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PASTORAL // RENOVADA

A Igreja existe pelo grande amor do 
Pai, pela vida e a obra de Jesus e igual-
mente pela vida que vem do Espírito San-
to. Historicamente, o Dia de Pentecostes 
representa o início da Igreja Cristã. A 
festa de Pentecostes era a segunda das três 
grandes festas do povo judeu. Acontecia 
no 50º dia após a Páscoa e nela se come-
morava o fim da colheita de cereais. Co-
memorava-se, também, a entrega da Lei 
no Monte Sinais, pois esse evento histó-
rico ocorreu cinquenta dias após o êxodo. 
Foi no período da festa de Pentecostes 
que se cumpriram as profecias bíblicas do 
derramar do Espírito sobre 
o povo de Deus. 

No primeiro dia da fes-
ta, os discípulos reunidos 
no cenáculo, em Jerusalém, 
foram cheios do Espírito 
Santo e falaram em idiomas 
diferentes, daqueles que 
conheciam, e a mensagem do Evange-
lho alcançou a todos os povos presentes 
naquele evento. A Igreja nasceu no dia 
de Pentecostes. Seus primeiros passos fo-
ram marcados pelo extraordinário mover 
de Deus. Ela se consolidou e avançou 
na unção e no poder do Espírito Santo. 
No texto de Atos 2:42-47, o autor bíbli-
co apresenta as marcas que caracterizam 
uma Igreja unidade e avivada. 

SOLIDEZ DOUTRINÁRIA 
“E perseveravam na doutrina dos 
apóstolos, e na comunhão, e no 
partir do pão, e nas orações” (Atos 
2:42) 

A Igreja de Cristo tem claros princí-
pios doutrinais. Em um mundo em que 
as pessoas lutam para impor suas opiniões 
individuais, em que cada sujeito tem suas 
próprias concepções de fé, a Igreja apre-
senta suas convicções doutrinárias alicer-
çadas na Palavra de Deus. O texto bíblico 
evidencia que a Igreja Primitiva pautava 
suas ações na “doutrina dos apóstolos”, 
isto é, tudo que era realizado tinha am-
paro nas Escrituras. No tempo presente, 
precisamos reafirmar que a Igreja não 
pode relativizar os princípios e os valores 
do Reino. Ela é o baluarte da verdade. 

A solidez doutrinária é essencial para 
que a Igreja desfrute das bênçãos advin-
das da unidade e experimente o verda-
deiro avivamento. A IPRB é uma igreja 
bíblica, que não negocia seus princípios 

nhava em unidade e na unção do Espírito 
Santo. Como organismo vivo, ela possui 
em seu DNA uma vocação para o cres-
cimento. Ela nasceu sob o fogo do Espí-
rito e avança triunfantemente. Desde os 
seus primórdios, a bênção do crescimento 
tem acompanhado a Igreja de Cristo. As 
Escrituras asseveram que crescer é uma 
necessidade e um imperativo. O projeto 
bíblico para o crescimento da Igreja con-
sidera sua integralidade, isto é: deve cres-
cer em todas as dimensões.

A IPRB tem priorizado um projeto de 
crescimento integral e sustentável, que 
envolve diferentes dimensões: 1) Cres-
cimento quantitativo: acreditamos que 
o aumento no número de membros é o 
resultado natural de uma igreja saudá-
vel. 2) Crescimento qualitativo: esta di-
mensão inclui aspectos da vida interna da 
Igreja, tais como: a formação de líderes, 
os cultos/celebrações, a obra missionária 
e os programas eclesiásticos. 3) Cresci-
mento conceitual: crescer neste aspecto 
proporciona à igreja a firmeza intelectual 
necessária para enfrentar todos os tipos de 
“ventos de doutrina”. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Estamos finalizando um ano em que 
testemunhamos o cuidado e a bênção de 
Deus sobre nossa vida e ministério. Mes-
mo em um cenário marcado por muitos 
desafios, contemplamos o agir soberano 
de Deus em nossa história. A despeito de 
todas as dificuldades enfrentadas no ano 
que está se findando, firmada no princí-
pio da unidade e impulsionada pelo fogo 
do Espírito, nossa amada IPRB tem pre-
valecido e avançado.

Unidade e avivamento são elementos 
centrais da visão que o Senhor nos deu 
para o próximo triênio. A unidade de-
nominacional e o fogo do Espírito Santo 
impulsionou a obra Renovada desde o seu 
nascimento. Como fruto de um aviva-
mento, nossa Denominação traz em seu 
DNA a chama pentecostal. Para o ano de 
2023, conclamo o Arraial Renovado a se-
guir priorizando a unidade denominacio-
nal e buscando, incessantemente, o aviva-
mento. Certamente, Deus tem reservado 
coisas extraordinárias para a IPRB. Dias 
abençoados virão!

Pr. Advanir Alves Ferreira
Presidente da IPRB

MARCAS DE UMA IGREJA 
UNIDA E AVIVADA 

doutrinais, fundamentados numa teolo-
gia ortodoxa e, concomitantemente, so-
mos uma igreja que nasceu como fruto de 
um avivamento, por isso devemos conti-
nuar dependendo do poder do Espírito e 
pautar todas as nossas ações nas Escritu-
ras, pois certamente, o Senhor continuará 
nos horando. 

UNIDADE INABALÁVEL 
“Diariamente perseveravam 
unânimes no templo e de casa em 
casa” (Atos 2:46).

A Igreja unida e aviva-
da é caracterizada por uma 
vida comunitária abundan-
te. As Escrituras ensinam 
que o agir do Espírito San-
to derruba as barreiras e 
aprimora a comunhão do 
povo de Deus. No texto de 

Atos 2, o autor bíblico deixa claro que 
a comunhão fraternal e a unidade insti-
tucional eram princípios inegociáveis na 
Igreja Primitiva. A Bíblia Sagrada ensina 
que a Igreja deve ser reconhecida por sua 
unidade. As pequenas diferenças não de-
vem se constituir em empecilhos para a 
comunhão e a unidade do povo de Deus. 
Quando a Igreja caminha unida, as forças 
das trevas não prevalecem. 

O êxito da Igreja Primitiva estava dire-
tamente relacionado à unção do Espírito 
Santo e à comunhão dos irmãos. Quando 
a Igreja vive em unidade, seu testemunho 
se torna mais eficaz e ela impacta o mun-
do. Nossa amada IPRB, ao longo de toda 
sua história, tem se revelado uma Igreja que 
caminha em unidade. Temos superado os 
obstáculos e testemunhado o grande agir de 
Deus em nosso arraial. Como líderes cons-
tituídos por Deus para pastorear Sua Igreja, 
devemos envidar esforços para promover, 
cada vez mais, a unidade do povo de Deus. 
O Senhor nos chamou para vivermos em 
comunhão. Quando vivemos em unidade, 
desfrutamos da unção e do poder do Espí-
rito Santo em nosso ministério. 

CRESCIMENTO CONTÍNUO  
“Louvando a Deus, e caindo na 
graça de todo o povo. E todos os dias 
acrescentava o Senhor à igreja aqueles 
que se haviam de salvar” (Atos 2:47). 

