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Nossa vocação presbiteriana

Em az/osto, comemoramos o Dia

do Presbiteriani^mo BmMleiro.

Completamos 142 anos de vida e

missão em nosso pa ís. Sobre mo,
leia a Palavra do Presidente

(página 3) eo EditonuL

(página 2).

"Seu sermão foi sua vida"

Acima, esiáluos dos reformadores, em Genebra: farei. Calvino.
Beza e Knox. No detalhe. Calvino. Ao lado. Catedral Jc Sâ. > Pedro,
onde Calvino desenvolveu seu ministério. Ao fundo. Joio do Rev.
Simonton. primeiro missionário presbiteriano no Brasil

Nossa presença no Rio

Grande do Sul

Consulta de Presbíteros Docentes e
Regentes

Realizada pela primeira vez. na P IPI de Campinas.
SP, de 22 a 24 de junho, promovida pelas Secretari-

as Nacionais de Ação Pastoral e de Adultos, foi um
grande sucesso. Outras consultas, certamente, irão

acontecer (página 6 e 7).

IPI de Campinas - restaurada e
em paz

1

Com a graça do bom Deus, depois de uma crise no
fmal do ano passado, a histórica 1' IPI de Campinas
celebrou seus 131 anos de organização com alegria

e completamente recuperada. Firme em Cristo e fiel

aos princípios refonnados, ela desenvolve intenso
ministério, (páginas 20 e 2 1

)

O missionário Eleutério Ulo Limachi apresenta
entusiasmante relatório de nossos trabalhos na cida-
de de Passo Fundo. Em breve, com a graça de Deus,
teremos ali uma igreja organizada (página 9).

Projeto Síloé - abrindo os olhos
para a vida

Aos dez anos de existência, com apoio da ÍPI do
Estreito, em Florianópolis, SC, e era parceria com o
CTM-SuI, o Projeto Siloé realiza ura importante mi-
nistériojunto a dependentes de drogas (página 14).

"Um vulto do passado entre nós"

Foi essa a expressão usada para marcar a comemo-
ração dos 80 anos de vida e 5 1 anos de ministério do
Rev. Carlos Caetano Monteiro, promovida pelo Pre;

bitériode Arapongas (páginajíl).

O Estandarte publica enJ|ftoionanlc texto em ho-
menagem à memória precisa do Rev. Joaquim Cae-
tano, cuja existência foi utija mensagem inspiradora
para todos que com ele c^flí^iveram (página 1 ).

Igrejas aniversariam

Nossas igrejas do Distrito Federal. Rancharia (SP).
2" de Maringá (PR). Santa Rosa do Viterbo (SP), 1"

de Joinville (SC) enviam notícias ao festejarem mais
um ano de existências (páginas 18 a 20).

Ministério do louvor

Da Secretaria Nacional de Adolescentes, leia inte-

ressante reflexão sobre o ministério do louvor que
nos perguiiiii; é ura pri-

vilégio ou uma respon-

aabilidade.' (página U)

s-

Projeto

Natanael

Conçleiou dois anos

de existência e apre-

senta relatório vi-

brante de tudo que
loi e está sendo rea

lizado (página 10)

"CKNO OL DISCII'U( ..

Nesta edição, Caderno de Atas de reuniões de presbitérios - páginas 34 a 39
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Dois testemunhos
Rev. Gerson Correia de Lacerda

Para nós, presbiterianos brasileiros, o dia 12 de agosto

tem um significado muito especial. É o Dia do

Presbiterianismo. Foi no dia 12 de agosto de 1859 que

desembarcou na cidade do Rio de Janeiro o Rev. Ashbel

Green Simonton. na condição de missionário enviado pela

Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos. Começava as-

sim a implantação do presbiterianismo em nossa pátria.

Lembrando esse evento, queremos destacar dois tes-

temunhos. Ambos se encontram no "Diário" de Simonton.

