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IPIB organiza novo Sínodo Osasco
Página 8

A solenidade de instalação do novo concílio aconteceu no
dia 14 de março na capela da r IPI de Osasco.

Página 8

Festa em Osasco e no C anihuci

O Japão para Cristo

Leia na página de missões ( 14)

reportagem de Dona Sirley Prado,

esposa do Rev. Oswaldo Prado, que

esteve juntamente com ele no Japão
visitando as cidades de Toyohashi.

Hamamaísu. A região Osaka e Nagóia.

onde se encontraram com sete grupos

de brasiieiívs cristãos.

A IPI de Osasco comemorou em março 60 anos de existência, que contoi

com a presença do prefeito da cidade e da imprensa local. Já a IPI do

Cambuci celebrou o seu Jubileu de Ouro co/n fesia e com a participação

de mais de 200 pessoas. A equipe do O Estandarte esteve presente nas .

duas celebrações e mostra reportagem na ptíffina 9 ^

Coluna Nova
Nesta edição. O Estandarte traz coluna

do Rev. Silas Silveira, que responderá

dúvidas sobre questões jurídicas.

Páfiina 15

Igreja recebe visita de estrangeiros

A IPIB recebeu, no último mês dv

março, a presença de ilustres

estrangeiros. Também esteve

reunida com a IPB. onde agora em
abril realiza encontro promovido

pela Comissão Paritária.

Página 7

Igreja comemora mês dos seminários

Os três seminários da IPIBfalam de seus projetos e ajudam

os leitores a relembrar iim pouco sobre a sua história.
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Editorial

Rev. Attanura: "Em busca dc um

jornal sempre presente"

A presença do O
Estandarte na maioria dos

principais eventos possíveis da

Igreja. é uma das

preocupações da linha

editorial da Assessoria de

Imprensa e Comunicação.

Aliás, é seu dever proceder de

tal forma. Porém,
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O Estandarte, um jornal presente

!

consideradas as extensões

territoriais de um país

continental como o Brasil, não

é possível e nem é inteligente

a uma pequena equipe

jornalística se propor a estar

presente em tantos momentos

importantes da Igreja. Para

agirmos de forma mais

participativa e com maior

agilidade, O Estandarte

solicitou aos representantes

dos 47 presbitérios presentes

na última reunião do Supremo

Concílio, a indicação de

irmãos e irmãs que tenham

habilidade no tratojornalístico,

para se tornarem

correspondentes regionais de

O Estandarte. As respostas

estão chegando, e até que

tenhamos um quadro bem
organizado, vamos nos

esforçando para fazer o melhor

possível. Desta forma você

poderá vi venciar um pouco da

riquíssima festa espiritual que

foi a instalação do mais novo

Sínodo, o Sínodo Osasco. que

ocorreu numa cerimónia

carregada de graça e

formosura e com grande

repercussão social.

Exatamente do outro lado do

mundo, você vai sentir o

coração ser comovido com os

desafios missionários naTerra

do Sol Nascente, bem como
terá oportunidades de

participar de conferências e

consultas missionárias em
várias localidades. As questões

ecológicas e sociais voltam a

ser temas de discussão na

Secretaria de Diaconia,

enquanto os nossos seminários

são perfilados como centros da

reflexão teológica e formação

de liderança pastoral e

missionária da igreja. Em
"BÊNÇÃOS DO PAI" você

receberá o orvalho do céu com
meditações inspiradoras para a

vida. Aliás, a Páscoa

recentemente celebrada, nos

fala da "Vida além da Vida"

que muitos pensam encontrar

na reencamação tão enfatizada

com a chamada Terapia de

Vidas Passadas. O Estandarte

não pode estar em todas, mas

sempre que possível, quer ser

um jornal presente.

Rev. Altamiro Carlos

Menezes é diretor do

"O Estandarte"

A Vez do Leitor ^ -4-
BEBEDOURO
E com muita alegria e satisfação que aceitei ser Promotora deste jornal

junto a amada Igreja de Jesus Cristo em Bebedouro, esforça-me-ei para

representá-la da melhor maneira possível, sendo a interlocutora entre a direção

do jornal e os amados irmãos aqui de Bebedouro. Muitos irmãos mostraram

insatisfação quanto ao conteiádo do jornal, pois muitos artigos publicados não

suprem necessidades de crescimento espiritual, que muitas vezes são vagos,

extensos demais, ocupando espaços que poderiam ser melhor utilizados. Muitos

irmãos foram assinantes e nunca receberam um mímero sequer do O Estandarte.

Sugiro facilitar os meios de inscrição com várias opções de pagamento

inclusive, cheque nominal ao O Estandarte, método prático, ágil e fácil.

Neusa Marinho

Rua 15 de Novembro,

Bebedouro - SP

ORLANDO
Recebi os dois exemplares do

número de janeiro, e impressionou-me

muito bem seu novo formato. Que o

Senhor esteja sempre com o irmão

editor e toda sua equipe neste

ministério. Estarei as ordens se minha

colaboração interessar à direção.

Rev. Dr. Jonathas do Vale Moreira

130 South Lake Avenue,

Apopka, Flórida 32703

Erramos
Na Ata do SC (dal 6) pág 10,

o nome correio do presbítero

Célio é Célio Melo de Almada.

O início da legenda da foto 3

(pág 08) correia é (esq. para a

dir) Revs. José Aguiar Valim

Filho, Kalil A. Samara, Paulo

Melo Cintra Damião...

O representante do
Presbitério do Paraná (pág. 07)

é o Rev. Mathias Quintela de

Souza e não Rev. Alceu Roberto

Braga, como publicado



Palavra do Presidente

IT A radicalidade do discipulado cristão
REV. MATHIAS QUINTELA

DE SOUZA

Todo presbiteriano independente

autêntico deve ser discípulo de Jesus,

Nessa condição, ele rejeita o

radicalismo como ideologia, mas não

tem como fugir à radicalidade da fé

diante das exigências de renúncia

(Lucas 14, 26-27. 34) e de

LEALDADE ABSOLUTA a Jesus

como Senhor e Mestre (Mateus
I0.32-33;I2.3()). A lealdade a Jesus

implica em lealdade à Igreja como
Corpo Vivo de Cristo. Assim como
não se pode separar a cabeça do
corpo, também não se separa o

Senhor Jesus da sua Igreja. Quando
vivemos em submissão a Cristo.

Cabeça da Igreja, e nos sujeitamos

uns aos outros no temor de Cnsto,

ficamos cheios do Espírito Santo

(Efésias. 5. 1 8. 2 1 ) e vivemos a vida

cristã na sua plenitude. A Igreja

Presbiteriana Independente é parle

do Corpo de Cristo. E ramo ligado à

Videira Verdadeira. É uma
comunidade onde podemos
vivenciar a nossa comunhão com o

Senhor e com os nossos irmãos na

fé. E uma agência do Reino de Deus

através da qual podemos cumpnr a

missão recebida do Senhor. O
confronto do DISCIPULADO
CRISTÃO com a nossa PRÁTICA
DE IGREJA, no entanto, pode
revelar distorções profundas, que. se

não forem corrigidas, nos afastarão

do Reino de Deus. Jesus disse a um
escriba versado nas Escrituras que

ele não estava longe do Reino de

Deus. Se não estava longe, estava

perto. Perto, mas não dentro. Isso nos

convida a levantar algumas questões

que nos levem a refletir sobre a nossa

situação espiritual. O Mestre e o

discípulo convivem intimamente.

Conhecemos a Jesus apenas por

informações ou através do
relacionamento pessoal com ele?

Somos como os sábios do Oriente,

que viram naquela criança pobre o

Deus encarnado e tornaram*se

adoradores e ofertantes, ou somos

como os escribas, capazes de dar

informações precisas sobre o

Messias, baseados nas Escrituras,

mas cegos para a Palavra de Deus

Rev. Malliias: "Igreja precisa escolher Jesui cumv u Mestre por excelência"

como evento vivo e duros de coração

para a fé ? (Mateus 2.1-12),

Professamos a fé. dizemos sim a

Deus. mas fazemos a sua vontade

(Mateus 7.21)? Identificamu-nos

com os humildes de espírito, com os

quebrantados de coração, com os

mansos, com os famintos e sedentos

de justiça, com os misericordiosos,

com os limpos de coração, com os

pacificadores, com os perseguidos

por causa da justiça e com os

injuriados por causa de Jesus

(Mateus 5,1-12) ou com os escribas

e fariseus, conhecedores da Bíblia e

zelosos religiosos, mas censurados

severamente por Jesus por causa das

mais variadas formas de hipocrisia

(Mateus 23,13-34)':' O discípulo

aprende a viver tendo o Mestre como
modelo. Basta a ele ser como o seu

Mestre (Mateus. 10.25). Nesse

sentido qual a nossa relação com
Jesus, o Cristo, nas suas funções de

Profeta. Sacerdote e Rei ' Como
profeta, ele não só proclama, mas

também encarna a Palavra.