 A Igreja Primitiva experimentou um 
crescimento exponencial porque cami-

“E perseveravam na 
doutrina dos apóstolos, e 
na comunhão, e no partir 

do pão, e nas orações”
(Atos 2:42)
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A Diretoria Administrativa, Órgão Administrativo e Deli-
berativo da Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil (IPRB), 
realizou, nos dias 13 a 15 de dezembro deste ano, no Hotel 
Golden Park Viracopos, em Campinas, SP, sua reunião Ordi-
nária, conforme o Artigo 14, do Estatuto da Igreja. Os traba-
lhos transcorreram normalmente, em um clima de muita ale-
gria e harmonia, contando, praticamente, com a participação 
de todos os diretores que compõem o quórum legal.

POSSE DA DIRETORIA EXECUTIVA

A reunião foi aberta, às 20 horas do dia 13, com a cerimô-
nia de investidura e posse da Diretoria Executiva da IPRB, 
eleita pela XXI Assembleia Geral, no dia 27 de setembro deste 
ano, em Águas de Lindoia, SP. Após as boas-vindas e os cum-
primentos, o presidente da Igreja, Pr. Advanir Alves Ferreira, 
nomeou o Pr. Florêncio Moreira de Ataídes para proceder à 
cerimonia, que foi transmitida pelo Canal YouTube-IPRTV.

Após convidar à frente os pastores que foram reeleitos e elei-
tos, legalmente, para o novo triênio 2023-2025, pela Assem-
bleia Geral, Órgão maior da IPRB, Artigo 8°, I, o Pr. Florên-
cio trouxe uma breve palavra aos novos diretores, com base 
em 1 Samuel 16: 10-13. Depois, com uma oração, os declara 
empossados em seus respectivos cargos como homens que fo-
ram escolhidos por Deus.

 
PALAVRA DO PRESIDENTE

Em seguida, o Pr. Advanir Ferreira assumiu a palavra e, 
com base no texto de Atos 9: 31, ministrou aos conciliares 
uma mensagem abençoada, sob o tema “A VISÃO DE UMA 

IGREJA UNIDA E AVIVADA”, dissertando sobre os se-
guintes tópicos: 1°) Olha para trás com convicção, Atos 1:3; 
2°) Olha para fora com unção, Atos 1: 8; 3°) Olha para frente 
com expectação, atos 1: 10 e 11; 4°) Olha para dentro com 
oração, Atos 1: 12 e 14. Ao final da cerimônia, agradeceu o 
apoio e orou por todos. 

DISTRIBUIÇÃO DE COMISSÕES

Na sequência, foi feita pelo presidente a distribuição das co-
missões para os  trabalhos de análise e pareceres de documen-
tos a serem apresentados ao plenário. São estas as Comissões: 
Recebimento de pastores auxiliares; ordenação de pastores; 
desligamento e desmembramento de Presbitérios; relatórios 
financeiros e de atividades; processos e papéis e consulta; jubi-
lação de pastores e organização de igrejas (secretaria Central).

Além da aprovação de novos recebimentos, ordenações, 
desligamentos, jubilações, etc., a Diretoria Administrativa 
aprovou o desmembramento do Presbitério da Bahia. Com 
isso, será criado o sexagésimo Presbitério da IPRB, Presbitério 
Sudoeste da Bahia: 1.187 membros, cinco igrejas, três con-
gregações Presbiteriais, 11 congregações locais, 13 pastores, 
30 presbíteros e 53 diáconos. A cerimônia de organização será 
marcada, oportunamente.

Informamos que todas as decisões tomadas nessa reunião se-
rão publicadas em 2023, no BIR, Boletim Informativo Renova-
do. Cada pastor e/ou pastor auxiliar receberá em seu endereço 
esse documento, que é importante para todos. Os Presbitérios 
deverão enviar à Secretaria Central uma cópia da ata da cerimô-
nia de ordenação dos pastores, cujos pedidos foram aprovados 
pela Administrativa.

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
EMPOSSA DIRETORIA EXECUTIVA 

PARA O TRIÊNIO 2023-2025

ADMINISTRATIVA // EM AÇÃO
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DIRETORIA EXECUTIVA ELEITA    
Presidente: Advanir Alves Ferreira, Presbitério de Maringá; 
Vice-presidente: Marcos Antônio Cavalheiro Zengo, Presbitério Oes-
te do Paraná;
Secretário Executivo: Antônio Carlos Paiva, Presbitério de Cianorte;
Primeiro Secretário: Edimar Guidino, Presbitério de Cianorte;
Segundo Secretário: Jair da Cruz Lara, Presbitério de Maringá; 
Primeiro Tesoureiro: Sebastião Aparecido Donizete Guerra, Presbité-
rio do Planalto Central;  
Segundo Tesoureiro: Ailton Amaral Costa, Presbitério Vale do Je-
quitinhonha.

SECRETARIAS DE APOIO
Visando solidificar os trabalhos e propostas das Comissões de Cresci-
mento Sustentável (CCS), bem como alinhar as atividades das Institui-
ções da IPRB às propostas da CCS, a Diretoria Administrativa aprovou, 
em sua reunião de dezembro de 2021, a proposta da presidência da Igre-
ja, para criar as Secretarias de apoio. 
Essas Secretarias terão como objetivo principal elaborar planos práti-
cos de funcionamento que proporcionem estratégias e metodologias de 
trabalhos de crescimento para as igrejas. Elas deverão funcionar de for-
ma harmônica (união) e independentes (diversidade), buscando sempre 
fortalecer e motivar a IPRB e seus Órgãos em geral. Portanto, nesta 
reunião foi apresentada e aprovada a nomeação da lista dos membros 
das Secretarias de apoio: 

SECRETARIA DE CUIDADO PASTORAL:  
Pr. Jaaziel Vieira, Presbitério Catarinense;
Pr. Jadilso Jail Crispim, Presbitério Catarinense;
Pr. Hairton Gonçalves de Carvalho Júnior, Presbitério Centro-Goiano; 
Conselheiro: Pr. Diony Henrique Dias, diretor do SPR do Brasil Central.

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA/POLÍTICA:
Pr. Ladner Martins Lopes, Presbitério de Porto Velho;
Pr. Francisco de Freitas N. de Oliveira, Presbitério de Porto Velho;
Pr. Marcos Jeter Josepetti de Andrade, Presbitério Sergipe-Aracaju;
Conselheiro: Pr. Marcos Antônio C. Zengo, vice-presidente da IPRB.

SECRETARIA DE MOBILIZAÇÃO ESPIRIUTAL:
Pr. Clodoaldo Brito dos Santos, Presbitério da Bahia;
Pr. Renato Jônatas Muniz Pereira, Presbitério de Rio Preto; 
Pr. Wilson Lemes Batista, Presbitério Sul-Paranaense;
Conselheiro: Pr. Anairton de Souza Pereira, Presbitério Vale do Paraíba.
 
SECRETARIA DE MISSÃO INTEGRAL:
Pr. Daniel Barreiros Gusmão, Presbitério de Teófilo Otoni;  
Pr. Edilson Marçal de Souza, Presbitério do Brasil Central; 
Pr. Paulo Sérgio da Silva Santos, Presbitério de Maringá;
Conselheiro: Pr. Daniel Aparecido Braga de Oliveira.  

