na 
práxis ministerial, teologia da pregação, 
resolução de conflitos na igreja local, 
cosmovisão cristã. 

Mestrado em Exposição Bíblica – É 
um programa de mestrado em exposição 
bíblica do Antigo e Novo Testamentos 
que oferece os fundamentos da teologia 
bíblica para uma pregação consistente e 
cristocêntrica. Entre as disciplinas desta-
cam-se: literatura sapiencial, exposição 
dos profetas menores, estudos nas epísto-
las paulinas, joaninas e petrinas, literatura 
apocalíptica, Isaías: do texto ao sermão.

Estes cursos oferecem treinamento 
avançado para pastores e líderes eclesiás-
ticos, que almejam maior profundidade 
no exercício de seus ministérios, e pre-
param pessoas para o ministério docente 
em igrejas e instituições teológicas. 

Mais informações pelo telefone ou 
Whatsapp 62-3311-2434.

SPR-BC // EM AÇÃO
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RETIRO VOCACIONAL 2022 – WARCAMP

O SPRBC realizou, nos dias 19 a 21 de agosto, o tradicional 
evento “Retiro Vocacional”, com a temática WarCamp. A pro-
gramação envolveu adoração, ministrações, testemunhos, ginca-
na e devocionais em grupos. Os professores residentes, pastores 
Diony Dias, Ivailton e Sérgio Dario, e o Pr. Marcos Zengo, pri-
meiro secretário da diretoria executiva da IPRB, ministraram a 
Palavra de Deus aos corações dos participantes. Foi um tempo 
de quebrantamento e despertamento vocacional, mediante a ação 
poderosa do Espírito Santo que nos visitou de forma maravilhosa. 
Além da participação dos irmãos das igrejas renovadas de Anápo-
lis, estiveram presentes jovens de várias regiões do nosso país que 
voltaram renovados e com melhor compreensão sobre a vocação 
cristã no mundo. Foi também uma oportunidade para conhecer 
novas pessoas, e desfrutar de momentos de comunhão fraternal.

Módulo do Mestrado: O próximo módulo do mestrado será 
nos dias 3 a 6 de outubro, e será oferecida a disciplina: Método de 
Estudo Bíblico Indutivo Avançado. Faça já a sua matrícula. 

2. Formatura 2022: Acontecerá dia 3 de dezembro, em Anápo-
lis-GO, a nossa formatura de todos os cursos do SPRBC.

FIQUE LIGADO:

Retiro Vocacional 2023: Nos acompanhe em nossas redes so-
cias - @sprbc - Instagram

Matrículas abertas para os cursos EaD – on-line – Acesse o 
nosso portal sprbc.com 

ACONTECEU NO SPRBC
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No livro de Atos encontramos vários exemplos de estra-
tégias usadas pelos Apóstolos na Igreja primitiva. Queremos 
analisar aqui alguns destes exemplos bíblicos que, acredito, te-
rem muito a nos ensinar nos dias de hoje. 

Os Apóstolos aprenderam algumas estratégias com o Senhor 
Jesus e as colocaram em prática na Igreja Primitiva. Alguns 
princípios estratégicos podem ser vistos no comportamento 
dos irmãos naqueles dias. Por exemplo, em Atos 2: 42-47, en-
contramos o registro de como a Igreja vivia, e isto nos mostra 
que havia nela um direcionamento e consciência de como tes-
temunhar e ganhar outras pessoas. 

O sucesso da Igreja Primitiva implicava em estratégias que 
ela usava para conquistar, nos seus dias, o mundo para Cristo. 
Queremos apresentar alguns meios que a levaram a cumprir 
sua Missão:

A PREGAÇÃO DA PALAVRA

Vemos uma forte ênfase na pregação da Palavra a partir do 
dia de pentecostes, e isto trouxe resultados surpreendentes para 
Igreja. Pedro naquele dia pregou e três mil almas renderam-
-se aos pés do Senhor. Pregou para Cornélio e este e sua casa 
aceitaram a fé e foram batizados com o Espírito Santo. Estevão 
pregou a ponto de causar fúria aos líderes judeus de seus dias, 
levando-os a matá-lo apedrejado.