Aceitamos a sua Palavra como
enviado do Pai ou. como os seus

contemporâneos, contestamos o seu

ofício, porque ele sabe letras sem ter

estudado (João 7.15). porque a sua

sabedoria não provém de fontes

reconhecidas ( Marcos 6.2) e as suas

origens e educação infonnal não o

habilitam como pessoa ilustre

(Marcos 6.3|? E os discípulos desse

MesUt singular ? Pedro e João foram

reconhecidos como ministros da

Palavra pelos u'tulos que ostentavam

ou pela eficácia da pregação

confirmada pelos sinais do Reino

{ Atos 4.4- 1 4)? E Paulo ' Não estaria

ele considerando como refugo o que

hoje valorizamos tanto (Filipeuses

3.4-8 ) Paulo recomendava-se como
Ministro de Deus: "na paciência, nas

angústias, nos açoites, nas prisões,

nos tumultos, nos trabalhos, nas

vigílias, nos jejuns, na pureza, no

saber, na longanimidade, na

bondade, no Espírito Santo, no amor

não fingido, na palavra da verdade,

no poder de Deus. pelas aiTiias da

justiça, quer ofensivas, quer

defensivas; por honra e por desonra,

por infâmia e por boa fama. como
enganadores e sendo verdadeiros;

como desconhecidos e. entretanto,

bem conhecidos; como se

estivéssemos morrendo, e contudo

eis que vivemos; como castigados,

porém não mortos; entristecidos,

mas sempre alegres; pobres, mas

enriquecendo a muitos; nada tendo,

mas possumdo tudo ( 2 Corinlios 6.4-

10). São estas as credenciais dos

Ministros da IPI do Brasil ? Temos
colocado as ênfases nos lugares

certos Temos coragem para rever o
nosso modelo de formação de
obreiros à luz do modelo dc Jesus,

que recrutava marginalizados

(publicanos. pescadores, guerri-

lheiros) e os treinava dc tal maneira,

que no confronto com o sistema

estabelecido, deixavam autoridades

perplexas, mesmo sendo conside-

rados iletrados e incultos ( Atos 4, 1
3-

14)? Em pesquisa realizada nu

processo do planeja me tilo

estratégico, constatou-sc como um
dos pontos fracos a integração Igreja-

Seminários. Devemos buscar com
diligência essa integração p;ira que

os nossos Seminários não fic|ueni

parecendo igrejinhas académicas

desvinculadas da realidade eclesial,

O desafio c para que preparemos

pessoas que sejam capazes de fa/er

teologia enquanto exercem
ministérios no cuidado pa.storal do

rebanho, nas atividades

profissionais, nas árduas viagens

missionárias e. se necessário, nas

prisões por causa de Jesus e da

justiça do Reino, seguindo o

exemplo de cristãos como Pedro.

Paulo. João. Lucas e tantos outros.

Como discípulos de Jesus, somos
sujeitos da reflexão bíblica e

teológica, e não precisamos dc quem
pense por nós. mas de mestres

ungidos pelo Espírito Santo t|ue nos

ajudem a organizar o nosso

pensamento, à medida que

caminhamos.- para que a nossa vida

e ações sejam coerentes c frutíferas.

Jesus, como Sacerdote, se oferece a

Deus como sacrifício por nós.

Gloriamo-nos só na cruz de Cristo,

como Paulo, ou, fascinados pelas

glórias deste mundo, temos vergonha

da cruz ? lavamos em nosso corpo o

MORRER DE JESUS para que

também a sua vida se nuinifesle em
nosso corpo (2 Coríntios 4.10) ?

Preenchemos o que resta das aílições

de Cristo, na no.ssa came. a favor do

seu corpo, que é a Igreja (Colosseuses

1 ,24)? Somos capazes de vigiar em

oração nos momentos decisivos da

nossa vida e da vida da Igreja (Mateus

27.40-41 )? Temos nos coltKado na

brecha em favor da nossa nação para

que ela iiào seja destmída (Ivequiel

22,30)? Jesus é o rei que sc humilhou

na cru/. A autonilade do nosso Mestre

se revela no serviço humilde e

sacrificial em favor dos |iecadoa's.

Filho de pobres, nasceu numa
estre'biuia e teve por bei\o o c(Kho

onde os animais comiam. "PORQUE
NÃO HAVIA LUGAR PARA ELE
NA HOSPEDAKlA"(Lucas 2,7),

HIe. porvenlum. tem hoje espaço uíls

maiemidades. nos nossos laivs, nas

nossas igrejas, nos acampamentos
dos Seni-Terra. debaixo da ponte na

companhia dos sem-teto. no barraco

da favela, ou nos cumiis das nossas

IVendas ? F-siamos identificados com
aqueles com os quais o Ker Jesus se

identifica ',' Que surpresas leremos

quando ele se manilesuir cm glória

parao juízo final (Mateus 25 3 1 -Ab)'}

Temos as.suinido a atitude humilde dc

sei-vos dispostos ao sacrifício ou a

atitude pretensiosa de senliores que

dominame oprimem? Essas reHexÕes

não têm o objctivo dc estimular

ninguém a mudar de Igreja, Seria

inútil. Onde estiver o ferro, aí est;u^ a

ferrugem, O que devemos fazer é

MUDAR DE ATITUDE, seguindo

o exemplo de quem é o Mestre dos

mestres: "Tenham entre vocês o

mesmo iiKxlo de agir que Jesus Cristo

linha: ele sempre teve a mesma
naturezii de Deus. mas não insistiu

cm ser igual a Deus, Ao contnlrio,

pela sua própna vontade, abandonou

tudo o que tinha e apareceu na

semelhança humana, líle se rebaixou,

aiulando nos caminhos da obediência

até a morle- c morte de cruz. Por i.sso

Deus lhe deu a mais alta honra e o

nome que é superior a qualquer outro

nome" (Filipenses 2 5-7, 9 BLH), A
nossa <iração é para que a nossa Igreja

seja uma Escolha em que Jesus seja

o Mestre por excelência e todos nós

sejamos seus tiiscípulos.

Malhias Quintela de Souzti é

pastor da I " IPI de Curitiba

e o presidente do Supremo

Concilio da ifltí

ABRIL
12 e 13 Visita à igreja de Aracaju,

aniversário da igreja

18 a 21 Preíetor na Conferência de Missões

do Presbitério do Distrito Federal



Diaconia

Secretaria Nacional termina projeto "Por uma Igreja Cidadã
II

I

I

Enlre os dias 1 4. 1 5 e 1 6 de março,

secretários regionais de Diaconia

estiveram reunidos em Sorocaba para

finalizar o projeto que dever nortear

os projetos da Secretaria Nacional de

Diaconia para os próximos anos. O
projeto é resultado de vários

encontros: começando pelo Congresso

Nacional de Diaconia , na Consulta

sobre Diaconia e Cidadania e na

reunião de coordenadores, diretores e

assessores, que ocorreu de 13a 1 6 de

fevereiro em Sào Paulo, da qual a

reportagem do O Estandarte esteve

presente,

O objetivo central do projeto é

Resgatar e Valorizar a Vocação
Diaconal da Igreja : "Por uma Igreja

Cidadã" . As diretrizes do VI
Congresso Nacional de Diaconia
foram as seguintes: que os diáconos

e diaconisas tenham poder de voz e

voto nos concílios, que a ordem
diaconal possua autonomia na
elaboração de seus Trabalhos,
elaboração de uma cartilha e

divulgação das ações diaconais. Com

base nos resultados obtidos na

consulta sobre Diaconia. o projeto

prevê a formação da consciência

diaconal nas regiões, ampliação dos

espaços para outras igrejas e a

democratização do poder. Dentre os

objetivos da Secretaria de Diaconia

descritos no projeto. destacam-se

alguns movimentos da ação social da

Igreja e o programa de projetos

sociais bem antenados com os temas

atuais que deverão apoiar atividades

nas áreas de direitos humanos no

combale à exploração turística sexua!

infantil, setor indígena, pastoral

presbiteriana indigenista, programa

de combate e prevenção à AIDS.
implantação do Estatuto da Criança

e do Adolescente e programa de

desenvolvimento económico como
combate estrutural da fome.
incentivo às igrejas locais na
produção de alimentos, geração de

empregos renda e educação popular

e apoio às pessoas de terceira idade

e participação e elaboração de
programas ecológicos.

Rev.

Sabanay

Coordena

projeto para

resgatar

vocação

Diaconal

CALENDÁRIO DA SECRETARIA

Abril -

Julho -

Outubro-

Elaboração e envio de relatório das atividades da Secretaria a todos

os participantes do Congresso

Inauguração do Escritório Central em Sorocaba, nas dependências de Betei

Lar da Igreja. lançamento da cartilha diaconal e Semana de Comemoração

Semana Social

Conferência Nacional de Missão Integral

Coordenação Executiva Nacional de Diaconia

Secretário Nacional: Rev. Luís Alberto Mendonça Sabanay; Coordenadora: Diac.Adiloar

Franco Zemuner; Secretária: Diac. Sônia Leme da Rocha; Tesoureiro: Diac. João Ferreira

Cunha; Vogais: Diacs. Dora Corrêa Neto Machado e Francisca Cezarina da Silva.

Coíirdenadores diaconais durante um dos encontros em São Paulo

Literatura

!|] Poesias

Yi No líltinio dia 7 de março.

^1 a Primeira IPI de São Paulo

^ sediou uma cerimónia

bastante especial: o

lançamento do livro Páginas

Esparsas, de autoria da irmã

Dona Persides Pires do
Amaral. Com 84 anos. D.

Persides está em plena
atividade. O livro é uma
coletânea de poesias. Para

adquirir o livro, basta escrever

para Av. Ceci. 487 -

Indianópolis - São Paulo - SP
04065-000. O livro custa R$
20,00.

Crónicas

O advogado Samuel
Mendes acaba de lançar o

livro Testemunho e Vida. A
obra é uma reunião de

crónicas enfocando assuntos

da atualidade e reunindo

artigos publicados na
imprensa evangélica e secular

do País. O referido irmão

colaborou em tempos atrás

com artigos no O Estandarte.