SECRETARIA DE GRUPOS PEQUENOS:
Pr. Welington Fernandes de Lima, Presbiterio Centro-Oeste;
Pr. Roberto Braz do Nascimento, Presbitério Norte Paranaense; 
Pr. Anderson Luís Santos da Silva, Presbitério de Cianorte;
Conselheiro: Pr. José Maurício Pereira. 

SECRETARIA DE PLANTAÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE IGREJAS:
Pr  Erasmo Carlos dos Santos, Presbitério do Maranhão; 
Pr. Sebastião A. Ferreira Junior, Presbitério da Grande Londrina; 
Samuel Elídio de Oliveira Maschio, Presbitério Vale do Beberibe;
Conselheiro: Pr. Herleans de Oliveira Martins (Tilica), Presbitério 
Norte Mato-grossense. 

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO:
Pr. Caleb Araújo de Oliveira, Presbitério Centro-Goiano; 
Pr. Cláudio Schimidt Junior, Secretaria de Estatísticas da IPRB; 
Gabriel Augusto Neri, Editora Renovada;
Conselheiro: Pr. Edimar José Rodrigues, Presbitério de Assis. 

DIRETORIAS DAS INSTITUIÇOES DA IPRB
Conforme o Artigo 15, Inciso IX, a Diretoria Administrativa nomeou 
os seguintes PASTORES para a composição das diretorias das Institui-
ções da IRPB, para o triênio 2023-2025:  

MISSÃO PRISCILA E ÁQUILA (MISPA): 
Presidente: Florencio Moreira Ataídes, Presbitério de Assis; 
Vice-presidente: Geraldo Gabriel de Souza, Presbitério Vale do Aço; 
1° Secretário: Cristiano Firmino dos Santos, Presbitério de Maringá; 
2° Secretário: Manoel Barbosa de Souza, Presbitério do Planalto Central;
1º Tesoureiro: André Luiz Porfirio Sales; Presbitério de Assis; 
2° Tesoureiro: Jean Carlos Pereira de Souza, Presbitério Oeste do Brasil, 

EDITORA RENOVADA:
Editor-Chefe: Rodrigo Pinto de Andrade, Presbitério de Maringá; 
Editora-adjunta: Francielle Aparecida Garuti de Andrade

ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA EDUCACIONAL BENEFICENTE 
DE CIANORTE (AEEB-CNT): 
Presidente: Dorival Pinheiro, Presbitério de Maringá; 
Vice-presidente: Márcio Gonçalves da Silva, Presbitério de Cianorte;
1° Secretário: Jezreel Santana de Paiva, Presbitério de Cianorte; 
2° Secretário: Edson Aparecido de Santana, Presbitério de Cianorte; 
1° Tesoureiro: Paulo Sérgio da Silva Santos, Presbitério de Maringá; 
2° Tesoureiro: Antônio Rogério, Presbitério de Cianorte. 

SEMINÁRIO PRESBITERIANO RENOVADO DE CIANORTE 
(SPR-CNT):
Presidente: Fabiano Cardoso, Presbitério de Cianorte;
Vice-presidente: Adriano Cerino de Lima, Presbitério de Cianorte; 
1° Secretário: Anderson Luís Santos da Silva, Presbitério de Cianorte; 
-2° Secretário: Antônio Carlos Paiva, brasileiro, Presbitério de Cianorte;
1° Tesoureiro: Paulo Sérgio da Silva Santos, Presbitério de Maringá; 
2° Tesoureiro: Antônio Rogério, Presbitério de Cianorte; 

ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA EDUCACIONAL BENEFICENTE 
DO BRASIL CENTRAL (AEEB-BC): 
Presidente: Carlos de Pina Ferreira dos Santos, Presbitério de Goiânia; 
Vice-presidente: Sebastião Donizete Guerra, Presbitério do Planal-
to Central; 
1° Secretário: Josué Lucas, Presbitério do Brasil Central; 
2° Secretário: Welington Fernandes de Lima, Presbitério Centro-Oeste; 
1° Tesoureiro: Gleis de Camargo, brasileiro, Presbitério do Brasil Central;
2° Tesoureiro: Jônatas Guimarães da Cunha, Presbitério do Brasil Central.

SEMINÁRIO PRESBITERIANO RENOVADO DO BRASIL 
CENTRAL (SPR-BC): 
Presidente: Diony Henrique Silva, Presbitério do Brasil Central; 
Vice-presidente: Ivailton José Soares, Presbitério do Brasil Central;
1° Secretário: Sérgio Dario Costa Silva, Presbitério do Brasil Central. 
2° Secretário: Gilson Luiz de Paula Dias, Presbitério de Goiânia; 
1° Tesoureiro: Márcio Sobreira de Souza, Presbitério do Brasil Central; 
2° Tesoureiro: Eurides Luiz Subjaz, brasileiro, Presbitério do Planalto 
Central. 

Informa a Secretaria Central da IPRB

ADMINISTRATIVA // EM AÇÃO
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MATÉRIA // CAPA

UNIDADE E AVIVAMENTO SÃO O 
LASTRO DA IGREJA PRESBITERIANA 
RENOVADA
Lastro é o peso usado para dar estabilidade a um objeto. Os 

navios carregam lastro sólido. Antigamente usavam pedras, areia 
ou metais. Hoje em dia, usam água, para permitir a redução do 
lastro quando o navio está carregado. Lastro é o “peso” que dá 
estabilidade, que não permite ao navio adernar; que o ajuda su-
portar as tempestades sem emborcar. 

É assim que eu vejo a unidade e o avivamento no arraial re-
novado. É a unidade que nos faz ser “embora muitos [...] uni-
camente um pão” (1 Coríntios 10.16), embora sejamos muitos. 
É o avivamento que todos veem, creem e sentem, que permite 
saber que somos fruto da unidade e do Poder do Espírito Santo. 
Sem esses “pesos” perdemos a segurança, a estabilidade e a via-
bilidade. O escritor Rubem Amorese, acertadamente, escreveu 
que “as tempestades atingem a todos, mas só afundam os barcos 
mais leves”. Sabemos disso. E sabemos também como ter peso 

suficiente para sucumbir às tempestades. 
Com o passar dos anos, os lastros mudaram de areia, pedra e 

metal para água em tanques modernos e tecnológicos. Mudou-
-se a forma, mas a essência continua a mesma. Como Igreja, 
também mudamos. Não somos mais quem éramos na forma li-
túrgica e comportamental – nem queremos voltar a ser - porém, 
não deixamos de ser Renovados. O fogo do Espírito que nos 
alcançou não é o fogo estranho de Corá, Datã e Abirão. Muito 
pelo contrário, é fogo santo que tem sua origem no próprio 
Deus. O fogo que incendiou o arraial renovado é da sarça, que 
arde e não consome; que une, e não espalha; que esclarece, e não 
confunde; que chama para perto, e não para longe; que dá vida, 
e não morte. 

Unidade e avivamento, passe o tempo que passar, venham 
as mudanças que vierem, continuarão sendo as asas direita e 
esquerda do imenso avião renovado. Para não fugir da metáfora 
inicial, serão sempre o “peso” que equilibra, que sustenta e que 
garante à nossa amada Igreja uma viagem tranquila, segura e 
com bem-sucedida.