EXERCÍCIO DOS DONS

O livro de Atos mostra que os sinais e maravilhas aconte-
ciam no meio da igreja primitiva, como resultado da promessa 
do Senhor Jesus de que eles curariam os enfermos, ressusci-
tariam os mortos, falariam novas línguas, etc. Atos 2:43 diz 
que “muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos 
Apóstolos”. 

Pedro e João mandaram o coxo levantar e o milagre aconte-

ceu instantaneamente, At. 3; pela oração de Pedro, Enéias foi 
curado do mesmo problema, 9:32-34; Dorcas foi ressuscitada, 
9:36-43 e os versos 12-16, do capítulo 5, ainda afirmam que 
muitos sinais e prodígios eram operados pelos Apóstolos. 

TESTEMUNHO DA FÉ

Eles testemunhavam de Cristo a todos, sem nenhum re-
ceio, dizendo: “não podemos deixar de falar daquilo que te-
mos visto ou ouvido” 4:20. Mesmo ameaçados pelos líderes 
religiosos eles diziam “mais importa obedecer a Deus que a 
vós”, 4:19. Eles tinham uma ousadia incomum como resulta-
do do fervor espiritual. Estevão fez uma defesa surpreendente 
da fé em Cristo e não retrocedeu diante das pedras que vie-
ram sobre si, Atos 7.

PREGAÇÃO LEIGA

A partir do capítulo 8, encontramos os leigos perseguidos 
que saíam de Jerusalém e pregavam a Cristo por toda parte. 
Assim o Evangelho chegou a Samaria e foi se espalhando por 
toda parte até chegar a Antioquia. Os Apóstolos Pedro e João 
foram enviados a Samaria para fundamentar os crentes na Pa-
lavra de Deus. Como resultado desse testemunho leigo, “por 
toda parte” havia muitas conversões a Cristo.

Quando analisamos a igreja primitiva, encontramos uma 
estrutura simples de funcionamento e isto não quer dizer que 
não possuía organização. Os princípios administrativos dela 
pressupõem que havia autoridade apostólica no seu trabalho.

Que possamos ter a mesma visão nos nossos dias, para levar-
mos o Evangelho aqueles que ainda não conhecem a Cristo e 
que clamam por socorro.

Pr. Florencio de Ataídes
Presidente da Mispa

ESTRATÉGIAS MISSIONÁRIAS 
DA IGREJA PRIMITIVA

MISPA // EM AÇÃO
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No mês de julho de 2022, a MISPA realizou o primei-
ro intensivo do Curso de Capacitação Missionária, em Assis, 
SP. Foi uma experiência nova, no modelo híbrido de treina-
mento, que resultou em um excelente aproveitamento. Fo-
ram aproximadamente vinte dias em que os alunos ficaram na 
Base da Mispa. Nesse período, os alunos tiveram a oportuni-
dade de acompanhar a rotina da Missão e conhecer seus de-
safios. Esse novo sistema, que a MISPA está utilizando desde 

que começou a pandemia, tem se mostrado eficaz no processo 
de ensino e aprendizagem, pois os alunos chegaram para as 
aulas presenciais com relevante conteúdo aprendido. Louva-
mos a Deus pela nossa Escola de Missões.

Pr. Florencio de Ataídes
Presidente da MISPA

EMPA: ESCOLA DE MISSÕES 
REALIZA CURSO INTENSIVO

MISPA // EM AÇÃO
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EXECUTIVA // EM AÇÃO

A Câmara Municipal de Cascavel, PR, outorgou, no dia 10 
de agosto, às 19h30, o TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁI-
RO ao Pr. Marcos Antônio Cavalheiro Zengo, pelos relevantes 
trabalhos prestados à cidade, e à sua digníssima esposa, Dra. Flá-
via Victoy Guimarães Zengo, com uma MOÇÃO DE APLAU-
SOS, pelo importante trabalho social que ela desenvolve nessa 
área em toda a cidade. A cerimônia contou com a participação 
de muitos pastores de diferentes cidades e regiões, membros da 
igreja local, parentes e amigos em geral. 