O Presb. Samuel Mendes é

membro da Igreja Cristã

Evangélica de São José dos

Campos. Informações: (012)

321-6126

IPIB representada em Caracas

Sueli Machado ao lado de outras

representantes da América latina

A IPIB esteve representada através da nossa irmã Sueli

da Silva Machado, Orientadora Nacional de Crianças, que
participou da Consulta sobre cooperação entre mulheres e

homens de Tradição Reformada da América Latina,

realizada em Caracas, Venezuela. Vários países latinos

estavam presentes, como a Argentina. ChiJe, Brasil. Bolívia,

Costa Rica, Colômbia, El Salvador. Guatemala. México e
Venezuela. Os participantes estiveram reunidos durante sete

dias de estudos bíblicos, debates, plenários e. principalmente
de troca de experiências. Um dos objetivos do encontro foi a
reflexão sobre a colaboração solidária da missão de Deus na
América Latina. O assunto foi dividido em três tópicos:

Como afirmar os dons para o mjnistério e a missão de
mulheres e homens? Como podemos impugnar as injustiças

nas relações de género? Como podemos ser transformados
pelo Espírito Santo para semios colaboradores com Deus
nesta missão ? "Saímos do encontio desafiados a promover
a colaboração entre homens e mulheres em nossas igrejas e
sociedade", afirmou Sueli.

i



Coluna do Presbítero

ndàric

IPIB voltada para o Brasil

PRESB. FRANCISCO DE
ALMEIDA

A reunião do Concilio Maior

da IPIB ocorrida nos dias 20 á

24/02/97. em Mariápolis. foi boa

e os assuntos ali tratados sao de

importância fundamental para

uma Igreja em transição. Dentre

os assuntos aprovados,

destacamos o que . a meu ver. é o

mais importante: "deflagrar

processo para uma ampla

reforma da Constituição e

Normas da IPI do Brasil", sendo

nomeada uma "Comissão

Especial Constituinte", que

deverá elaborar uma manual de

procedimentos objelivando a

facilitação do trabalho, durante

todo o decorrer de processo,

respeitados os dispositivos

constitucionais, e que dê

conhecimento a toda a Igreja.

Participação dos concílios,

secretarias e assessorias

apresentado sugestões .propostas

para as reformas constitucionais.

As propostas poderão ser

encaminhadas direlamente à

"Comissão Especial", que ficou

assim constituída: Reverendos

Carlos Barbosa, Abival Pires da

Silveira, Antonio Godoy
Sobrinho, Mário Ademar Fava.

Silas Silveira. Rubens Cintra

Damião e Presbítero Célio Melo

Almada. O calendário do

processo ficou assim

estabelecido; \\3>\97 a 31\8\97 -

período para elaboração de

sugestões e encaminhamento á

"Comissão Especial

Constiminte". 1\9\97 á 28\2\98 -

avaliação das sugestões e

conclusão do anteprojeto. Em
4\98 - reunião extraordinária do

Supremo Concílio para discussão

do anteprojeto e sua aprovação

e encaminhamento aos

presbitérios . No período de maio

a agosto de 1999 deverá,

acontecer a reunião

extraordinária do SC para

homologação. Precisamos

aproveitar da oportunidade para

atualizar nossa amada IPI.

adequando-a à nova realidade

brasileira. A reunião do Supremo

Concílio realizada em São

Sebastião foi confirmada pela

reunião de Mariápolis, em que o

Concilio Maior demonstrou que

cbgi uni Igreja

verdadeiramente presbiteriana.

Portanto, precisamos atualizar

nossa Igreja, sem alterar as

doutrinas presbiterianas. Deixar

de ser uma Igreja, eminentemente

sacerdotal - o clericalismo está

impedindo o deslanchar da

Igreja, esta é a conclusão que

chegamos depois de uma análise

feita das regiões brasileiras.

Vemos Igrejas crescendo e outras

perdendo membros e nem mesmo

conseguindo manter os próprios

filhos no ro! de membros

menores. Atualizar , adequando

a IPI à realidade brasileira, é uma

questão de bom senso. Até breve.

Presb. Francisco de

Almeida é membro da AI

Betel-Lar da Igreja

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 1996

nispONívia.
Ativo

Caixa 476,77

Bancos c/movimento 9.233.97

Aplicações Financeiras 9.996.55 19.697.29

Realizável

lmp<isto a recuperar 1.673.61

Adiantamentos Diversos 5.10

Empréstimos 10.700,00 12.378.71

Imobilizado

Veículos 83.21

Móveis e Utensílios 1.763.81 3.073.02

Total do Ativo 35.149,02

Passivo

Circulante

Obrigações trabalhistas 2,082,46

Património

Superávit Acumulado 15.495,52

Superavit do Exercício 17.571,05

Total do Passivo 33.066,56

35 149.0:

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial

encerrado em 31/12/%, no montante de R$ 35.149,02 Urinta e cinco mil,

cento e quarenta e nove reais e dois centavos).

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/96

Receitas

Receitas de Contribuições 60.745.20

Receitas Financeiras 594,74

Receitas Eventuais 8.415.92

Verbas municipais 48.608.47

Total das receitas 118.364.33

Despesas

Despesas Administrativas 42,678.15

Despesas com pessoal 56.397,00

Despesas Financeiras 173.13

Despesas com promoções 1 ,545.00

Total das despesas 1 00.793,28

Variações patrimoniais

Superávit 17.571,05

Total 118.364.33

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo de Receitas e

Despesas encerradas em 31/12/96 no montante de R$ 118.364,33 (cento

e dezoito mil, trezentos e sessenta e quatro reais e trinta e três centavos)

NOTA DE ESCLARECIMENTO
O Supremo Concílio da IPIB, reunido de

20 a 24 de fevereiro tomou a seguinte resolução:

"Considerando: 1 1 que vinte e três (23 ) igrejas não contribuíram para o Supremo Concílio em 1996;

2) que lais casos podem ter ocorrido pelo não envio das referidas contribuições ou pelo envio incorreto

contabilizado como dízimos não-identiticados. RESOLVE-SE: a) que o Supremo Concilio solicite

esclarecimentos sobre o falo. chamando os Presbitérios envolvidos, adotando as medidas saneadoras

cabíveis: b) que se inicie uma campanha de conscienlização através do "O Estandarte" sobre a

importância do recolhimento devido ao Supremo Concilio, fornecendo-se mais uma vez todos os

esclarecimentos necessários; c) que o Tesoureiro, ouvido o Presidente e o r Secreláno. seja autonzado

a parcelar os débitos das igrejas inadimplenles. mediante motivo comprovadamenlc justo". Qualquer

esclarecimento adicional sobre o assunto, contatar a Secretaria-Executiva pelos telefones (011) 258-

1422/258-1808 ou fax (01 1 ) 259-0009.



Poucas e Boas
Rev. Vaz de Uma é eleito vice-presidente da AL

O Rev. José Carlos

Vaz lie Lima. deputado

esladíiui vem exen eitdo

o seu mandato com
coruf^em. firmeza,

constância e sabedoria.

No último dia 15 de

março, essas qualidades

foram reafirmadas com

a sua eleição para

primeiro vice-presidente

da Assemhléta Legis-

lativa do Estado de São Paulo. O Rev. Vaz de Lima tem apenas 44 anos

de idade e, em seu primeiro imituíato como deputado, esta sendo eleito

para cargo de tamanha expressão. É com certeza um sinal da

aprovação de Deus. Esse fato deve trazer orgulho aos presbiterianos

independentes e de.^afiar a Igreja a orar ainda mais pelo pastor.

Fizemos e foi ótimo

"Fizemos e foi ótimo." Com esta frase, os Coordenadores Locais

de Adultos da IPl de Jacutinga Tereza Zilli Silveira e Paulo Silveira

- definiram um Jantar oferecido aos sen-idores públicos municipais,

realizado no pavilhão da igreja. Estiveram presente.^ lixeiros,

varredores de rua, jardineiros, moion.stas e merendeiras municipais.

Louvor 4

O PresbUero Demeval Campos,
membro da 1" IP! de São Caetano do Sul,

esta lançando neste mês o 4"CD "Gratidão

e Louvor 4". Os pedidos de Cí/í e Fitas

deverão serfeitos direto com o cantorpelo

endereço Rua Espanha. 114 Jd Europa -

CEP im5-29n - Sorocaba - SP

Procura-se Presbiterianos

Independentes

Congregação

Presbtterial de Calmon Viana, em Poá
(SP), está em ritmo de missão. A Escola

Dominical vive momentos de campanha
para conseguir novos alunos. Se você
conhece alguém que reside nesta cidade

e queira participar dos trabalhos da
igreja, escreva para a igreja. Endereço:
Av. Duque de Caxias. 44, - Calmon Viana,

Poú (SPi - CEP 0H550-0O0. Horário das
iitividades: quarta-feira - 15h. reunião

de oração, c domingo: I7h. Escola
Dominical, é IHlúO. culto.

Presbitério de Carapicuiba

A Federação da
Mocidade do Presbitério de

Carapicuflm esteve reunida

num acampamento em
Ribeirão Pires (Sítio São
Conroilo Vale das Águas},

no feriado de Páscoa.

Estiveram presentes o

pastor Gildo Francisi

Lopes e sua esposa, qu..

juntos trouxeram uma
mensagem .wbre a importância do compmmisso sério com Deus. O
Coordenador Regional. FMardo Ferreira de Araújo, diz que o local é
bastante apmpriadopara esse tipo de trabalfw. le>nhrando à mocidade
que esse .sitio e o mesmo em que serú realizado o Encontro Nacional
de Umpismu, em maio.

Artigo

Páscoa, vido além da vida
REV. ALTAMIRO

CARLOS MENEZES

Exatamente no domingo dos

domingos, na semana das

celebrações da paixão, a morte e

ressurreição de Cristo, uma das

revistas semanais de grande
circulação trás como destaque

principal o tema da

REENCARNAÇÃO que procura

evidenciá-la coma vedete do
momento, a Terapia de Vidas

Passadas do psiquiatra americano

Brian Weiss que promete curar

as enfermidades psico-

emocionais através da volta às

vidas passadas. Quem ainda não

assistiu pela Rede Globo as várias

apresentações desta

inquietante questão ? A —
reboque do tratamento das

>^

psicoses, a maior ênfase

está em tentar convencer

e provar aos ouvintes e

leitores a teoria da
j

reencarnação. A Rede
Globo acaba de exibir Anjo

,

de Mim que procurou
mostrar um romance de
vidas que transitavam em
épocas diferentes. Com ênfase

fundamentalmente espírita

reencarnacionista. volta a ser

apresentada no final de abril a

novela A viagem . Parece que se

quer a todo e qualquer custo

convencer a população a

embarcar nessa onda, O
articulista da "Isto é" ao tratar da
TVP chega a afirmar que ela é

mais do que uma emoção, "é a

prova da imortalidade da alma e

da existência da reencarnação".