Pr Weslei Odair Orlandi

POR QUE QUEREMOS 
SER UMA IGREJA 

UNIDADE E 
AVIVADA?

Charles Swindoll, renomado pastor e escritor norte americano, em seu livro “A Igreja desviada”, faz o seguinte comentário: “En-
quanto andávamos distraídos, tudo enlouqueceu [...] Enquanto andávamos com a cabeça nas nuvens, as coisas mudaram, ou talvez 
seja melhor dizer, corroeram-se. Sem perceber, passamos do que costumávamos chamar de “mundo moderno” para o “mundo pós-
-moderno”. Fomos arrastados da “era cristã” para uma era “pós-cristã”. Infelizmente é um retrato verdadeiro. Mas há esperança. Por 
pior que sejam os diagnósticos e os prognósticos, a Bíblia Sagrada é categórica ao afirmar: “nós não somos daqueles que retrocedem 
para a perdição; somos [ao contrário], da fé, para a conservação da alma” (Hebreus 10.39).

Unidade e avivamento são, antes de tudo, palavras certas porque são bíblicas, foram pronunciadas pelo próprio Senhor Jesus e 
porque, somadas uma à outra, servem de amparo e anteparo seja aonde for, para quem for em que circunstância for. Nos parágrafos 
a seguir, gostaria de convidá-los a caminhar e sentir mais de perto as razões por que devemos ser uma igreja unidade e avivada.
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RENOVADOMATÉRIA // CAPA

UNIDADE E AVIVAMENTO SÃO 
O COMBUSTÍVEL DA IGREJA 
PRESBITERIANA RENOVADA 

Para Einstein “não são as respostas que movem o mundo; são as 
perguntas”. Para a Igreja, até certo ponto, isso também é verdade. 
Perguntas são sentimentos não satisfeitos; são o fruto de corações 
inconformados. Foram elas – as perguntas – que levaram nossos 
pais a dobrarem seus joelhos em oração perseverante, a colocarem 
a boca no pó em humilhação profunda e pedirem repostas aos céus. 
E elas vieram. Primeiro, como pequenas gotas sobre pessoas dis-
tintas e distantes, mas então, como nuvens que se rasgam, aos bor-
botões sobre centenas e centenas. De repente, as perguntas foram 
respondidas, ora por meio de experiências pessoais e quebranta-
mentos, ora por meio de mensagens bíblicas inflamadas pelo fogo 
do Espírito Santo. Experiências solitárias e contidas se tornaram 
coletivas e impossíveis de se esconder. 

O avivamento veio sem amarras, mas não sem fundamentos bí-
blicos sólidos, verdadeiros e duradouros. O que aconteceu não foi 
catarse coletiva e muito menos “meninice espiritual”, foi o verda-
deiro derramar do Espírito trazendo um novo impulso, um fôle-
go livre, leve e solto como há anos não se via em nossa nação. O 
avivamento que embalou igrejas locais inteiras, trouxe unidade e 
vitalidade à Igreja de Cristo. O que era apenas solenidade, passou 
a ser um culto de alegria, celebração e manifestação do poder de 
Deus e dos dons espirituais. Todos os que creram tornaram-se um 
e passaram a fazer tudo com ânimo, espontaneidade e singeleza de 
coração. Enquanto isso, dia após dia o Senhor salvava milhares e 
milhares de pessoas.

Já não estamos mais no nascedouro desse extraordinário movi-
mento espiritual. A bem da verdade, com quase 50 anos de exis-
tência, este momento é oportuno para nos lembrarmos do lema de 
nossa denominação: “Aviva a tua obra, ó Senhor, e no decurso dos 
anos, faze-a conhecida” (Habacuque 3:2). 

Unidade e avivamento são a resposta inicial da nossa existência 
como instituição, o motivo central da nossa sobrevivência e o úni-
co combustível capaz de nos manter no caminho. 

UNIDADE E AVIVAMENTO SÃO O 
NORTE DA IGREJA PRESBITERIANA 
RENOVADA
A bússola essencial para o sucesso da Era dos Descobrimentos 

(1400-1600), período no qual navegadores europeus se lançaram 
ao mar em busca de novas rotas de comércio, sempre aponta para 
o Norte, o que permite identificar os outros três pontos cardeais. 
Sem esse “Norte”, pilotos experientes se confundem rapidamente 
e põem em perigo extremo todos os que o acompanham.  

Ao cantarmos o hino 277 de nosso hinário, dizemos a Jesus 
“tu és o meu Cristo, meu Norte fanal”, que significa: farol que 
orienta e que guia. Cristo é o Norte que nos guia. E nos guia 
para onde? De que maneira? Ele nos guia com seu fogo, como a 
nuvem sobre o Tabernáculo (Números 9:15-19), e para uma vida 
de perfeita unidade.  

Se perdermos de vista esse Norte, estaremos fadados ao fra-
casso retumbante, agonizante e irreversível. Somente iluminados 
pelo Fogo do Espírito Santo e unidos no amor da Cruz, seremos 
resilientes e dinâmicos. Com a bênção do Senhor, caminharemos 
em triunfo. 

UNIDADE E AVIVAMENTO SÃO 
O ALVO PRINCIPAL DA IGREJA 
PRESBITERIANA RENOVADA

Os tempos difíceis, conforme asseverou o apóstolo Paulo, já 
chegaram. A sociedade contemporânea passa por um processo de 
relativização em todas as áreas. Os fundamentos estão sendo cor-
roídos e fragilizados. Na perspectiva bíblica, as coisas tendem a 
piorar muito mais daqui para frente, especialmente, para aqueles 
que decidirem remar contra a correnteza ao invés de se render e 
seguir o fluxo. O mundo, aos poucos, levará muitos para longe 
de Deus. Nas palavras do apóstolo: “Os homens serão egoístas, 
avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes 
aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, calu-
niadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, 
atrevidos, enfatuados, mais amigos de prazeres do que amigos de 
Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o po-
der” (2 Timóteo 3:2-5). A questão não é quando vai acontecer, 
mas de que maneira devemos, como servos de Deus, reagir a isso.  

Certa feita, com a chegada do inverno, uma vara de porcos-es-
pinho se reuniram para decidir qual a melhor maneira de lidar com 
os rigores do frio. Depois de longa discussão, concluíram que o 
método mais eficaz seria permanecerem todos bem juntinhos. De-
cisão tomada, se uniram e procuraram se aquecer, mas, então, logo 
começaram as reclamações. Os espinhos dos companheiros esta-
vam ferindo e fazendo sangrar os demais. A dor e o sangramento 
fizeram com que todos se afastassem apenas para perceber que o 
frio doía ainda mais que os espinhos. Depois de muito pensarem, 
decidiram que era melhor estarem juntos, sendo feridos com os 
espinhos, mas ficando vivos, do que afastar-se, evitar os sangra-
mentos e morrerem congelados. 

Essa é uma bela história para todos nós. Vivermos unidos é sem-
pre um desafio. Às vezes não é tão. Mesmo assim, a sabedoria bíbli-
ca nos ensina que: “fiéis são as feridas feitas por quem ama. Valem 
mais que o beijo fingido dado por alguém” (Provérbios 27.6). A 
unidade é a base para que tenhamos o fervor espiritual, que por sua 
vez, espanta a frieza, a hipotermia espiritual e, por fim, a morte. Ou 
seja, nada substitui a unidade e o avivamento que devem ser o alvo 
principal a ser perseguido por todos.