O título foi assinado e aprovado por todos os vereadores, que 
reconhecem o importante ministério que o Pr. Marcos Zen-
go vem desenvolvendo na cidade, nos últimos 19 anos, como 
pastor da Igreja Presbiteriana Renovada de Cascavel (IPR-C), 
presidente do Ordem dos Pastores de Cascavel (OPEVEL), 
conselheiro e intercessor de muitas autoridades da referida ci-
dade. Ele é também 1º Secretário da Igreja Presbiteriana Re-
novada do Brasil (IPRB), e presidente do Presbitério Oeste do 
Paraná (PROPAR), Órgão Administrativo e Deliberativo da 
denominação.

Foi uma Sessão Solene inesquecível. O Pr. Advanir Alves 
Ferreira, Presidente da IPRB, esteve presente com sua esposa, 
irmã Jucieni Aguiar de Souza Ferreira, o qual, além de prestigiar 
o momento tão especial, falou em nome da Diretoria Executiva 
da Igreja, destacando o profícuo ministério do Pr. Marcos Zen-

go e da Dra. Flávia Guimarães Zengo. Nesta oportunidade, o 
excelentíssimo prefeito da cidade, senhor Leonaldo Paranhos,  
esteve presente e relevou a amizade, o companheirismo, a com-
petência e a importância do Pr. Marcos Zengo para a cidade 
cascavelense.

Falaram, também, o vice-prefeito, Renato Silva, que desta-
cou as qualidades do homenageado como pastor, advogado e 
professor; o Vereador Celso Dalmolin, autor da propositura do 
Título, e que presidiu a Sessão, ficou muito emocionado ao falar 
da relevância e profundo significado deste momento histórico 
para a cidade e toda a população evangélica. Por sua vez, ao 
fazer uso da palavra, o Pr. Marcos Zengo disse: "Dedico esta 
honra ao nosso Deus, pois tudo é dEle, por Ele e para Ele".   

Em nota divulgada, o Pr. Advanir Ferreira disse que foi uma 
linda e emocionante homenagem ao Pr. Marcos Zengo e sua 
querida esposa, irmã Flávia Guimarães, oportunidade em que 
todos puderam perceber o quanto o casal e seus filhos, Larissa 
e Lucas, são amados pela Igreja local, pelo Presbitério Oeste do 
Paraná e pela cidade de Cascavel. O nome do nosso Deus foi 
honrado, bem como a IPRB e, especialmente, os UNGIDOS 
DE DEUS nesta cidade. Que o nosso DEUS continue a aben-
çoá-los, afirmou ele. 

Informa a SC da IPRB  

CÂMARA MUNICIPAL DE 
CASCAVEL HOMENAGEIA PASTOR 

MARCOS ZENGO E SUA ESPOSA, 
IRMÃ FLÁVIA VICTOY
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Cada pessoa tem sua história de con-
versão. Ou seja, cada um tem sua própria 
experiência e a experiência de um nun-
ca coincide com a do outro, ainda que 
o lugar, o tempo e o momento sejam os 
mesmos. No entanto, toda conversão tem 
como protagonista de ação ou de conven-
cimento a mesma pessoa, o Espírito Santo: 
“Quando ele vier, convencerá o mundo do pe-
cado, da justiça e do juízo” (João 16: 8). A 
conversão é um dos maiores milagres que 
pode acontecer na vida do ser humano.

A Bíblia diz que quando um pecador se 
arrepende de sua vida de pecados, há festa 
nos céus: “Digo-vos que assim haverá alegria 
no céu por um pecador que se arrepende, mais 
do que por noventa e nove justos que não ne-
cessitam de arrependimento” (Lucas 15: 7). 
Portanto, ninguém discordaria de que esse 
processo, que consiste em arrependimento e 
fé, é, de fato, um grande milagre divino. E é 
desse milagre que o evangelho se sobrevive, 
expandindo o Reino de Deus na terra. 

DEUS TEM SEUS PLANOS 

Era uma quinta-feira de 1979. Não te-
nho lembranças do dia nem do mês. Só 
sei que a noite chegava e eu estava indo 
para a igreja, quando passei em frente da 
casa de um de jovem, de 23 anos, e vi pela 
janela que ele estava sentado à mesa da 
sala. Cheguei próximo à janela e percebi 
que ele estava alcoolizado e senti a neces-
sidade de falar da Palavra de Deus mais 
uma vez, pois havia feito isto em outras 
ocasiões. Disse-lhe que precisava largar o 
vício, porque Deus tinha um plano em 
sua vida. 