O que temos a dizer como
cristãos ainda banhados que
estamos pelos reflexos do brilho

da manhã da ressurreição ? É
suficientes dizer que tais coisas

procedem de "espíritos

enganadores e de ensinos de
demónios" (ITm 4.1) Como nos
posicionar diante da Terapia de
Vidas Passadas ou, de forma mais
abrasileirada com a psiquiatra

Maria Júlia Peres, da terapia

regressiva vivencial Peres
(TRVP) ? O Expositor Cristão da
Igreja Metodista, trás uma
importante contribuição sobre o
assunto mostrando que posições

contrárias e cientificamente
comprovadas não são
evidenciadas pelos meios de
comunicação que nem sempre
estão interessados em buscar a

verdade e muito menos divulgá-

la. O que interessa é o
sensacionalismo que gera retomo
fmanceiro. No EC "o psiquiatra

evangélico Fábio Damasceno fala

em vivências somadas . Ele diz

que a personalidade é a soma da

herança mais a vivência de cada

um (Oficina de Cura interior, p
77)". Ele afirma que "tudo o que

já vivemos até o presente está

gravado no inconsciente". A
psicóloga cristã Renate Jost de

Moraes vai mais longe e diz que

"há uma média de quatro

gerações de inconscientes dos

antepassados, vivos e atuantes,

em nosso inconsciente... e nosso

inconsciente será transmitido a

mais quatro

(As chaves

gerações

do In-

consciente

p.54). Ela

cita a própria

Bíblia para

confirmar sua

tese (DT. 5.9). Ela

pratica a RMI
(Realivaçâo

V

da Memória Inconsciente) .

Explica que os problemas
emocionais que temos estão
relacionados à educação, traumas
e experiências que tivemos dos
nossos antepassados. Ao se

reativar esses lembranças, vê-se

claramente os fatos, como um
filme, e através de técnicas
especiais alcança-se a cura. O que
ela ensina é que trazemos registro

na memória do inconsciente
várias heranças de costumes,
atitudes, julgamentos,
procedimentos, desequilíbrio e

doenças físicas ou psicosso-
máticas vindas dos nossos
antepassados e com tendência à

repetição. Diante de mal-estar.

problemas ou preocupações do
dia-a-dia. podemos inconscien-

temente escolher certas reações
de comportamento, doenças ou
condicionamentos para expressar

agressão. para gerar
autodestruição, bem como para

chamar a atenção para si ou para

outros motivos. Nosso incons-

ciente também pode escolher algo

positivo. Pela RMl (Reativação

da Memória Inconsciente)
descobrimos essas escolhas feitas

e os motivos pelos quais os

fizemos. Tomamos consciência

da origem dos nossos problemas

emocionais e físicos. Há na

verdade um regressão, porém ela

se dá através de ministração ao

inconsciente de imagens
sugeridas e por palavras

dirigidas, eliminando os

elementos negativos registrados.

O terapeuta inclusive pode
sugerir situações que ajudam o

paciente ir de encontro às suas

questões. E exatamente o que

acontece na Terapia de Vidas

Passadas. O Terapeuta induz

pessoas a ir passando e encontrar

sua "outra vida". Como o nosso

inconsciente aceita a sugestão,

então irá elaborando um quadro,

uma história para explicar seu

funcionamento. O consciente

trabalha com fatos concretos,

mais o inconsciente trabalha com
símbolos "(Expositor Cristão, fev

97). Na "Isto é" do dia 2 de abnl

se menciona um pequeno espaço

a crítica contrária que utiliza a

teoria de Jung sobre o

inconsciente coletivo, que seria

uma espécie de banco de

informações e expectativas da

humanidade que povoaria o

imaginário de todos. A
revista cita Mihaly
Cskszentmihalyi, professor

de psicologia da Universidade

de Chicago, que afirma que
pessoas que fazem regressão

estão apenas querendo capturar

um sentido de continuidade e

integração com seus antepas-

sados. "A ideia de vidas passadas

é o grande sonho do neurótico

que não quer acreditar na

existência da morte real", afirma

o psicanalista carioca José Nazar,

A citada revista ainda menciona
a psicóloga espírita Ercília Zilli

Tolesano. presidente da
Associação Brasileira de

Psicólogos Espíritas, que admite

que nem mesmo dentro da
entidade há consenso sobre a

terapia. "Não fica claro se o

paciente vai para uma vida
passada ou se é uma fantasia",

Enfim, como cristãos Mcidos.
devemos, no dizer do apóstolo

Pedro, estar sempre preparados

para dar razão de nossa fé, com
explicações fundamentadas na
verdade que liberta. Nada destas

e de outras novidades que
certamente irão surgir na virada

do século podem abalar os

fundamentos de uma fé viva que
se encontra alicerçada no Cristo

ressurrecto ( 1 Cor 15), primícias

da ressurreição, garantia da vida
além desta vida.

Rev. Altamiro Carlos

Menezes é Pastor da
2" IPI de Campinas



Notícias da secretaría-executiva

(da esquerda para a direita) Revs. Notdy. Ahival. William Abdiev.
R. S. T. McmuUan e Mathias durante visita ao escritório central

IPIB E IP DA IRLANDA:
REAFIRMANDOA PARCERIA

A Igreja Presbiteriana da Irlanda, que já tem sido nossa parceira em
alguns projetos missionários, também nos deu a honra de sua visita no
último mês de março. No dia 19. o Secretário-Executivo da IP da

Irlanda. Rev. R.S.T. Mcmullan. e o Rev. William Addley (que seguiu a

IPIB por algum tempo) foram recebidos no Escritório Central pelo

presidente do Supremo Concílio, Rev. Mathias Quintela de Souza, pelo

assessor intereclesiástico da IPIB, Rev. Abival Pires da Silveira, e pelo

Secretário-Executivo, Rev, Noidy B. de Souza. Os ilustres visitantes

também estiveram visitando os campos missionários, onde foram

acompanhados pelo Secretário-Executivo da Secretaria de Missões.

Rev. Enock Coelho. "Esta visita foi importante para reafirmar nossa

comunhão e parceria, pois se trata de uma Igreja com quem há algum
tempo temos tido ótimo relacionamento", afirmou o Rev. Noidy.

PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DE
ATLANTA (USA) VISITA IPIB

Entre os dias 6 e 9 de fevereiro alguns irmãos da V IP de Atlanta,

nos Estados Unidos, liderados pelo Rev. Fahed Abu-Akel, estiveram

visitando algumas dependências da IPIB. Em São Paulo, estiveram

conhecendo o Escritório Central e o Seminário Teológico, onde foram

recepcionados peio Secretário-Executivo, Rev. Noidy B. de Souza. Os

norte-americanos visitaram também Betel-Lar da Igreja e o Seminário

Teológico de Fortaleza. O objetivo do encontro foi a troca de

informações sobre as duas Igrejas e resultou na possibilidade de

parcerias em alguns projetos.

IPIB E IPB VOLTAM
A SE ENCONTRAR

Retribuindo a visita do Vice-presidente da Igreja Presbiteriana do Brasil.

Rev. Roberto Brasileiro da Silva, que esteve presente na reunião do Supremo

Concílio, em fevereiro, o Rev. Mathias Quintela de Souza e o Rev. Noidy

Barbosa de Souza estiveram, no último dia 20 de março, presentes à reunião

da Comissão Executiva daquela Igreja. O Rev. Mathias teve a oportunidade

de ser o pregador na devocional daquele dia. Para o próximo dia 1 1 . as duas

Igrejas estarão novamente juntas numa reunião da Comissão Paritária de

Diálogo, em que estarão presentes as Secretarias de Educação Cristã,

Teológica e a Assessoria de Imprensa e Comunicação. Esperamos que esses

encontros dêem bons resultados para o Senhor da Igreja.

As IGREJAS NO MUNDO
Feitos, Duos eAcoma/m

REV. RICHARD
WlUJAM IRWI>\

Dia da Reforma Protestante

Lutero proclama a Palavra

São Paulo - O Diário Oficial do
Município de São Paulo (Ano 41. número
37, de 25 de fevereiro de 1996) publictiu a

L^i número 12,ÍX)8, . instituído o dia 31 de
outubrocomo o Dia da Reforma Pnilestante.

a ser observado no Calendário Oficial de

Eventos do Município. A iniciativa foi da
Igreja Presbiteriana da L^pa e a autoria do
projeto de lei, do Vereador Gabriel Ortega.

Todo protestante, ciente se sua rica

herança Refomiada, prestigia o Dia 3 1 de
outubro, quando no ano de 1517, Martinho

Lutero tomou públicas suas 95 Teses,

protestando contra a comercialização da fé,

e desencadeou a refomia da Igreja conrupta

e idolatra de então. Entretanto, a Reforma
Protestante é mais do que unia mera
comemoração histórica, uma ve/ por ano.

E o poder reformador do E-spínto do Deus
vivo, que continua eni nossos dias a agir

através da fiel exposição, ensino e

proclamação de Palavras de Deus,
purificando a corrupção espiritual c

derruband<í os ídolos da modernidade que

ameaçam tomar conta de no.ssa.s igrejas e

de nossas própnas almas.

Sínodo sustenta Ordenação
de Mulheres

Grand Rapids, Michigan, EUA - No
último Sínodo Anual da Igreja Cristã

Reformada arquivou 24 petições

questionando a decisão de 1995. que

permite os presbitérios a ordenarem

mulheres. A questão da ordenação de

mulheres vem sendo debatida nesta

denominação por 30 anos. Em outra

resolução tomada, o Sínodo votou para dar

apoio às comunidades alro-americanas

cujos templos foram incendiados na aluai

onda do racismo branco, que assola os

Estados Unidos.

No Brasil, a Igreja Cristã Reformada

financia o projeto da Igreja Presbiteriana

do Brasil. "Luz para o Caminho", que sob

a direção do Rev. Celsino Cunha Gama.

prtxluz programas biblicamente abalizados,

para rádio e televisão - o que. aliás, é

rarissinio hoje em dia - além de publicar

literatura educativa, devocional.

evangeifstica e teológica de boa qualidade.