União e avivamento foram as colunas dorsais da Igreja Primitiva 
que caía na graça de todos, crescia e se multiplicava. A Igreja  era 
dinâmica, irradiava luz, amor e coragem, apesar de suas dificulda-
des internas. Ao longo dos séculos, sempre que a Igreja deixou de 
lado a unidade, perdeu o fervor espiritual e se tornou mera insti-
tuição religiosa, o pecado encrudesceu, tornou opaca a beleza do 
Corpo de Cristo e se corrompeu, mergulhando em trevas e peca-
dos. Foram os avivamentos e o retorno à unidade que trouxeram a 
ela a beleza perdida. 

Para o ano que vamos iniciar, somos desafiados a nos envol-
ver integralmente com a causa Renovada. Cada presbitério. Cada 
igreja local. Cada líder Renovado. Cada membro. Vamos conti-
nuar priorizando a unidade denominacional e buscando incessan-
temente o mover do Espírito. Com a unidade e o avivamento, fi-
cará ainda mais claro que não somos apenas gigantes, mas também 
invencíveis nas guerras e nas tempestades. Deus abençoe mais e 
mais o povo Renovado. 

Pr Weslei Odair Orlandi
O autor é pastor da I IPR de Umuarama e 

Presidente do Presbitério de Umuarama
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O Seminário Presbiteriano Re-
novado Brasil Central – SPRBC en-
cerrou no último dia 3 de dezembro 
suas atividades acadêmicas do ano de 
2022 com um culto solene de colação 
de grau dos formandos dos cursos de 
graduação e pós-graduação, no tem-
plo da II Igreja Presbiteriana Renova-
da de Anápolis,GO.

Foi um ano muito especial para o 
SPRBC, pois celebramos 30 anos de 
fundação desta casa de profetas, que 
é um lugar de milagres, e iniciamos 
um projeto de revitalização do nos-
so campus e estrutura sob a direção 
do pastor Diony Henrique Dias, novo 
diretor do SPR-BC.

O calendário acadêmico foi intenso 
e a programação espiritual nos man-
teve firmes e conectados aos propósi-
tos do Senhor para este lugar. Todo 

GRATIDÃO PELO 
ENCERRAMENTO DAS 
ATIVIDADES DE 2022

corpo docente, discente e colaborado-
res desta obra trabalharam incansavel-
mente para o êxito de nossa missão, em 
formar pastores e líderes para o pro-
gresso do Evangelho.

Realizamos, pela bondade de Deus, 
três eventos solenes de colação de grau 
durante o ano. O primeiro, em feverei-
ro, no Polo de Barueri em São Paulo; 
o segundo no Polo de Goianésia, em 
Goiás; e por último, a formatura em 
Anápolis, no câmpus sede, encerrando 
o ano letivo e as atividades acadêmicas 
deste ano.

Em agosto, realizamos o Retiro Vo-
cacional com mais de 200 pessoas, que 
foi marcado por um mover sobrenatu-
ral do Espírito Santo, em nossas vidas, 
avivando os corações e despertando 
vocações.

Além disso, no dia 30 de novembro 

de 2022, às 16 horas, celebrou-se um 
culto de ação de graças pelo trigésimo 
aniversário de fundação da Associação 
Evangélica Educacional Beneficen-
te Brasil Central (AEEBBC), a qual 
foi instituída em 8 de agosto de 1992, 
como mantenedora do Seminário Pres-
biteriano Renovado Brasil Central 
(SPRBC). Nessa ocasião estiveram pre-
sentes alguns pastores que participaram 
da assembleia de fundação, tais como 
o Pr. Carlos de Pina Ferreira dos San-
tos, atual presidente da AEEBBC, e os 
pastores José Maurício Pereira, Marcos 
Pereira e Ernandes Moreira. Também, 
foram homenageados os pioneiros, os 
professores internos, os presbitérios 
que compõem a Assembleia da AEEB-
BC e as diretorias.

Contamos com a presença das li-
deranças presbiteriais da região Brasil 
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Central e representantes dos pres-
bitérios de Goiânia, Brasil Central, 
Planalto Central, Triângulo Mineiro 
e Centro Oeste. Foi um momen-
to de muita alegria em relembrar 
a história do Seminário de Aná-
polis ao longo destes anos. O Pr. 
Ivailton J. Soares, um dos primei-
ros diretores do SPRBC, contou 
um pouco da história, destacando 
que esta casa de profetas sempre 
foi marcada por milagres desde a 
compra dos primeiros lotes para a 
construção. O Pr. José Maurício 
lembrou dos desafios enfrentados 
e como Deus agiu e direcionou 
o Seminário no seu nascedouro.  
No final do culto de ações de gra-
ças, todas as pessoas que fizeram 
parte da marcante história do Se-
minário Presbiteriano Renovado 
de Anápolis foram honradas. Foi 
um momento de grande comoção 
e o Senhor Jesus Cristo foi glori-
ficado. 

O ANO 

Ao longo destes 30 anos, o SPR 
Anápolis formou centenas de líde-
res para a Seara do Senhor, os quais 
estão no Brasil e no exterior. Foram 
trinta turmas formadas nos cursos 
de graduação (Médio e Bacharel) 
e cinco turmas na pós-gradua-
ção (especialização e mestrado). A 
nossa luta continua, pois, a Seara é 
grande e os trabalhadores ainda são 
poucos, por isso, oremos ao Senhor 
da Seara, para que envie mais tra-
balhadores.

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

Atualmente o SPRBC oferece um 
portifólio de cursos de capacitação, 
graduação e pós-graduação em di-
versos formatos. Oferecemos o cur-
so que você deseja com a flexibili-
dade que você precisa. Temos curso 
no formato tradicional presencial na 
base em Anápolis-GO com interna-
to para solteiros e residências para 
casados. Também, oferecemos o 

curso semipresencial nos polos no Bra-
sil e no ambiente virtual, na platafor-
ma EaD – disponível em no site, onde 
você pode fazer um curso completo ou 
ainda adquirir apenas as disciplinas de 
seu interesse.

CURSOS DE CAPACITAÇÃO

Conheça a sua Bíblia: É um cur-
so no formato on-line disponível em 
nossa plataforma EaD em nosso site, 
onde você tem o privilégio de estudar 
as Escrituras de Gênesis a Apocalipse, 
com os nossos professores, conhecendo 
o Pentateuco, Livros Históricos, Poé-
ticos, Proféticos, além da Literatura 
de Sabedoria do Antigo Testamento e 
com aulas expositivas de cada livro. O 
curso também contempla os Evange-
lhos, Atos, Epístolas Paulinas, Petrinas, 
Joaninas e Gerais, além do Apocalipse.

Líder Renovado: É um curso desen-
volvido em conjunto com os presbité-
rios para treinamento de liderança da 
igreja local, especialmente presbíteros 
e diáconos. Ele também está disponí-
vel no formato on-line, na plataforma 
com preço promocional. Todos que al-
mejam ou exercem função de liderança 
em sua igreja, juntamente com o seu 
pastor podem fazer este curso de capa-
citação.