Disse que sua esposa era recém-conver-
tida e orava por sua libertação. Fiz o con-
vite para que fosse à igreja naquela noite. 
Despedi-me e fui para o culto de oração, 
enquanto ele, segundo soube depois, foi 
para uma boate, ocasião em que Deus fa-
lou fortemente ao seu coração. Não pensa-
va que ele iria à igreja naquela noite, pois 
era uma reunião de oração com pregação 
da Palavra. Mas a igreja vivia um mover 
de Deus naqueles dias. O trabalho já esta-
va terminando, quando, de repente, aque-
le moço entrou à igreja com as duas mãos 
levantadas e em lágrimas caiu de joelhos 
junto ao púlpito.

CONVERSÃO E ETERNAS SAUDADES 
DO “DESBRAVADOR” DO VALE DO 

JEQUITINHONHA

OBITUÁRIO //

CONVERSÃO E SELO DA PROMESSA

Naquele momento os céus desceram e a 
igreja explodiu em pranto e louvores a Deus. 
Era o moço que eu havia convidado para 
estar conosco. Oramos e ele se reconciliou 
com Jesus, aleluia! Terminado o trabalho, 
um grupo de irmãs, inclusive sua mãe e es-
posa, o levou a uma sala e continuou oran-
do por sua libertação até tarde da noite. Um 
fato interessante é que naquele momento ele 
foi batizado com o Espírito Santo. Dois dias 
depois, no sábado, ao som de um alto-falan-
te adaptado em seu opala preto, na praça do 
Mercado Municipal, começou a pregar o 
evangelho e nunca mais parou.   

Sua vida passou por uma “metamorfose” 
divina. Foi apenas uma questão de tempo, 
para que ele fosse batizado nas águas, se in-
tegrasse totalmente na igreja, tornasse presi-
dente da mocidade, professor da EBD, pres-
bítero e, depois, enviado para o Seminário 
de Cianorte, em 1988, pelo Pr. João Souza 
Matos. O enredo de sua história é um verda-
deiro milagre de Deus. Ou seja, a vida desse 
moço que se converteu, e que ganhou e ba-
tizou centenas de pessoas que se entregaram 
a Cristo, é um testemunho a ser seguido.  

MAS QUEM FOI ELE? 

Estamos falando de Joaquim Braz Meire-
les Pereira, 66 anos, mineiro de Pedra Azul, 
MG, cuja história de conversão, ocorrida 
na IPR de Medina, MG, foi nos relatada 
por Altair do Carmo Mateus Nunes, seu pai 
espiritual, que foi pastor na referida igreja, 
de 1979 a 1981. Joaquim Braz partiu para a 
glória, no dia 31 de julho de 2022, na ca-
pital mineira, onde esteve internado, vítima 
de hepatocarcinoma, espécie de câncer no 
fígado. Ele foi um “valente e abnegado servo 
de Deus”, que prestou, juntamente com sua 
família, relevantes trabalhos à IPRB.  

Sua vida de devoção, solidariedade aos 
fracos e compromisso com a obra de Deus 
deve-se muito ao exemplo de fé e piedade de 
sua mãe, irmã Maria Meireles Pereira (in me-
moriam), grande evangelista, que foi mem-
bro da IPR de Medina. Ele deixa a esposa, 
Miss. Maria Rita Neres Pereira, casados há 
48 anos, três filhos, duas filhas, cinco netos 
e um bisneto. Pr. Tadeu Batista de Aguilar, 

seu genro, é o atual presidente do Presbité-
rio Vale do Jequitinhonha (PRESVALEJE). 
Braz deixa, também, um grande legado es-
piritual para o Reino de Deus.

BREVE HISTÓRICO

Aluno de destaque no Seminário, época 
em que esteve à frente da 2ª IPR de Cianor-
te, onde realizou um grande trabalho. Em 
1991, colou Grau e foi consagrado a Pastor 
Auxiliar. Em 1994, foi ordenado a Pastor Ti-
tular, pelo Presbitério de Teófilo Otoni (P-
TO). Em 1992, assumiu a Congregação de 
Itaobim, MG, da IPR de Medina, que se or-
ganizou em Igreja nesse mesmo ano. A IPR 
de Itaobim cresceu, tornando-se referência 
na cidade e região. Inúmeros trabalhos fo-
ram abertos no Vale do Jequitinhonha por 
essa igreja, apesar de se tratar de uma região 
muito carente financeiramente. 