Lembrando Elias Abrahão
Curitiba - O deputado Re v. Elias

Abriilião pca-ceu num desastre de carro na
madnigadade 19 de setembix) último, numa
viagem dc volta a Curitiba, aptís um comício
do PMDB em Paranaguá, mas a integridade

se seu testemunho, obra e palavra
continuam a produ/ir frutos e a mexer com
a consciência cristã. Ministro presbiteriano

e deputado federal. Elias Abrahão fez o
seguinte proiuinciamento por ocasião da
sessão e.special da Câmara dos Deputados
em homenagem aos 137 anos dc
presbiterianisnio no Brasil, a 15 de agosto
passado;

"O protestantismo Reformado tem um
compromisso profético. Hle relua das
Escritunis Sagradas o conceito essencial da
soben-uiia dc IX-us. Sõ ele é soberano. Isto da

aospresbiteniUiosoditeitoeodeverdiíoiLsadia

profética, Denunciar o erro. a opressão, a

desviílori/açào da vida como alasi;iniento dos

caminhos dc Deuse, por isso mesmo, assumir

o dever de enlrenlá-los".

Deputado

Rev. Elias

Abrahão

O livro mais vendido

Reading, Inglaterra Segundo o

relatório das Sociedades Bilílicas Unidas

com sede cm Reading. Inglaterra a

distribuição da BíbUa completa bateu um
recorde em 1996 com 19.4 milhões de

exemplares - um aumento de 9.\% acima

do ano de 1995. Esse aumento se deve

principalmente ao grande número de

Bililias publicado nas Américas e na China.

A Imprensa da Amizade em Nanjing.

China, já publicou mais de 15 milhões de

Bíblias desde sua fundação em 1987, Só

em 1996, as igrejas chinesas distribuíram

3 milhões de exemplaa-s e a demanda não

para de crescer Depois da China, os dois

países onde mais se distribuem a Bíblia, são

os Estados Unidos e o Brasil. A publicação

anual da Bíblia pela Sociedade Bíblica no

Brasil estíí se duplicando a cada três anos:

de 1992 a 1995 houve um salto de 270.(XX)

exemplares para 1.8 milhão.

Há 120 Sociedades Bíblicas nacionais

fornecendo Bíblias em mais de 200 países

do mundo,

Rev. Richard William Irwin ê o pastor

da 1° IPi de São Paulo, e professor da

Faculdade de Teologia
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Wovo Sínodo é

fornada pelos

presbitérios:

O^asco. Novo

()-,llSCP í'

Carapiciiiba

Rev. Dr. Silas Silveira,

secretariada pelo Presb.

Francisco de Almeida e

comandada pela comissão

nomeada pelo Supremo

Concílio, composta pelos

pastores Alírio Camilo e Noidy

B. de Souza.Com a instalação

desse novo sínodo, a IPIB tem

agora 13 sínodos. Entrevistado

pelo O Estandarte, o Rev.

Dimas disse ser um privilégio

"ser o primeiro Presidente deste

novo Sínodo. E agradeço a Deus

mais esta responsabilidade."

PEDIDO - O pedido de

formação de um novo Sínodo foi

feito pelos representantes dos

três presbitérios durante a

reunião do Supremo Concílio,

realizada em fevereiro, e toi

aprovado pelo plenário. Ames,

os três presbitérios eran

pertencentes ao Sínodo São

Paulo, formado também peios

Presbitérios Paulistano e Sào

Paulo. O Sínodo Osasco é

formado por 20 igrejas da zona

oeste da região metropolitana de

São Paulo. A grande maioria

dessas igrejas e formada por

filhas ou netas da T IPI de

Osasco. antiga 5^ IPI de Sào

Paulo.

A Igreja Presbiteriana

Independente do Brasil

organizou no último mês de

março mais um Sínodo. Com
muita festa, a IPIB realizou a

instalação do Sínodo Osasco,

primeiro naquela região,

formado pelos Presbitérios

Osasco. Novo Osasco e

Carapicuíba. A solenidade de

instalação do novo concílio foi

realizada às 19h30dodia 14 de

março, na capela da P IPI de

Osasco. Estiveram presentes à

reunião de organização o

Presidente do Supremo
Concílio, Rev. Mathias

Quintela de Souza, como
convidado especial e pregador

da noite - no culto que se

realizou às 20h30 na sede da

igreja, em consagração ao

sínodo e pelo aniversário da

igreja (ver matéria página 9) e

representando os três

presbitérios 11 pastores e 12

presbíteros. A reunião de

organização foi presidida pelo

Representantes

dos

presbitérios

durante
votação paro

criação do
novo Concílio

Primeira mesa diretora

O novo Sínodo será Comandado por 3 ministros e 3 presbíteros, A
primeira mesa diretora do Sínodo Osasco e a seguinte:

• Presidente Rev. Dimas Barbosa Lima (Osasco)

• Vice-presidente o Rev. Braz Aparecido de Souza (Carapicuíba)

• F secretário será o Presb. Osmar da Silva (Novo Osasco)

• 2"* Secretário Presb. Eduardo Gouveia Mendonça (Osasco)

• Tesoureiro Presb. Rubens Honório da Silva (Osasco)

• Secretário Permanente Rev. Elizeu Fonda da Silva.



Abril /IÇ^T*»^!;: -^ Ó Estandarte

Igrejas que Brilham

Apagaram velínhas

... no último dia 14 de

março, a P IPI de Osasco

esteve comemorando o

seu Jubileu de Diamantes.

Os 60 anos de existência

e de dedicação ao Senhor

foram comemorados com

uma celebração muito

bonita em forma de culto.

O coral de várias IPIs da

região de Osasco estive-

ram cantando sob a

regência do maestro

Parcival Módulo e a

palavra foi ministrada pelo

Presidente do Supremo

Concílio da Igreja. Rev.

Mathias Quintela de

Souza. A celebração

contou com a participação

de vários pastores, entre

eles o Rev. Dr. Silas

Silveira, o Secretário-

Executivo, Rev. Noidy

Barbosa de Souza , Rev.

Dimas Barbosa Lima,

Rev. Mário Adhémar Fava

e muitos outros.

Estiveram presentes ao

culto o prefeito da cidade,

José Henrique de

Dona Aracy Gallafrio inaugura placa dos 60 anos da IPI de Osasco

Camargo e sua esposa;

também estavam presentes

o presidente da

Assembléia Legislativa e a

esposa e vários jornalistas

da imprensa local. O
Estandarte esteve

presente na solenidade e

esteve conversando com o

Rev. Dimas Barbosa Lima,

pastor da igreja, e

perguntou a ele qual era a

emoção de estar

participando do

aniversário de 60 anos da

igreja. "A emoção é muito

grande, principalmente,

por saber que estamos

promovendo uma
comemoração como esta.

que contou com a

presença de todas as

igrejas da região. Todas as

filhas, netas e bisnetas

desta igreja". No final do

culto, foi recitada uma

poesia muito emocionante

por uma irmã da igreja. A

solenidade de

inauguração

da placa

decorativa foi

feita pela irmã

Aracy
Camargo
Gallafrio. uma

das funda-

doras da

igreja. A IPI

de Osasco foi

congregação

da 3" IPI de

São Paulo,

localizada no

Brás. O pri-

meiro pastor após a

emancipação foi o Rev.

João Euclides Pereira, que

dá atualmonte o nome à rua

onde se localiza o templo.

A r IPl de Osasco foi a

primeira igreja evangélica a

se estabelecer na cidade.

Um dos principais

departamentos da igreja

hoje é o coral J. S. Bach,

fundado na década de 30.

Atualmente. a igreja tem

250 membros e é

pastoreada pelo Rev. Dimas

Barbosa Lima. que é pastor

da igreja há 20 anos.

Lideres do Ign-jn e o Frijeili> {2" a f\quvrdai ctinlam durante o culto

Festa dos 50 anos teve a pariicipação-de aproximadamente 200 pessoas

...a IPI do Cambuci também comemorou com festa o seu

Jubileu de Ouro. O culto de celebração ocorreu no dia 16 de março

numa bonita festa, com a presença de cerca de 200 pessoas.

Estiveram presentes à celebração os pastores titulares da igreja:

Rev. Assir Pereira e Rev. Éber Ferreira Silveira Lima. o Rev.

Abival Pires da Silveira que ministrou a palavra, Rev. Éber

Cocarelli. Rev. Jair de Mello e. representando a diretoria da IPI. o

Rev. Noidy Barbosa dc Souza. A festa foi enfeitada com a

participação de um grupo que encenou a chegada do primeiro

cristão àquela região pelos cantos do coral da IPI do Cambuci,

participação do quarteto masculino da IPI e do solo do irmão

Eliel F. Lima. A igreja eslava tão lotada, que muitos irmãos que

estavam participando da festa tiveram que assistir ao culto em

um telão montado no salão de festas da igreja. A IPI também foi

a primeira igreja evangélica a se instalar no bairro do Cambuci.



BÊNÇÃOS DO Pai

REV JOSUÉ
CINTRA DAMIÃO

Um túmulo vazio é o

símbolo de nossa

esperança. De outra

maneira, nossa pregação, fé

e esperança são vãs,

segundo São Paulo. "Jesus

ressuscitou."
Pronunciamos essas

palavras e pensamos que

elas só se referem ao

túmulo. Mas o triunfo da

ressurreição do túmulo é

muito maior do que isso.

Jesus ressuscitou do

Vivendo para sempre
túmulo, mas também acima

do medo daqueles que o

amaram acima da maldade

dos que o crucificaram,

acima da "politicagem" que

lhe negou um processo justo,

acima do fanatismo da malta

que clamava pela sua

crucificação. Ele ressuscitou

acima do poder das armas

romanas, acima de todas as

tempestades do mundo,

acima da guerra, do ódio, do

egoísmo, do imperialismo,

do racionalismo, acima de

todas as coisas mesquinhas e

vis da terra. Sim, "Jesus

ressurgiu", diremos alto e

bom som. Jesus está vivo

para sempre. E por isso nós

também vivemos num
mundo de horizontes largos.