College: É o curso mais recente do 
SPRBC focado em atender jovens que 
concluíram o Ensino Médio e desejam 
se preparar para a Universidade, numa 
experiência de imersão de um ano no 
ambiente do SPRBC conhecendo mais 
a Deus e sua Palavra, para fortalecer a 
fé e a cosmovisão cristã, cumprindo as-
sim, sua vocação nesta geração.

CURSO DE GRADUAÇÃO:

Bacharel em Teologia: É o nosso 
curso com 30 anos de tradição. Com 
uma grade curricular atualizada e 
contextualizada a realidade, é minis-
trado no formato presencial, onde o 
estudante pode desfrutar de uma ex-
periência de imersão incrível e trans-
formadora, com profundidade bíblica 
teológica, conectando com outras pes-
soas de culturas diferentes, praticando 
nos estágios nas igrejas e instituições e 

convivendo, diariamente, em um am-
biente espiritual, acolhedor e que ofe-
rece hospedagem, refeições, ativida-
de física, acesso a internet, mentoreio 
para que você se dedique integralmen-
te a sua formação. Você também pode 
fazer o curso de bacharel em teologia 
no formato modular em um dos polos 
no Brasil. Acesse ao site e obtenha as 
informações do polo mais próximo de 
você. Faça seu curso no formato EaD 
com aulas gravadas ou ainda no forma-
to AO VIVO.

CURSOS DE 
PÓS-GRADUAÇÃO: ON-LINE E 
PRESENCIAL

Mestrado em Ministério Pastoral: 
É um programa de mestrado em teo-
logia pastoral que visa oferecer ins-
trumentos fundamentais para o exer-
cício do ministério eclesiástico. Entre 
as disciplinas, destacam-se: aconse-
lhamento familiar: foco nos confli-
tos conjugais, formação de líderes 
na igreja local, ética cristã na práxis 
ministerial, teologia da pregação, re-
solução de conflitos na igreja local e 
cosmovisão cristã.

Mestrado em Exposição Bíblica: 
É um programa de mestrado em expo-
sição bíblica do Antigo e Novo Tes-
tamentos que oferece os fundamentos 
da teologia bíblica para uma pregação 
consistente e cristocêntrica. Entre as 
disciplinas destacam-se: literatura sa-
piencial, exposição dos profetas meno-
res, estudos nas epístolas paulinas, joa-
ninas e petrinas, literatura apocalíptica, 
e Isaías: do texto ao sermão.

Esses cursos oferecem treinamen-
to avançado para pastores e líderes 
eclesiásticos, que almejam maior pro-
fundidade no exercício de seus mi-
nistérios, e preparam pessoas para o 
ministério docente em igrejas e insti-
tuições teológicas.

CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO 
EAD COM AULAS SÍNCRONAS OU 
ASSÍNCRONAS:

1. Revitalização e Plantação de Igrejas
2. Escatologia
3. Educação Cristã
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No dia 3/12/22, no Templo da I IPR de Cianorte, o SPRC 
realizou mais uma formatura. Ao longo de quase 60 anos 
centenas de jovens já foram preparados para o ministério 
nesta histórica casa de profetas. Na ocasião, Pr Advanir, 
presidente da IPRB, saudou os formandos e reafirmou o 
valor do ensino teológico na IPRB. O Pr Weslei, diretor 

do seminário, ministrou relevante mensagem  destacando 
os cuidados necessários para que um obreiro não se perca 
dentro da igreja. O SPRC oferece, atualmente, além dos 
cursos presenciais também a modalidade EAD e é uma ex-
celente escola para todos quantos desejam se preparar no 
manejo da Palavra.

SEMINÁRIO PRESBITERIANO 
RENOVADO DE CIANORTE 

REALIZA SUA 56a FORMATURA
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Os Heróis da Fé: quem são eles? Onde estão eles?

Foram temas publicados nas edições 6 e 12 deste Jornal, 
com base no Capítulo 11, da carta aos Hebreus, que trata 
pedagogicamente dos heróis da fé, que viveram e realizaram 
grandes feitos ao tempo do Antigo Testamento. Não pode-
mos nos esquecer de que esses heróis não seriam apenas os 
que morreram martirizados e permaneceram fiéis ao Senhor, 
mas são todos aqueles que pela fé venceram reinos, escolhe-
ram servir ao Senhor, praticaram a justiça divina, realizaram 
milagres e alcançaram a promessa divina (vv.33-34).

Os Heróis da fé: suas obras os seguirão!

Palavras de João, o Apóstolo do amor, o mesmo que es-
creveu o Evangelho de João e as três cartas joaninas. João 
estava exilado na Ilha de Patmos, por ordem do Impera-
dor Domiciano (ano 95 d.C), onde permaneceu por quatro 
anos, segundo a tradição, quando Jesus lhe apareceu em 
visão (Apocalipse 1:9-20). A força do verbo “escreva”, por-
que felizes são os mortos que morrem no Senhor de agora 
em diante, é prova incontestável de que a revelação apoca-
líptica foi lhe conferida pelo próprio Jesus.

Não há dúvidas de que todos que morrem no Senhor 
devem considerar a realidade da morte como um acon-
tecimento abençoado, feliz, satisfatório e recompensador. 
Claro, humanamente falando, morte não fala de felicidade, 
mas de choro, dor, tristeza, saudades e separação. A morte 
é um imperativo inevitável, pois todos provarão dela um 
dia (Hebreus 9: 27). No entanto, do ponto de vista bíbli-
co, a felicidade daquele que morre no Senhor deve excluir 
de sua agenda todos esses sentimentos negativos, pois a 
esperança do salvo é a garantia de que um dia estará para 
sempre com o Senhor.

Os heróis da fé: suas obras os seguirão!

Para alguns segmentos a sepultura parece ser o fim e o 
descanso dos mortos. No entanto, o túmulo não é o lugar 
que marca o término de quem morrerá um dia. A garantia 
do descanso eterno das fatigas de quem morre no Senhor 

é a certeza de que há uma vida além-túmulo. Crer na vida 
eterna e na Casa que Jesus foi preparar para seus filhos é a 
grande recompensa (João 5: 24 e 14: 2). Por isso, descansar 
de seus trabalhos significa viver para sempre sem lamenta-
ção, tristeza, dor, labuta e esforço.

A palavra obras neste texto tem sentido aplicativo de 
recompensas ou galardões dos trabalhos realizados pelos 
heróis da fé em prol do Reino de Deus, e que os seguirão 
na eternidade com Deus. Em relação a isso, vale ressaltar 
que tudo aquilo que os justos fazem e sofrem na terra terá 
uma recompensa nos céus (2 Crônicas 15:7 e 1 Coríntios 
15:58). Sim, os heróis da fé ou os cristãos não podem levar 
deste mundo para o mundo eterno seus ouros, suas pro-
priedades, suas vestes, suas poupanças nem tampouco os 
bens adquiridos na terra.

Os heróis da fé: suas obras os seguirão!