Em janeiro de 2010, sob sua liderança, 
organizou-se o PRESVALEJE, oriundo do 
P-TO. Ele foi eleito presidente desse Ór-
gão por alguns mandatos. Era considerado 
como o “desbravador renovado” do Vale do 
Jequitinhonha, tornando-se uma referên-
cia, não apenas nessa região, mas em todo 
o arraial renovado, pelo seu brilhantismo 
ministerial, especialmente na área da ação 
social. Fundou o PROJETO PAULO DE 
TARSO, que favoreceu inúmeras famílias, 
consertando e construindo moradias, por 
meio de mutirão. Braz foi um verdadeiro 
“apóstolo” no sentido prático da palavra. 

Registramos as eternas condolências da 
Diretoria Executiva da IPRB, na pessoa do 
presidente, Pr. Advanir Alves Ferreira, do 
PRESVALEJE, Pr. Tadeu Batista Aguilar, 
do P-TO, Pr. João Ferreira de Freitas Filho, 
demais Presbitérios, IPR de Itaobim, onde 
foi pastor, desde 1992, igrejas da região, pa-
rentes e amigos. “Se algum dia alguém dis-
ser que Moody (Braz) morreu, não acreditem! 
Moody (Braz) não morreu, mas Moody (Braz) 
subiu um pouco mais para estar com o Senhor” 
(Livro Tesouro de Ilustrações). 

Emerson Dutra 
é Ministro do Evangelho, professor, 

escritor, graduado em Teologia e Letras, 
pós-graduado em Administração, 

Supervisão e Orientação Educacional e em 
Língua Portuguesa.  
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MINHA HOMENAGEM AO PASTOR 
JOAQUIM BRAZ E FAMÍLIA

OBITUÁRIO //

E o que ele fez com todos os dias que 
tinha? Multiplicou!

Como na parábola dos talentos (Ma-
teus 2514-30), Brazilina, como carinho-
sa e intimamente o chamava, recebeu a 
medida da sua capacidade. 

E que capacidade! 
Transformou 66 anos em incontáveis 

outros anos, porque sua estada aqui foi 
tão intensa que é impossível dimensionar 
a significância e extensão de sua existên-
cia. Eu posso falar das coisas que vejo: o 
cabeça de uma família temente a Deus, 
o professor de Arte de muitos alunos, o 
condutor da fanfarra mais emocionante 
que já se ouviu. 

O Mestre da EBD, o presidente de jo-
vens mais atuante (eu queria participar de 
sua turma, mas ainda era uma adolescen-
te), o pastor de uma igreja forte e viva, 
o plantador de muitas congregações no 
Vale, o motivador de muitos homens ao 
pastoreio, o assistente social sem diploma, 
o exemplo de um pregador bíblico, o ga-
nhador de almas, muitas almas. 

Não é possível pôr um ponto final 
nessa história. Ela continuará sendo es-
crita e a fidelidade de seu relato sempre 
começará assim “um dia, um homem por 
nome Braz...”.

Fisicamente, o perdemos.
Espiritualmente, Deus o quis.

Eternamente, viverá.
Brevemente, o choro cessará quando 

nos encontrarmos na glória.
O dono dos talentos é o mesmo dono 

dos dias, e o que ele disse ao homem que 
multiplicou os talentos, é o que nosso 
amado Braz ouviu agora: “Muito bem, 
servo bom e fiel! Você foi fiel no pouco, 
eu o porei sobre o muito. Venha e parti-
cipe da alegria do seu Senhor!" 

O doce Espírito Santo trará o consolo 
à sua família, irmãos em Cristo e amigos. 