O primeiro foi redigido por sua mãe. O segundo, pelo pró-

prio Simonton.

Primeiro testemunho - No dia 1 9 de outubro de 1 857.

ao saber que seu filho resolvera se dedicar ao trabalho

missionário, a mãe de Simonton escreveu:

r
Rev. Gerson: "Essa é uma marca registrada

do presbiterianismo: a ênfase na soberania

de Deus".

"É dificil separar-se daqueles

^'^/rnas mortais que se estãoperdendo bela fnhn apeia falta do evaneelhn

^^ito - considero ter alguém

Segundo tes-

temunho - No
dia 27 de novem-

bro de 1858. o

Rev. Simonton re-

digiu as seguintes

palavras:

"Finalmente, o passo decisivo foi

dado. No dia 25 mandei minha

proposta formal à Junta de Missões

Estrangeiras. Mencionei o Brasil

como o campo no qual estaria mais

interessado, mas deixei para a Junta

a decisão final. Irei só. Assim, a

incerteta que vem me oprimindo ha

um ano finalmente terminou. A mão

da Providência pode ser

evidentemente vista nisso. A ti, ó

Deus, confio meus caminhos, na

certeza de que o Senhor dirigirá meus

passos retamente .

O que esses dois testemunhos têm em comum? Qual

é o elemento que faz com que sejam semelhantes?

É fácil perceber que tanto a mãe de Simonton como o

próprio Simonton curvaram-se diante do Deus soberano e

nele confiaram.

Nào é fácil para qualquer mãe separar-se de seu filho,

principalmente sabendo que, talvez, nunca mais irá vê-lo.

E, de fato, o Rev. Simonton acabou morrendo aqui no

Brasil, em 1867, tendo sido sepultado na cidade de São

Paulo. No entanto, impressiona o testemunho de sua mãe

que, com orações e lágrimas, entregou o seu filho ao tra-

balho do Senhor.

Por outro lado, também não é fácil deixar entes queri-

dos e partir para uma terra estranha, completamente sozi-

nho. No entanto, foi somente após tomar tal decisão que o

coração de Simonton se aquietou, confiando na Providên-

cia Divina e a ela se submetendo.

Todos nós, presbiterianos brasileiros, somos

beneficiários desses dois testemunhos de submissão à

vontade do Senhor.

Numa época em que o protestantismo brasileiro está

perdendo a visão da soberania de Deus, tais testemunhos

são muito importantes para todos nós. Numa época em

que pregadores e pregadoras propalam que podemos de-

terminar coisas para Deus. exigindo que Ele

obedeça às nossas reivindicações, esses tes-

temunhos nos lembram o precioso ensino

bíblico a respeito da providência divina que

deve comandar a nossa existência.

Essa é uma marca registrada do

presbiterianismo: a ênfase na soberania de

Deus.

Neste aniversário presbiterianismo bra-

sileiro, afirmemos que Deus é Senhor, ao

qual devemos nos submeter com reverên-

cia e humildade.

O Rev. Gerson é o editor de O Estandarte,

presidente do Seminário de São Paulo e pastor

da P IPI de Osasco



Palavra do Presidente
O Estandarte - Agosto de 2001

Nossa vocação
presbiteriana

Rev, Leontino Farias dos Santos

Rev. Ashbel Green Simonton. primeiro missionário

presbiteriano no Brasil

para o nosso país.

Uma das influências, até

hoje sentida, deu-se no cam-

po da educação. O protestan-

tismo histórico foi o responsá-

vel pelo advento do chamado

"movimento da escola nova",

reflexo do liberalismo do sé-

culo XIX nos Estados Unidos.

O liberalismo dessa época não

somente influenciou as políti-

cas de educação como, de

igual modo, a vida política e

económica do país.