Não precisamos mais ser

escravizados pelo medo e

embaraços vários. Jesus está

vivo e nos atrai parauma vida

mais rica e atuante, operante

e serviçal e nos oferece a

certeza e segurança da vida

eterna, ressuscitando-nos da

morte do pecado para uma

vida de retidão e pureza. A

prova final da ressurreição de

Jesus, entretanto, não é um
túmulo vazio, ainda que não

haja fato algum mais bem

estabelecido e comprovado.

A ressurreição é um evento

de que podemos ter

experiência. Estamos

ressuscitados com Ele.

Assim como as flores podem

dizer - "a primavera vive em
nós"- assim podemos dizer

como São Paulo: "Cristo

vive em mim." Jesus é a

eterna primavera da alma.

Paulo nos faz lembrar que os

corpos dos animais, peixes

e aves são adaptados à

terra, mar e ar. "Assim,

também, será a ressurreição

dos mortos" (1 Coríntios 1 5/

42 ). Ela prepara-nos para o

ambiente celestial. Nosso

corpo, na ressurreição, não

será o mesmo da terra, mas

será também "semelhante

ao seu corpo glorioso".

Seremos semelhantes a

Jesus. Esta é a nossa

esperança. "Por que eu

vivo, vós vivereis"(JoãoI4/

19).

Por um pedaço de cruz ^

PRESB, PAULO
EUGÊNIO

Conta-se uma
parábola, em que várias

pessoas que andavam
pelos caminhos da vida

carregavam cada uma a

sua cruz. Apesar de não

serem tão pesadas, eram

tão grandes quanto

desajeitadas e difíceis de

serem carregadas. Como
em toda comunidade de

seres humanos, apareceu

um querendo ser mais

esperto que os demais.

Querendo livrar-se de seu

fardo, começou a cortar

alguns pedaços da sua cruz

sempre que dela se cansava.

No final da jornada, todos

se deparam com um rio

relativamente estreito mas

de águas profundas e

revoltas. Cada um, porém

na sua própria ordem,

deitava sua cruz de margem

à margem o "esperto

peregrino", achando que

poderia mais uma vez "dar

um jeitinho".... lançou seu

pedaço de cruz sobre as

águas, acreditando que

poderia navegar até o outro

lado da margem. Rio

profundo, margens altas,

águas revoltas e forte

correnteza... e lá se foi

embolado pelas ondas. ..rio

abaixo ao precipício ! Tudo

porque achava que era mais

cómodo carregar apenas

um pedaço de cruz... Essa

estória bem parece com a

vida espiritual de muitos

daqueles que querem uma
vida cristã sem qualquer

cruz ! De preferência, um
Cristianismo sem qualquer

pedaço de cruz... é mais

gostoso, não precisa aturar

os erros dos irmãos..., nem
as repreensões do pastor,

nem problemas lá em casa...

"Eu quero uma igreja que

me agrade, que me seja

gostosa, que não traga

sofrimentos... senão, nem
vale a pena ser crente!" O
Senhor Jesus sempre alertou

seus discípulos: "... quem

não toma a sua cruz e vem

após mim não é digno de

mim" {Mateus 10.38).

Quem quer um Cristia-

nismo rejeitando sua

cruz? "Pois muitos andam

entre nós ... e, agora, vos

digo, até chorando, que

são inimigos da cruz de

Cristo. O destino deles é

a perdição... visto que só

se preocupam com as

coisas terrenas". (Fili-

peuses 3.18-20.)

Agenda
Umpismo Sepal

Se você que é jovem presbiteriano

independente e ainda não se inscreveu para o
Encontro Nacional do Umpismo, que acontece

de 29 de maio a 1 de junho em Ribeirão Pires

(SP), você está perdendo tempo. As inscrições

vão até 15 de maio e podem ser feitas com a

Vera (0 1 1 ) 7 1 2-6 1 84 ou Darli (0 1 1 ) 877-9455

.

Jovens da Verdade

Atenção pastores e lideres ! Entre os dias 1

4

e 18 do mês de abril será realizado o 24°

Encontro Sepal para Pastores e Líderes. O
evento acontecerá na aconchegante cidade de
Aguas de Lindóia, interior de São Paulo
Informações (011) 523-2544 ou e.mail
sepal@xc.org

O Acampamento Jovens da Verdade abre

inscrições para os cursos de Discipulado,

Licenciatura em Teologia e Bacharel em
Teologia Missionária e Curso de
Aperfeiçoamento de Líderes. Informações:

(OU) 466-2920 ou Caixa Postal 66, Arujá
SP - 07400-970.



Seminários

Seminários abrem suas portas para mostrar suas programações
Fortaleza expande atividades

Rev. Áureu: "Seminário tem a tarefa de expandir a

IPIB na Região Norte/Nordeste

ÁUREO RODRIGUES
DE OLIVEIRA

O Seminário Teológico

de Fortaleza, fundado em
março de 1986, iniciou seu 12"

ano de atividades de maneira

promissora. Sessenta e sete

novos alunos foram

matriculados em 1997. sendo

34 em. Teologia, 19 no curso

Ministério de Música e 14 no

recém-criado Curso Médio de

Teologia. Somados aos

anteriores (43 de teologiae 21

de música), perfazem um total

de 131 alunos. Desde a sua

fundação o Seminário

Teológico de Fortaleza tem

recebido a tarefa de ser um
instrumento de apoio e

expansão da Igrejas nas

Regiões Norte e Nordeste.

Quarenta e dois alunos já

concluíram o bacharelado em

Teologia, 21, o curso de

música, e 47, o treinamento por

extensão oferecido a leigos que

não aspiram à ordenação

ministerial. Do total de

formados, 22 são da IPIB. e

10. da IPB; os demais, de

outras denominações. Apenas

um formado não está nas

Regiões Norte e Nordeste, e.

dos candidatos da IPIB. três

não estão envolvidos

diretamente com a Igreja.

Outras Igrejas têm sido

beneficiadas pelo STF. e

alguns presbitérios da IPB já

têm oficializado nosso

Seminário como instituição

para o treinamento de seus

ministros. O Seminário tem

sido abençoado com a

participação de outras Igrejas

que enviam seus alunos e tem

representado uma contribuição

que serve como fonte adicional

de recursos para a manutenção

do seminário. O STF. desde o

início, contou com o apoio da

Presbyterian Church (USA),

que enviou missionários para

o trabalho de ensino. Durante

esse período já, tivemos cinco

casais missionários. Hoje.

apenas o casal Mahecga
continua colaborando com o

STF. Ele, na área de Novo
Testamento, na qual possui

doutorado, e ela na área de

pastoral, na qual obteve

mestrado. O STF conta ainda

com três professores de tempo

integral da IPIB e cinco de

tempo parcial, o departameiiiu

de Música conta com cinco

professores de tempo parcial.

NOVOS PROJETOS
' No dia 5 de março último,

o Seminário inaugurou a nova

biblioteca, sonho acalentado de

vários anos, que afinal se

concretizou. Uma confortável

e moderna área de 247 metros

quadrados abriga a biblioteca.

proporcionando melhores

condições de estudo. A
congregação de professores

decidiu criar um Núcleo de

Estudos Reformados, e, como
parte das atividades

programadas, será realizada

uma série de debates sobre a

Confissão de Fé de

Westminster em seus diversos

aspectos (histórico, teológico,

temáticos, etc.) O primeiro

encontro será no dia 12 de

abril, quando será analisado o

tema das Escrituras e a questão

da "teologia do pacto",

presentes na Confissão. Os
ii-^sullados deverão ser

publicados. Outro evento

deverá ser a Semana
Teológica, cujo tema abordará

"Calvino e a pobreza", no

período de 26 a 30 do maio

próximo. A prelelora será a

Dra. Jane Dempsey Douglass,

atual Presidente da Aliança

Mundial Reformada e

professora no Seminário de

Princeton na área de Teologia

Histórica. Entendemos que o

STF tem desempenhado um
papel chave para a Igreja da

região. Deus tem nos dado o

privilégio dc abençoar com
nosso trabalho não apenas a

IPI do Norte e Nordeste, mas
lambem outras denominações.

Temos sido também
enriquecidos nesse processo, e

o Semináiio lem se tomado uma
referencia e conquistado

credibilidade. Nossa Igreja tem

experimentado um crescimento

razoável. Há de/ anos. éramos

duas igrejas e três congregações.

Hoje, somos um Pivsbitériocom

cinco igrejas e sete

congregações. Somos gratos a

Deus por essas Bênçãos, às

IPIB, pelo sustento fiel e

confiança recebida.

"SoliDeo Gloria".

Rev. Áureo Rodrigues de

Oliveira é o diretor do

Seminário de fortaleza e J"

Vice Presidente do S. C.

-
-lii ^ ^

1'

Formandos do Seminário de horlaleza da Tumia de 1992
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São Paulo inicia projeto "Teologia com o Povo de Deus"

O Seminário Teológico

de São Paulo já começou

este ano a pôr em prática o

projeto de abrir as suas

portas para as igrejas*

balizado de "Teologia com

o Povo de Deus". Esse

projeto se constitui na

elaboração de vários

cursos que serão

oferecidos aos presbitérios

e igrejas locais. Os cursos

oferecidos serão de

Educação Cristã. Liturgia,

abordando principalmente

o novo Manual do Culto.

Bíblia e Hedomiléstica.

que nada mais é que uma

espécie de curso de

oratória para leigos que

querem e precisam falar

em público, só que muito

específico para a realidade

da Igreja. A divulgação e a

preparação desses cursos

estão sendo desenvolvidas

pelos próprios professores

do Seminário, que ficarão

encarregados cada um de

cuidar de uma parte. Eles

também ficarão

responsáveis de ir até os

presbitérios para ministrar

os cursos aos interessados.