Por Martha Mendes, IPR de 
Medina-MG

“Todos os seus dias estão contados...” Jó 14:5
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Faleceu na manhã do dia 11 de agosto, vítima de aci-
dente na igreja, em São Paulo, o PR. SEBASTIÃO DE 
ALMEIDA, prontuário 1723, pai do Pr. Claudemir de 
Almeida. Natural da cidade de Bandeirantes/PR, nasceu 
em 20/10/1951, casado há mais de 50 anos com a irmã 
Maria Aparecida de Almeida. Converteu-se ao evange-
lho, na década de 1980, na Igreja Bastista do Jardim das 
Rosas. Em 1987, foi recebido com a família, na IPR do 
Parque Santo Antônio. 

Foi Presbítero nessa igreja, por diversos mandatos, 
estando à frente de algumas congregações. Fundou a 
Congregação da IPR Monte Azul, a IPR de Guarulhos 
e, posteriormente, pastoreou a IPR de Piraporinha. Foi 
recebido na IPRB, pelo Presbitério de São Paulo, em 
05/12/2008. Assumiu a IPR do Morumbi, onde pastoreu 
por mais de 10 anos. Estava pastor, atualmente, na IPR 
de Jardim Orli.

Deixa a esposa, irmã Maria Aparecida de Almeida, ca-
sados há 50 anos, 2 filhos, 2 netos e 3 netas, bem como 
um legado espiritual para o Reino de Deus na terra.

Texto informado por Fernanda Cristina P. de 
Almeida

PASTOR SEBATIÃO DE ALMEIDA 

OBITUÁRIO //

Pastor Naor de Souza Martins, 
pastor da Igreja Presbiteriana Re-
novada do Brasil, membro do Pres-
bitério de Goiânia, detentor do 
prontuário 752. Nasceu 3 de março 
de 1947. Casado com Antônio Cri-
meuita Gomes Martins, foi mem-
bro da II IPR de Goiânia, como 
diácono e como presbítero. Aju-
dou na plantação de várias igrejas 
da nossa denominação em Goiânia 
e no estado de Goiás. Implantou a 
IPR de Inhumas-Go.  O Pr. Naor é 
pai do Pr.  Dr. Flat Martins, que le-
ciona há mais de 30 anos no Semi-
nário Presbiteriano Renovado de 
Cianorte. O Pr. Naor foi chama-
do pelo nosso Deus para o paraíso 
eterno no dia 19 de julho de 2022, 
de mal súbito. Ele deixou um lega-
do como pregador, homem íntegro 
e um discípulo Cristo, a quem de-
dicou toda a sua vida. Pastor Naor 
deixou sua esposa, quatro filhos, 
duas noras e seis netos. 

Texto informado pelo Pr. Dr. 
Flat Martins – SPR de Cianorte

PASTOR NAOR DE SOUZA MARTINS
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MARATONA DE ORAÇÃO //
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b) A XXI Assembleia Geral da Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil, para a 
eleição da referida Diretoria, será realizada, no dia 28 (quarta-feira) de 
setembro, às 8h30min; 

c) A posse da Diretoria Executiva eleita será, por ocasião da reunião da 
Diretoria Administrativa, em dezembro deste ano, intervalo de tempo entre 
setembro e dezembro, que favorecerá aos preparativos para a posse.  

d) A Assembleia Extraordinária da IPRB, para aprovação de propostas da 
Comissão de Reforma de Normas, realizar-se-á, concomitantemente, com a 
Assembleia Geral. O encerramento será, no dia 29, às 16 horas;    

e) As Assembleias Geral e Extraordinária serão realizadas, no CENTRO DE 
CCONVENÇÕES DO HOTEL MAJESTIC, na Praça Vicente Rizzo, 160 - 
Jardim Paraíso, Águas de Lindoia, SP.    