As igrejas chamadas re-

formadas já nasceram, no
século XVI. caracterizadas

por uma abertura em relação

à veiculação do conhecimen-

to, defendendo a liberdade de

expressão e de pensamento, o

Passados 142 anos de vida e mis-

são no Brasil, qual o futuro do
presbiterianismo em nosso país?

Temos de reconhecer que somos
uma denominação dividida, de "cons-

ciência ingénua" em relação à histó-

ria, fragmentada em relação ao seu

projeto de missão, que perde a cada

dia sua identidade, sendo tentada a

abrir mão de suas convicções e tradi-

ções reformadas, para viver das fan-

tasias de um protestantismo emergen-

te, imediatista, inconsequente, que tem

transformado seus templos em merca-

do de ilusões, oferecendo "bens de

salvação" de uma "graça barata" em
nome de Cristo, mas sem Cristo.

Como presbiterianos não estamos

unidos! Por isso somos fracos. Nas

mais de dez denominações
presbiterianas no Brasil quase sempre

Rev. Leontino: "Como presbilerianos,

precisamos redescobrir o sentido da
Palavra de Deus para o nosso povo".

nossos piílpitos! Aliás, muitas de nos-

sas igrejas nem têm mais piilpilo!

Como presbiterianos, precisamos

redescobrir o sentido da Palavra dc

Deus para o nosso povo. A partir dela.

redcscobriremos também o valor da

tradição teológica reformada para o

mundo em que vivemos, reinter-

pretando e redimensionando os seus

princípios, num contexto dc injustiças,

de ameaças dc morte, de enfermidade

social. Certamente redcscobriremos

também o sentido dc ser presbiteriano

hoje.

Apesar das diferenças existentes

142 anos de vida e missão em nosso país

Í^-^ presbiterianismo brasilei-

ro comemora, neste mês de agosto,

142 anos de vida e missão em nosso

país. No dia 12 de agosto de 1859.

chegou ao Brasil o missionário Ashbel

Green Simonton. proveniente dos Es-

tados Unidos. Era o início de um gran-

de projeto de missão, que resultou no

surgimento de várias denominações

presbiterianas no Brasil. Simonton tra-

zia consigo a esperança de que a teo-

logia reformada pudesse ser uma al-

ternativa de vida abundante para a so-

ciedade brasileira.

Efetivamente, o presbiterianismo

conseguiu ter uma certa influência na

sociedade da época, ao lado de outras

denominações históricas, que vieram

livre exame das Escrituras Sagradas,

a separação entre Igreja e Estado, algo

impossível no contexto da Idade Mé-
dia e nos domínios da Igreja Católica

Apostólica Romana daquele tempo.

Oriundos da Reforma, os presbiterianos

chegaram ao Brasil trazendo consigo

essas características e assim influen-

ciaram a sociedade brasileira, princi-

palmente através de seu projeto edu-

cacional.

Apesar da intolerância religiosa

existente no Brasil até o fim do século

XIX e começo do século XX. o

presbiterianismo era respeitado! Mui-

tos de seus líderes se impuseram por

sua expressão cultural, por represen-

tarem a novidade politica em termos

de pensamento, pela sua nova visão do

ser humano e de mundo.

não há unidade interna em relação à

eclesiologia e à teologia da pregação,

da pastoral, do culto, da ação diaconal.

Não advogamos aqui a uniformidade

das ações, mas, pelo menos, a unidade

de princípios e confissão de fé. Como
isto nem sempre existe, muitas de nos-

sas comunidades são presbiterianas

apenas de fachada!

Diante da complexidade das rela-

ções sociais e do processo histórico em
si, não .se pode esperar do presbi-

terianismo atual a reedição de suas

práticas do passado. Mas os seus prin-

cípios éticos e teológicos jamais deve-

riam ser esquecidos, pois valorizam,

acima de tudo, a Palavra de Deus.