Sim, com certeza, os frutos ou as sementes de uma boa 
conduta nesta terra os acompanharão, porque foram fiéis 
a Deus. A esse respeito, vale considerar que a eternidade 
é apenas uma extensão ou um prolongamento da vida de 
serviço a Deus neste mundo. E é por meio de sua conduta 
que o cristão fincará os alicerces de sua felicidade e morada 
com Deus, por milhões e milhões de séculos eternos. Sob 
nenhum outro aspecto o cristão parece tão merecedor, se 
assim podemos dizer, quanto às obras que o seguirão como 
sementes plantadas e colhidas.

Portanto, a grandeza e a garantia de tudo que o cristão 
faz hoje, como servo ou igreja do Senhor Jesus, determi-
nará sua eterna felicidade após a morte, como selo de um 
futuro duradouro com Deus. Ah, isso é algo tão glorioso e 
misterioso que não podemos desvendá-lo, Por isso, pensar, 
viver e permanecer servindo ao Senhor até a morte, como 
permaneceram os heróis da fé da IPRB, que partiram para 
estar para sempre com o Senhor, é o nosso grande desafio: 
“Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa a vida” (Apocalipse 
2: 10).

 
Emerson Dutra 
Secretaria Central da IPRB

OS HERÓIS DA FÉ: SUAS
OBRAS OS SEGUIRÃO!

Então ouvi uma voz do céu dizendo: "Escreva: Felizes os mortos que morrem no Senhor 
de agora em diante". Diz o Espírito: "Sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as 

suas obras os seguirão” 
(Apocalipse 14: 13)
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OS HERÓIS DA FÉ DA IPRB

Gordon Chown (81), prontuário 
08, do Presbitério de Campinas, faleceu 
no dia 16/12/2019, na cidade de Jun-
diaí, SP, vítima de metástase cerebral, 
provocada pelo melanoma. Nasceu em 
Cheshire, Inglaterra. Chegou ao Bra-
sil, em 1959, filiando-se, inicialmente, 
à Igreja Presbiteriana Independente do 
Brasil (IPIB), onde foi ordenado a Pas-
tor, em 15/1/1964. Em 1974, filou-se à 
Igreja Presbiteriana Independente Re-
novada (IPIR).

Foi um dos fundadores da IPRB, por 
ocasião da fusão da IPIR com a ICP 
(Igreja Cristã Presbiteriana), em 1975. 
Doutor em Divindade, pelo West-
minster, realizou estudos avançados 
nas línguas hebraica e grega, na Uni-
versidade de Cambrigde. Grande exe-
geta e perito em línguas bíblicas, além 
de ser um exímio tradutor. Alcançou 
uma trajetória de êxito na área literá-
ria, traduzindo muitos livros. Deixou 
dois filhos, três netos e uma folha ex-
tensa de serviços cristãos.

Antônio Ferreira Sobrinho (81), 
prontuário 14, Pastor Jubilado, um dos 
fundadores e remanescentes da IPRB 
(1975). Morreu no dia 03/01/2022, ví-
tima de parada cardíaca, em Governa-
dor Valadares, onde estava internado. 
Cognominado de Pr. Sobrinho, foi 
um grande conferencista de cura divi-
na, libertação e revelação, nas décadas 
70/80.

Sobrinho prestou um grande traba-
lho ao Reino de Deus na IPRB. Estava 
filiado, atualmente, ao Presbitério de 
Caratinga (PRESCAR). Deixou a es-
posa, irmã Esther Soares Ferreira, duas 
filhas, Márcia e Marisa, oito netos e 
onze bisnetos. Marisa é a esposa do Pr. 
Edes Guimarães, presidente do PRES-
CAR.

Eurípedes Silva de Albuquerque 
(59), prontuário 1001, partiu para 
Senhor, no dia 25/03/22, vítima de 
doença, pois estava há tempo em tra-
tamento. Estava filiado ao Presbitério 
Centro-Oeste, onde foi recebido, em 
08/08/96, e ordenado, em 10/03/2012. 
Deixou a esposa, Sandra Lúcia Xavier 
de Albuquerque.

Isac Rodrigues (55), prontuário 
1131, descansou nos braços do Pai 
Celestial, no dia 28/03/22, depois de 
uma ferrenha batalha contra o câncer. 
Isac pertencia ao Presbitério de Bau-
ru, onde foi recebido em 4/8/2001, e 
ordenado em 22/1/2006. Deixou sete 
filhos, dois netos e marcas de um tra-
balho próspero e abençoado por Deus.

Cleydson Garcia Vasconcelos 
(57), prontuário 1823, faleceu no dia 
15/06/22, em Campo Grande, vítima 
de câncer. Ele estava em tratamento 
médico há quase dez anos. Vasconce-
los deixou a esposa, Glauce dos Santos 
C. Garcia, e dois filhos. Atualmente, 
estava de licença e muito enfermo. Foi 
recebido na IPRB, no dia 24/11/2009, 
pelo Presbitério do Mato Grosso do 
Sul, onde estava filiado.

João de Deus Teixeira (64), pron-
tuário 817, faleceu no dia 06/09/2022, 
vítima de infarto, na cidade de Ji-Pa-
raná, RO. Foi recebido na IPRB, em 
dezembro de 1997, pelo Presbitério da 
Amazônia. Esteve à frente de algumas 
IPRs nessa região. Deixou a esposa, 
Cleuza Aparecida Teixeira, três filhos, 
netos e um legado espiritual para o 
Reino de Deus na IPRB.
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Joaquim Braz Meireles (66), 
prontuário 675, conhecido como Pr. 
Braz, grande desbravador do Vale do 
Jequitinhonha, veio a falecer, no dia 
31/07/22 na capital mineira, onde es-
tava internado, vítima de hepatocar-
cinoma, espécie de câncer no fígado. 
Em 1991, terminou o Curso de Teo-
logia, no SPR-CNT. Em dezembro de 
1991, foi consagrado ao ministério. 
Em 1994, foi ordenado a Pastor, pelo 
Presbitério de Teófilo Otoni (P-TO). 
Em 1992, assumiu a Congregação de 
Itaobim, MG, organizada em Igreja 
no mesmo ano. Foi um dos fundado-
res do Presbitério Vale do Jequitinho-
nha, sendo presidente deste Órgão por 
diversos mandatos. A IPR de Itaobim 
cresceu, tornando-se referência na ci-
dade. Fundou o Projeto “PAULO DE 
TARSO”, que favoreceu inúmeras fa-
mílias nessa região. Deixou a esposa, 
Miss. Maria Rita Neres Pereira, casa-
dos há 48 anos, três filhos, duas filhas, 
cinco netos e um bisneto, bem como 
um legado muito grande para o Reino 
de Deus na Igreja Presbiteriana Re-
novada do Brasil (IPRB). Pr. Tadeu 
Batista de Aguilar, atual presidente do 
PRESVALEJE, é seu genro. Deixou 
uma folha extensa de serviços cristãos.