 
 
 
 

Maringá, 26 de julho de 2022 
Pr. Advanir Alves Ferreira 

Presidente da IPRB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BOLETIM DA XXI ASSEMBLEIA GERAL DA IGREJA 

PRESBITERIANA RENOVADA DO BRASIL 
 

Por uma Igreja unida e avivada 
 

A XXI ASSEMBLEIA GERAL DA IGREJA PRESBITERIANA RENOVADA DO 
BRASIL (IPRB) será realizada nos dias 27 a 29 (vinte e sete a vinte e nove) de 
setembro de 2022, em Águas de Lindoia, SP, na Rede MAJESTIC DE HOTÉIS, 
na Praça Vicente Rizzo, 160 - Jardim Paraíso, incluindo os seguintes hotéis:  
Bela Vista: Rua Minas Gerais, 384, Centro; Fredy: Rua Nossa Senhora das 
Graças, 109, Balneário; Glória: Rua Pernambuco, 512, Centro; e Guarany: Rua 
São Paulo, 444, Centro, próximos do MAJESTIC, média de 1000 metros.   
Por essa ocasião, além da eleição da Diretoria Executiva da IPRB para o próximo 
triênio, haverá a Assembleia Extraordinária e o SEMINÁRIO DE TREINAMENTO 
MINISTERIAL (STM), com preletores renomados. A abertura será, às 15 horas, 
do dia 27 (terça-feira).   
Os preletores convidados para esses dias serão os Pastores Danilo Figueira, de 
Ribeirão Preto, SP, Luciano Subirá, de Curitiba, PR, e Paulo Mazzoni, de Belo 
Horizonte, MG, Pr. todos conferencistas renomados no meio evangélico, autores 
de livros e pastores com larga experiência ministerial.      
Desta forma, desejamos, desde já, boas-vindas a todos os participantes, na 
expectativa de que os Pastores e presbíteros-representantes possam empreender 
todo o esforço necessário, para participar desses trabalhos administrativos e 
deliberativos, que escreverão mais um capítulo da história da  IPRB.   

CONVOCAÇÃO  
Ficam convocados, de acordo com os Art. 9º, §1º e 2º; Art. 10, I; Art. 11; Art. 12 e 
Art. 19, II,  do Estatuto, todos os pastores e pastores Auxiliares, presbíteros 
representantes das Igrejas Locais e Presbíteros membros das Diretorias 
Presbiteriais, Diretoria Executiva e Diretoria Administrativa e os Presidentes das 
Instituições Gerais da IPRB (MISPA, Editora Renovada, SPRs e AEEBs) para:  

a) Os trabalhos preliminares, da XXI Assembleia Geral e da Assembleia 
Extraordinária, da Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil (IPRB), terão 
início, às 15 horas, do dia 27 (vinte e sete) de setembro de 2022; 

b) A XXI Assembleia Geral da Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil, para a 
eleição da referida Diretoria, será realizada, no dia 28 (quarta-feira) de 
setembro, às 8h30min; 

c) A posse da Diretoria Executiva eleita será, por ocasião da reunião da 
Diretoria Administrativa, em dezembro deste ano, intervalo de tempo entre 
setembro e dezembro, que favorecerá aos preparativos para a posse.  

d) A Assembleia Extraordinária da IPRB, para aprovação de propostas da 
Comissão de Reforma de Normas, realizar-se-á, concomitantemente, com a 
Assembleia Geral. O encerramento será, no dia 29, às 16 horas;    

e) As Assembleias Geral e Extraordinária serão realizadas, no CENTRO DE 
CCONVENÇÕES DO HOTEL MAJESTIC, na Praça Vicente Rizzo, 160 - 
Jardim Paraíso, Águas de Lindoia, SP.    

 
 
 
 

Maringá, 26 de julho de 2022 
Pr. Advanir Alves Ferreira 

Presidente da IPRB 
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ASSEMBLEIA // 

ORIENTAÇÕES SOBRE HOSPEDAGEM E INSCRIÇÕES 
RESERVAS:  
Não será necessário fazer reservas pessoais, porque a rede de hotéis já está 
contratada pela IPRB para esses dias de reuniões. Na chegada, basta se dirigir à 
recepção de um dos hotéis e fazer o check-in e pagamento. 
PAGAMENTO DAS DIÁRIAS: Cada participante pagará, o valor de R$ 550,00 
(quinhentos e cinquenta reais), pelas duas diárias (27 a 29), no ato check-in 
(entrada), à vista, nos cartões de débito e crédito, sem parcelamento.    
a) A hospedagem dará direito à alimentação e dois tipos de sucos (máquina) e 
sobremesas para os hóspedes que estiverem hospedados em qualquer um dos 
hotéis;  
b) Nas diárias estão inclusos: dois cafés, dois almoços e dois jantares. Ou seja: 
dia 27 (terça) não haverá almoço, mas apenas o jantar; dia 28 (quarta) café, 
almoço e jantar; e dia 29 (quinta) café e almoço;          
c) Cada Igreja Local é responsável pelo pagamento das despesas de viagem e de 
hospedagem de seu pastor ou pastor auxiliar e do presbítero representante (Artigo 
29, VII, do RI);  
d) O Presbitério que vier de ônibus fretado deverá arcar com as despesas de 
hospedagem do (s) motorista (s), pois a rede de hotéis não concede cortesias 
para os motoristas de ônibus e/ou micro-ônibus/vans. 
HOSPEDAGENS:  