O projeto "Teologia com o

Povo de Deus" já está até

dando resultados positivos.

O Presbitério Santana já

requisitou dois cursos ao

Seminário Educação Cristã

e Liturgia. O segundo deve

começar a ser ministrado já

a partir deste mês. Todos

os presbitérios e igrejas

locais serão avisados pelo

Seminário através de mala

direta, que está sendo

preparada pelos profes-

Rev. Leonlim: "Seminário trabalhando em prol das igrejas locais"

sores. Os coordenadores

do projeto são os pastores

Rev. Fernando Bortoletto

Filho e Rev. Paulo

Proença.

UMA IDÉIA

A idéia de abrir as

porias do Seminário

começou, segundo o Rev.

Leontino Farias dos

Santos. diretor do

Seminário, a ser trabalhada

na última reunião de

planejamento do

Seminário, ocorrida no

início de fevereiro, em
Sorocaba. A equipe do O
Estandarte esteve presente

no local e realizou uma

breve entrevista com o

diretor do Seminário:

OEST - Qual o

principal objetivo desta

reunião de professores?

Rev. Leontino - É

planejar e programar as

atividades do Seminário

Teológico de São Paulo

para 1997. E também

iniciar a implantação de

um projeto para levar o

Seminário até às igrejas

locais.

OEST - E quais são os

temas discutidos ?

Rev. Leontino - A

elaboração de piano

global de ensino

teológico, a discussão do

regimento interno e

currículo adotado

atualmente pelo

Seminário, a relação

entre Seminário e a

Igreja, elaboração e

criação de plano de

marketing e propaganda

para o Seminário, além de

questões administrativas

e uma reflexão sobre

quem é o aluno {ou como

deve ser o perfil) que

ingressa no Seminário.

OEST - Fale sobre

esse projeto de levar o

Seminário até às igrejas?

Rev. Leontino - Cada

professor vai cuidar de um

módulo para preparar

quatro tipos de cursos que

serão oferecidos pelo

Seminário aos presbitérios

de nossa Igreja. Esses

cursos serão ministrados

pelos próprios professores

e devem começar ainda

este ano.

Professores do seminário diiranit- reunião de planejamento realizada em Sorocaba - SP

RAIOX
O Seminário Teológico de São Paulo é o mais velho dos três seminários da IPIB.

Criado em 1905. quando linha como diretor o Rev. Eduardo Carios Pereira, iniciou

suas atividades como Instituto Teológico e Colégio Internato e Externato. Atualmente,

o Seminário tem 100 alunos e 16 professores no curso de Teologia. Nos cursos de

Música conta com 37 alunos e sete professores.

Qualquer informação sobre os cursos, ligar para o Seminário Teológico de

São Paulo (011) 257-3327.
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Londrina forma primeira turma de pós-graduação da IPIB
o Seminário Teoló-

gico de Londrina come-

morou os dois anos de

criação do curso de

Especialização em
Teologia, pós-gradua

ção Lato Sensu. Esse

curso é o primeiro de

pós-graduação oferecido

pela IPIB através de um
de seus Seminários. A
primeira turma a

completar o curso teve a

sua formatura no final do

ano. Atualmente, o

Seminário tem 14 alunos

regularmente matri-

culados. O curso visa a

especialização em Teologia

e a concessão de preparo

académico e prático a

pastores e líderes

evangélicos que queiram

aperfeiçoar seu ministério

no âmbito da Igreja. No
final do curso, o aluno

recebe o título de

"especialista em Teologia".

Festa em Londrina -

Também no fina! do ano 1

7

alunos se graduaram no

curso regular. A festa foi

realizada na P IPI de

Londrina e contou com a

presença do coral do

Seminário, que abrilhantou

a cerimónia, sob a regência

do Rev. Denis Pereira do

Amaral Camargo. O nome

da turma foi uma
homenagem ao Rev.

Sabatini Lalli, que. como
ministro da IPB emprestou

sua expressiva

colaboração, vindo a

falecer no segundo

semestre do ano passado.

Todos os alunos diplo-

mados já foram recebidos

em seus presbitérios para a

licenciatura. Estatística -

Com essa graduação, o

STL já soma os seus 149

alunos por ele entregues

às igrejas. Com o

acréscimo do número de

dois alunos em nível de

pós-graduação, o

Seminário tem totalizado

1 5 1 diplomados pelo STL
ao longo dos seus 1 5 anos

de trabalho. A primeira

graduação realizada pelo

Seminário de Londrina

aconteceu no ano de

1986.

Fonnaitdos de 96

Jiiranle ciilio de

íclehração na 1" ÍPI de

Umdrina

Rev. Godóy.

diretor do

seminário de

Londrina

que J(i

fortnou 151

pastores

15

Currículo do curso de pós-graduação

r Semestre - Teologia Bíblica e Exegese na América

Latina, Teologia da Missão e dos Ministérios. Teologia

Prática, Modernidade e Pró-Modernidade e Cristianismo

na América latina

e 3" semestres - Hermenêutica Contemporânea,

Prática de Exegese, Temas de Teologia Bíblica. Questões

Teóricas. História da Reforma Teologia da Reforma.

Presbiterianismo no Brasil e Temas em Teologia.

4° Semestre - Supervisão de Pesquisa para Dissertação.



Missões
II

Terra do Sol Nascente
11

Rev.

Oswaldo

Prado e sua

esposei

Sirley com
^rupo de

japoneses

evangélicos

SIRLEY BRATFISCH

^ PRADO

Oeis horas da manhã. As ruas

estão repletas dc bicicletas. São

homens e mulheres indo para o

trabalho. Algumas crianças

caminham em grupos para a escola

- os pais não podem levá-las; há

sempre um responsável, também
estudante, o mais velho da lunna.

O frio é intenso, chegando a

temperaturas abaixo de zero grau

centígrado, mas os meninos estão

de calças, curtas e as meninas, de
saia. Assim, adquirem maior
resistência ao frio. Nos bairros

distantes do centro, as calçadas

praticamente não existem. As ruas

são estreitas e muito limpas. Dez
horas. As lojas começam a abrir As
mulheres, com aventais e de
bicicletas, saem para fa?er suas

compras. Passam no mercado, na
loja. no açougue e vão deixando
suas compras no cestinho da
bicicleta. Ninguém rouba as

compras nem as bicicletas. Aos
poucos, a pequena cidade se enche
com o cheiro adocicado do almoço
que está sendo preparado. Os
trabalhadores almoçam nas
fábricas, e as crianças, nas escolas,

A comida, que começa a ser

apreciada pelos brasileiros, é a base

de arroz, peixe, frutos do mar. algas.

A tarde passa rapidamente. As
crianças começam a voltar da
escola, os trabalhadores saem das

fábricas. As luzes da cidade

começam a se acender, Muitas ruas

não têm iluminação, porém alguns

estabelecimentos chamam a

atenção: São as casas de jogos, com
centenas de luzes coloridas,

chamando para o jogo aqueles que

pretendiam voltar para casa.

Homens, mulheres, alguns jovens

entram nos templos. O lugar é

calmo, com muita vegetação e

pequenos altares espalhados por

todo a propriedade. Os adoradores

se colocam diante de um altar que
pode ter uma imagem de cavalo,

uma vaca, um rato, dependendo do
ano em questão. O cheiro de
incenso enche o ar. Anoiteceu. Uma
senhora aguarda, ansiosa, a volta

do marido, que provavelmente irá

chegar bem tarde, depois de ter

bebido muilo e ficar sentado na rua

tentando achar o caminho de casa.

O silêncio toma conta da cidade.

Todos já tomaram o seu banho e

jantaram. É noiíe no PAÍS DO SOL
NASCENTE,

Realidade cristã - Japão.
Extensão de terra pouco maior do
que o Estado de São Paulo.
População de aproximadamente
1 28 milhões de pessoas. Há 1 . 1 3%
de evangélicos no país - de acordo
com os dados do livro "Intercessão

Mundial", de Patrick Johnstone,

Oito povos ainda não foram
alcançados pelo evangelho, de
acordo com a "Lista de Povos não-

alcançados". do projeto Josué, do

Movimento AD2000. Há uma sede

de verdade, por um lado. e. por

outro, uma grande desilusão. Uma
média de 100 novas religiões -

baseadas no ocultismo - surgem a

cada ano. no Japão. Os jovens têm

se ocidentalizado, deixado de lado

as crenças de seus pais e se

envolvido com drogas, jogos,

prostituição. A igreja evangélica

japonesa é pequena e está dividida

em pelo menos 38 denominações

que estão associadas à Aliança
Evangélica Japonesa. Há, porém,

um fato novo: "dekasseguis"-

Irabalhadores brasileiros,

descendentes de japoneses, que
foram ao Japão para fazer seu

futuro. Como o trabalho é

exaustivo, e muitos deles são
jovens, sem as suas famílias, logo

vem a solidão, a depressão e a falta

de sentido no que estão fazendo.

Começam, então, a gastar o
dinheiro que haviam juntado em
diversão e viagens. Por outro lado.

entre esses "dekasseguis
japoneses"- aqui nós os

conhecemos como japoneses, lá

eles são brasileiros - há os que são

cristãos e logo se reúnem para se

edificar e adorar a Deus. São
diversos grupos. muitos
interdenominacionais. que se

juntam para cultuar, estudar a

Palavra, realizar acampamentos,
etc- Seus amigos "brasileiros

japoneses" são convidados a

participar dos eventos, e muitos

estão se convertendo. Há cerca de

60 igrejas de brasileiros, no Japão.

Poucas delas têm um pastor. Jovens

que aqui no Brasil não se envolviam

com o trabalho do Reino lá são

líderes e cuidam de grupos cnstãos.