Sebastião de Almeida (71), 
prontuário 1723, pai do Pr. Clau-
demir de Almeida, presidente do 
Presbitério de São Paulo, faleceu 
no 11/08/22, vítima de um acidente 
na igreja, em São Paulo. Conver-
teu-se ao evangelho, na década de 
80, na Igreja Batista do Jardim das 
Rosas. Em 1987, foi recebido com 
a família, na IPR do Parque San-
to Antônio. Foi Presbítero nessa 
igreja, por diversos mandatos, es-
tando à frente de algumas congre-
gações. Fundou a Congregação da 
IPR Monte Azul, a IPR de Guaru-
lhos e, posteriormente, pastoreou 
a IPR de Piraporinha. Recebido 
na IPRB, pelo Presbitério de São 
Paulo, em 05/12/2008. Assumiu a 
IPR do Morumbi, onde pastoreou 
por mais de 10 anos. Atualmente, 
estava à frente da IPR do Jardim 
Orli. Deixou a esposa, irmã Maria 
Aparecida de Almeida, casados há 
50 anos, dois filhos, dois netos e 
três netas, bem como um grande 
legado espiritual para o Reino de 
Deus na terra.

Aldenis José da Silva (47), 
prontuário 2435, faleceu, no 
dia 01/10/2022, vítima de para-
da cardíaca. Recebido no IPRB, 
no dia 10/12/2019, pelo Pres-
bitério Vale do Beberibe. Era 
missionário da MISPA, na ci-
dade de Petrolina, PE, aproxi-
madamente 700 Km da Grande 
Recife. Deixou a esposa, irmã 
Simone do Nascimento Filho, 
casados em 1999, um filho e 
muitos frutos espirituais.

Otacílio Gonçalves de Oliveira 
(59), prontuário 657, partiu para a gló-
ria, no dia 25/11/2022, em Suzano, SP, 
vítima de acidente de trabalho. Otacílio 
e sua esposa, Iracema Vieira Gonçalves, 
converteram-se e foram jovens ativos na 
1ª IPR de T. Otoni, MG. Recebido na 
IPRB, pelo Presbitério dessa cidade, em 
1985, quando pastoreou por dois anos a 
IPR de Nanuque, MG. Depois, muda-
ram-se para São Paulo, onde pastorearam 
as IPRs de São Bernardo, Santo Amaro, 
Santo André e, por último, Suzano, por 
22 anos, no Presbitério de São Paulo, 
ZN. Era um homem de muita oração e 
intercessão. Deixou a esposa, um filho, 
uma filha e um casal de netos, bem como 
as marcas de uma vida fiel ao Senhor.

Naor de Souza Martins (75), pron-
tuário 752, partiu para o Senhor, no 
20/07/22, em Goiânia, GO, onde se 
encontrava enfermo há tempo. Ele foi 
recebido na IPRB, no dia 13/06/1992, 
pelo Presbitério do Brasil Central, mas 
estava filiado ao Presbitério de Goiânia.

Ele é pai do Pr. Flat James de Souza 
Martins, professor do Seminário Pres-
biteriano Renovado de Cianorte. Dei-
xou a esposa, irmã Antônia C. Gomes 
Martins, quatro filhos, seis netos e um 
legado de trabalhos prestados à deno-
minação.
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Expedido Domingos (78), prontuário 1514, recebido na 
IPRB, no dia 1°/12/2007, pelo Presbitério de Goiânia, onde, 
atualmente, estava filiado, partiu para morar com o Senhor, 
no dia 24, véspera de Natal, vítima de insuficiência cardíaca, 
na cidade de Goiânia, GO.

Domingos exerceu o presbiterato, por mais de 20 anos, na 
1ª IPR de Goiânia, GO. Pastoreou a 18ª IPR dessa cidade e 
organizou a 16ª IPR, onde foi pastor durante 12 anos. Dei-
xou a esposa, irmã Andiara de Araújo Silva Domingos, cinco 
filhos, cinco netos e dois bisnetos, bem como  muitos frutos 
para o Reino de Deus.

Faleceu no dia 24, véspera de Natal, o Pastor Jubilado 
Pedro de Souza Porto (73), prontuário 870, vítima de infar-
to, na cidade de Carapicuíba, SP. Ele foi recebido na IPRB, 
em 04/12/1994, e ordenado a Pastor, no dia 16/02/1999, 
pelo Presbitério de Osasco, onde estava filiado, atualmente.

Pastoreou as IPRs de Várzea Paulista, Francisco Morato, 
Mairinque, Ariston e a Congregação de Itapevi, todas no 
Estado de São Paulo. Pedro deixou a esposa, irmã Silvana 
Ferreira de Souza Porto, dois filhos e um legado espiritual 
muito grande para o Reino de Deus.

Geraldo Rosa de Oliveira (58), o mi-
neiro, prontuário 769, partiu para o Se-
nhor, no dia 19/06/22, em Governador 
Valadares, MG, vítima de parada cardía-
ca. Geraldo formou-se em Teologia, no 
SPR de Cianorte. Foi recebido na IPRB, 
pelo Presbitério de Governador Valada-
res (PRESGOVAL), em janeiro de 1995, 
onde foi, posteriormente, presidente 
deste Órgão, por 20 anos.

Gera, como era chamado por muitos 
amigos, exerceu o cargo de 1° Secretá-
rio da IPRB, no período de 2010/2015, 
1° Secretário da MISPA, período de 
2006/2009, e estava pastor da 5ª IPR de 
Governador Valadares, desde1995. Dei-
xou a esposa, Missionária Elza Machado 
de Oliveira, dois filhos (Larissa e Samir) 
e um legado muito grande para o Reino 
de Deus.
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Para quem acredita nas promessas de Deus, o ano de 2023 
será de grandes realizações. Sim, a despeito de qualquer difi-
culdade, precisamos tomar posse dessa bênção, pois para Deus 
não há crises, problemas, derrotas ou quaisquer adversidades 
que Ele não possa nos capacitar a uma vida de superação.    

Parece que foi ontem o início de 2022 e já estão chegando 
ao fim os 365 dias de desafios e conquistas. Em meio a tudo 
que ocorreu neste ano, não podemos reclamar de nada, mas, 
simplesmente, agradecer a Deus por todas as lutas e vitórias, 
porque em tudo somos mais que vencedores em Cristo Jesus 
(Romanos 8: 37).

Por tudo isso, nossa gratidão ao Criador dos céus e da terra 
por mais um ano ou pôr-do-sol da contagem regressiva do 
tempo, que marca a volta de Jesus para buscar Sua igreja.  
Não há dúvidas de que foram dias, semanas e meses de gran-
des oportunidades que Deus nos confiou, para que crescêsse-
mos na vida cristã.

Assim, queremos agradecer a todos os diretores da Exe-
cutiva, Administrativa, Instituições, pastores, pastores auxi-
liares, missionários e missionárias, lideranças e igrejas pelas 
constantes orações e apoio nos dado. Esperamos continuar 
contando com todos em 2023, no sentido de prosseguirmos 
coesos nos propósitos de Deus.

Como afirmou o profeta, Jesus nasceu e veio ao mundo; o 
governo está sobre seus ombros e seu nome, que está sobre 
todo o nome, é e sempre será maravilhoso, conselheiro, Deus 
Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Esta é a essência 
de Sua divindade, que torna o NATAL uma festa viva e bí-
blica. Boas festas e feliz 2023 a todos. 

Pr. Advanir Alves Ferreira
Presidente da IPR

2023: QUE SEJA UM ANO DE 
GRANDES REALIZAÇÕES!
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