Todos os pastores e representantes ficarão hospedados nos hotéis da Rede 
Majestic (hotéis próximos uns dos outros): a) não é necessário levar roupa de 
cama e toalha de banho, mas objetos de uso pessoal; b) as refeições do dia serão 
no hotel em que o pastor ou representante estiver hospedado.  

a) ENTRADA E SAÍDA: A previsão do check-in (entrada) será a partir das 14 
horas, do dia 27 (terça-feira). A abertura dos trabalhos será, dia 27 (terça-feira), às 
15 horas, e o encerramento, dia 29 (quinta-feira), às 16 horas. Porém, o check-out 
(entrega dos apartamentos) deverá ser até às 13 horas desse dia. 
b) Caso alguém tenha extrema necessidade de pernoitar, do dia 29/30 (de quinta 
para sexta), a fim de viajar, deverá comunicar a Secretaria Central, com 
antecedência. No entanto, deverá desocupar o apartamento logo após o café da 
manhã.  
c) Comunicamos que os participantes que vierem de voos, ônibus fretado ou de 
linha, carros/caravanas deverão se programar para chegar no dia e horário 
previstos, a fim de evitar transtornos, pois os hotéis estão reservados para esses 
dias e horários.     
LOCAL DAS REUNIÕES: As Assembleias, o Seminário de Treinamento 
Ministerial, bem como todo e qualquer tipo de reunião serão no CENTRO DE 
CCONVENÇÕES DO HOTEL MAJESTIC e suas respectivas dependências.    
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COMPOSIÇÃO DO QUÓRUM 

1. QUORUM: Só participarão das Assembleias aqueles que compuserem o 
quórum da IPRB: membros da Diretoria Executiva, das Diretorias Presbiteriais, 
Presidentes das Instituições Gerais da IPRB, pastores e pastores auxiliares e os 
representantes (presbíteros) das Igrejas Locais (Artigo 9, § 1º, do Estatuto).  
2. REPRESENTAÇÃO: A representação da Igreja Local é feita por 1 (um) 
presbítero, escolhido pelo Conselho (Artigo 9, § 2º, do Estatuto). Só o presbítero 
escolhido pelo Conselho deverá comparecer à reunião, munido da carta-
credencial, confirme modelo abaixo (Artigo 47, IV, do RI).   
3. IDENTIFICAÇÃO: Tanto o pastor e/ou pastor auxiliar, bem como o 
representante da igreja (o presbítero) só terá acesso à reunião da Assembleia com 
apresentação da carteira de identificação pastoral e de eu crachá de 
representante:  
a) Cada pastor e/ou pastor auxiliar deverá levar para essa Assembleia a sua nova 
carteira de identidade, que já enviada pela Secretaria Central aos pastores, aos 
cuidados dos Presbitérios; 
b) Em caso da ausência (perda ou esquecimento) da Identidade Pastoral, o 
acesso às reuniões será feito pela identificação do número do prontuário, que está 
disponível na Agenda Renovada, ou fornecido pela Secretaria Central no dia;      
c) O Presbítero representante receberá o crachá de identificação, que contém o 
número do cadastro da igreja a que representa. Esse documento será entregue no 
dia 27, antes da Assembleia, mediante apresentação da carta-credencial;    
d) A carteira de Identidade de Pastor e o Crachá da Igreja Local darão direito de 
entrada dos participantes às reuniões, bem como a fazer as refeições diárias 
(café, almoço e jantar) nesses dias. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maiores informações com a SC 
(44) 3262-8332/ 3262-9438 

(44) 99185-6000 
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