Muitos têm lido muito e estudado

sozinhos para poder suprir a

carência de pastores, professores,

conselheiros. Há outros que vêm ao

Brasil para cursar seminários,

institutos bíblicos, com o objetivo

de voltar ao Japão e liderar esses

grupos cristãos. Há um grupo

chamado Refúgio, que reúne líderes

de diversos grupos cristãos. Esse

grupo entre os brasileiros que

moram no Japão como também e

principalmente entre o povo
japonês, já que é um dos maiores

grupos ainda não-alcançados pelo

evangelho. Na região de Nagóia. há

um pastor presbiteriano. Nelson T.

Kuhl Jr.. que pastoreia quatro

grupos diferentes, distantes cerca

de 100 km um do outro. Ele sua

esposa. Sueco, que também
trabalha como dekassegui. viajam

quase todas as noites para

reuniões de oração, estudos,

aconselhamento, etc. Chegam a

sua casa depois da meia-noite,

muitas vezes entre uma e duas da

manhã. Muitas vezes deixam os

trés filhos sozinhos. Assim como
o Rev. Nelson, deve haver muitos

outros pastores e missionários que

dedicam sua vida às necessidades

dos brasileiros e japoneses no
Japão. Há muilo trabalho a ser

realizado naquele país. O desafio

é tremendo, não só entre os

brasileiros que lá se encontram
como também há uma grande

possibilidade e a igreja brasileira

mostrar ao povo japonês o que é

o verdadeiro evangelho. Talvez o

objetivo primário desses cristãos

que voltaram ao país de seus pais

e avós tenha sido a estabilidade

económica. Mas a grande
necessidade espiritual do povo

Japonês não pode ser ignorada. A
solidão, o trabalho excessivo, a

falta da alegria, que só Jesus pode

dar, têm levado jovens, casais,

homens e mulheres a repensar o

seu propósito de vida. Deus está

usando esse êxodo económico
para que o povo japonês possa ver.

também através da igreja

brasileira que lá está, que existe

algo mais. Desenvolvimento
social, estabilidade económica,

emprego para todos, conforto,

ausência de criminalidade, escola

e saúde para todos. São os sonhos

de qualquer cidadão para o seu

país. Porém, quando há um vazio

na alma. começa a procura. Surge,

então, a prostituição de

adolescentes, jogo e bebedeiras,

infidelidade conjugal, idolatria e

tantas outras "cisternas rolas" que

o homem cava para preencher o

vazio de seu coração. Igreja

brasileira, temos a possibilidade

de alcançar o povo japonês.

Envolva-se nessa luta orando,

ajudando financeiramente e. por

que não, indo até lá. Fica o desafio

para você. que é pastor ou
seminarista; porque não pastorear

a igreja brasileira que está no

Japão e começar a conhecer a

cultura japonesa, sua língua, seu

povo e trabalhar na evangelização

desse povo.

Homens e mulheres vào aos leiíiplos para adorar seus deuses

DF reali::^ sua primeira conferência missionária
O Presbitério Distrito Federal realiza de IS a 21 de abril a I Conferência Preshiterial de

Missões, que tem por objetivo mobilizar representantes de todas as IPIs de Goiás. Distrito
Federal e Tocantins. "Ore conosco para que esta primeira conferência seja um marco no
crescimento de nossas igrejas e no despertar de uma visão compromis-iada no Remo do Senhor
Jesus.", apela o Secretário Fxeeutivo de missões do DF Reginaldo Goulart- Estarão falando
no evento o Presidente do Supremo Concilio da IPIB. Rev. Mathias Quintela de Souza Rev.

curtas curtas

Josué Martins, do AD 2000 e o Rev. Assis Militõo da Silva. Presidente da Missão Novas
Tribos.

Congres.so de Missões em Maringá

De 25 a 27 de abril, a 1" IP! de Maringá realizará o S" Congresso de Missões com o tema
"Enchei-vos do Espirito Santo e a minim glória cobrirá toda a terra". Os preletores serão
Chacko Thomas iOM). Rev. José Annando S. Cidaco {Igreja Bali.ua Teresópolis) e vários

missionários nacionais e transcullurais.

curtas curtas curtas curtas curtas



Um advogado às suas ordens

Rev. Silas vai

responder às

dúvidas sobre

questões

jurídicas

A partir desta edição, o Rev.

Silas Silveira estará ajudando os

leitores que tiverem dúvidas de

ordem familiar, eclesiástico,

imposto de renda ou de qualquer

natureza jurídica. O Rev. Silas

Silveira pastoreia atualmenle a IPI

de Vila Maria Eugênia, em
Campinas, e tem título de pastor

emérito da IPl do Distrito Federal,

onde trabalhou de 1963 a 1964,

1977 a 1980 e de 1990 a 1996.

Natural da cidade paulista de

Espírito Santo do Pinhal, o Rev.

Silas foi casado com D. Terezinha

de Souza Silveira, já falecida, com

quem teve três filhos. Foi

ordenado pastor pelo Presbitério

Oeste em 1957 e já pastoreou 23

igrejas. O pastor Silas também já

esteve à frente de Sínodos por

quatro vezzes e já ocupou o cargo

de presidente de presbitério por

14 ve/es. O pastore formado em
Teologia, em Direito pela

Universidade Bandeirantes, em
Filosofia pela Organização

Mogiana de Educação e Cultura

e em História pela CEUB. Já

aluou como jornalista no jornal

Correio Paulistano, foi professor

catedrático de História e OSPB
no Estado de Goiás e lecionou no

2" grau em Brasília pela

Fundação Educacional do

Distrito Federal.

Se você tem alguma dúvida sobre

qualquer assuntojurídico, pergunte ao

Rev. Silas. A sua dúvida poderá ser

enviada ao endereço: Rua Francisco

Ignácio de Souza 141 -Jardim Carlos

Lourenço - Campinas - SP -

CEP 13097-130 - Telefone

(019) 255-6882.

Notas de Falecimento

Daniel Fernandes do Lago

Aos 87 anos. foi recolhido para o descanso do

Senhor Daniel Fernandes do Lago. no dia 25 de

fevereiro último. Natural de Areados, o irmão Daniel

foi um dos primeiros frutos da IPI naquela região do

Sul de Minas Gerais. O innão deixa 6fdhos do primeiro

casamento com Ana Alves do Lago {falecida} e três da

união com Francisca Munis do Lago. Estiveram

presentes no culto fúnebre os pastores: Naamã Mendes.

Sandoval Antunes Souza. Nilton Tuler. Ezequias de

Camargo. Geraldo Matias.

Gessy Moreira Alves

Depois de três anos de pertinaz enfermidade, a imtã

deixou este mundo e foi morar no céu. Gessy era caçula

entre dez irmãos.

Nasceu em 20 de

maio de 1^17 e

faleceu em 31/12/

I ^96. Seu corpo foi

velado no templo da

r IPI de Aracaju. A
solenidade fúnebre

foi presidida pelos

Kevs. Luiz Henrique,

pas tor da igreja, e os

Revs. Jonan Cruz,

Edival Brandão.

Belmiro Menezes.

Jessan Silva e

outros. O que mais

comoveu a igreja foi

ver sua única filha

Edna com o rosto

aljofrado de

lágrimas cantando e

regendo a congregação no cantar dos hinos preferidos

da irmã.

Luiz Inaia da Silva

Vítima de insuficiência respiratória, faleceu às

últimas horas do dia 4 de dezembro. 20 dias antes de

completar 70 anos. Montou junto com sua esposa um

ponto de pregação em sua casa, no bairro da Colónia,

em Fortaleza. Com a vinda do Seminário Teológico, a

congregação passou a receber a

cooperação do Rev. Frank

.Arnold. O .umho de Lui: Ituiia

está firme e plantado em terreno

próprio e prédio imponente. Seu

corpofoi velado na congregação

e os atos fúnebres foram realizados pelo Rev. Áureo

Rodrigues de Oliveira e pelo próprio Rev. Frank

Arnold, que estava de passagem pela cuiade para

participar da formatura do Seminário.

Antônia Cavalheiro da Maia

A I" IPI de

São Caetano do

Sul perdeu no

último dia 5 de

março a valorosa

irmã acima

cilada. Vítima de

câncer cerebral.

D. Antônia Maui

faleceu aos Hl

anos de idade. Já

viúva do Fresb.

José Vieira

Maia, a irmã

deixou 6 filhos.

22 netos e 15

bisnetos.
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Entretenimento
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Presbitério de Maringá nomeia

correspondente do O Estandarte

O Rev. Roberto Mauro de Souza Castro foi indicado pelo Presbitério de

Maringá para ser o correspondente do O Estandarte naquela região. O
Rev. Roberto tem 3 1 anos e é casado com Adriane de Lima e Castro. Formado

pelo Seminário Teológico de Londrina no ano de 1 994, atualmente. pastoreia

a 3" IPI de Maringá e também exerce o cargo de Secretário Permanente do

Presbitério. Antes do Seminário, atuava na área publicitária, no setor gráfico,

trabalhando em várias agências. Foi o responsável pela criação do tablóide

Boas Novas - boletim informativo do Presbitério de Maringá e também tem

sido o responsável pelo tablóide informativo da Secretaria de Missões - O
Estandarte Missionário. O Rev. Roberto Mauro ficará responsável pelo

envio de material da região de Maringá, bem como pela realização de

reportagens nessas localidades. Se você tem alguma informação e pertence

a essa região, escreva para R. Afonso Pena. 713 ou Caixa Postal 1700 -

Maringá - PR - 87970-001/fone (044) 263-2135.

Se o seu Presbitério ainda não indicou um correspondente, faça-o e mande

os dados para a redação do jornal: Rua Amaral Gurgel, 452 - São Paulo -

SP-01221-000 Fone(Oll)

255-3995. com Priscila

Dadonaou Sheila Amorim.

Rev. Roberto ficará responsável

pelas notícias do Paraná

I

I

I

"Arvorai o estandarte às gentes " (Isaías 62.10)

O Estandarte
Pela Coroa Real do Salvador

IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL
Fones (01 1) 258-1422 / 258-1808 - Fax (01 1) 259-0009
Rua Amaral Gurgel. n° 452 - Sobre Loja
CEP' 01 221 -000 - São Poulo/SP
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