Ocorre que esta, em nossos dias. nem
sempre tem sido estudada de maneira

cuidadosa e pregada com respeito em

entre as igrejas presbiterianas, é pre-

ciso que tenhamos coragem c decisão

para nos fortalecer como membros da

família de igrejas reformadas, através

de projetos que visem e valorizem a

dignidade humana, sob a ótica de Cris-

to, nosso Redentor Dentro desse prin-

cípio, não haveria lugar para

proselitismo, conconrcncia ou qualquer

ideia de superioridade, mas lutaríamos

sempre pelo mesmo ideal: evangelizar

o ser humano que Jesus quer salvar.

Este ainda é o momento para recu-

perarmos o tempo perdido. É tempo

de reflexão sobre a nossa vocação pro-

fética numa sociedade que precisa de

valores que promovam a vida. com dig-

nidade e com a bênção de Deus.

O Rev. Leontino é o presidente da

Assemhléia Geral da IPÍ do Brasil
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As Igrejas no Mundo, Feitos, Ditos e Acontecidos Rev. Richard William Irwin
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Padre pugilista

Feito em Nueva Larcdo. México

A fim de poder terminar a consti-ução da igreja de sua paróquia, naquela

cidade fronteiriça com os EUA. o vigário. Manuel Ortega, de 26 anos, subiu ao

ringue para enfrentar um lutador de boxe profissional. A decisão do Padre

Ortega de lutar com o boxeador Damián 666. cujo nome é alusivo ao demónio,

causou muita polémica entre diversos setores da sociedade mexicana. A luta

ficou conhecida popularmente com "a peleja entre o bem e o mal". "Não quero

me dedicar ao boxe em tempo integrai, pois trata-se apenas de uma oportunida-

de, que me foi dada. para poder angariar fundos com os ingressos do espetácu-

lo. a fim de concluir

as obras da Paróquia

da Santa Cruz", expli-

cou o sacerdote.

A notícia do even-

to caiu como uma
bomba sobre a hierar-

quia mexicana. Mas o

bispo da diocese re-

solveu manter-se em
silêncio e apenas co-

mentou "que talvez

neste caso os fins jus-

tifiquem os meios". O boxeador-padre Ortega faz lembrar o legendário sacer-

dote e lutador mexicano Sérgio Gutiérrez. conhecido como Frei Tormenta.

m
Teologia indígena

Dito na Chapada dos Guimarães.MT

"É preciso lembrar da pessoa de Cristo, do ensino dele. das suas promes-
sas e, sobretudo, de seu sacrifício na cruz. Se perdermos a lembrança con-

tínua de Cristo, a igreja pode virar um clube, uma agência de caridade, um
lugar de relaxamento ou um teatro, e deixar de ser a igreja do Deus vivo".

Essas palavras não são de nenhum teólogo estrangeiro, mas de um pastor

indígena brasileiro, da tribo terena. o Rev. Henrique Dias Terena. Ele é co-

ordenador do Conselho Nacional de Pastores e Líderes Evangélicos Indíge-

nas (CONPLEI). Essa entidade indígena se propõe a: promover a união
entre pastores e h'deres evangélicos indígenas; fazer avaliação da atividade

missionária em re-

servas indígenas;

e procurar conci-

liação em ques-

tões de impasse

entre organiza-

ções missionárias

e autoridades go-

vernamentais.

TTt

Site "Pró-Igreja Pensante"
Feito em São Paulo

Na página inaugural do site

"Jesus.Network do Brasil"

fwww.jnw.cjb.net) .
apareceu a seguin-

te anedota: "Especiahstas da área mé-

dica descobriram uma nova doença: a

síndrome dos três esses. A pessoa atin-

gida fica "sentada, salva e satisfeita".

O sintoma mais comum seria uma ati-

tude compulsiva para se ficar sentado

nos bancos de igreja ouvindo sermões.

Trata-se de um comportamento

esquizofriênico totalmente dissociado da

realidade, pois o doente tende a não pra-

ticar o que ouve. A doença, contudo,

não afeta a inteligência, pois o enfermo

é capaz de encontrar inúmeras justifi-

cativas para seu comportamento".

O alvo do novo site é formar uma
igreja pensante, quebrando as amar-

ras da ignorância presente nas igrejas

evangélicas. "E triste saber que a igre-

ja é vista pelo mundo como um bando

de desinformados, que estão ainda na

Idade Média. Dos evangélicos que

entram numa faculdade no Brasil, 75%
abandonam o cristianismo porque não

encontram na sua igreja pessoas pre-

paradas para responder aos seus

questionamentos."

O "Jesus.Network do Brasil" tam-

bém quer chegar aos "não converti-

dos", pois, conforme o texto de apre-

sentação da página, a igreja na Internet

é pouco ativa quanto à evangelização.

Religiosidade incongruente
Acontecido nos Estados Unidos

Hoje, na América do Norte, existem incongruências ululantes na postura da

maioria das pessoas que se dizem religiosas. Dois entre três estadunidenses

pensam que a religião tem respostas para todos os problemas, mesmo que te-

nham pouca noção tanto quanto às doutrinas de sua própria religião, como quan-

to à diferença que sua fé deve fazer no comportamento moral do dia-a-dia.

Conforme a estatística, entre os que alegam terem "nascido de novo", 41%
fumam. 44% têm arma em casa. 30% acham que a mulher tem o direito ao

aborto, 28%' crêem em assombrações, e 25% acreditam na astrologia. No que

diz respeito ao conhecimento bíblico, somente 34% sabem quem pregou o Ser-

mão do Monte e apenas 40%, o que significa a Trindade.

Entre católicos-romanos norte-americanos, o papa é reverenciado, porém
não é seguido em certas áreas da vida. 80% usam meios artificiais de controle

da natalidade. 70% favorecem o casamento de divorciados pela igreja. 47%
crêem que membros homossexuais continuam sendo bons católicos, e 63%
apoiam a ordenação de mulheres como padres.

O levantamento do panorama religioso nos EUA verificou as seguintes ten-

dências:

1
.
A popularidade da religião está

em alta;

2. Há uma ignorância total da Bí-

blia, de teologia básica e das tradições

da própria denominação;

3. Falta consistência de crença- por

exemplo, evangélicos fundamentalistas

acreditam nas práticas da Nova Era;

4. Verifica-se a superficialidade da

fé de muitos, que não sabem o que crê-

em e nem por que crêem;

5. Existe a crença em Deus, mas,

ao mesmo tempo, há falta de confian-

ça em Deus;

6. O fracasso, por parte da religião

organizada, em fazer uma profunda

diferença na sociedade, a despeito do

fato de que as igrejas dos EUA alcan-

çam 6 em cada 10 norte-americanos a

cada mês.

O Rev. Richard éobreirofraterno (missionário) aposentado da Igreja Presbiteriana nos EVA e
membro da equipe pastoraldariPl de São Paulo e da Congregação do Seminário Teológico de

São Paulo. Reside no Brasil desde 1947. Escreve a pedido de O Estandarte desde 1981.

Fomos: AgC-ncia I^iiiim-Amcricuna c Carihcnlu. dc Conumicayào (ALC): Prcshytcnan Outlook; Rápidas (CLAI): Uliiin;,i, >.



Coluna do Agente

O Estandarte - Agosto de 2001

Um espaço para
troca de experiências

Rev. Gerson Correia de Lacerda

c'om as recentes mudanças estabelecidas na forma de assinar e distribuir

O Estandarte, a pessoa do agente tomou-se de fundamental importância. Já
afirmamos, nesta coluna, que o trabalho do agente é um verdadeiro ministério.

Trata-se do ministério da comunicação, que permite à igreja tomar conhecimen-
to do que ocorre em nossas comunidades nos mais diversos pontos do país.

Sabemos, porém, que toda mudança traz problemas novos. Eles não devem
nos desanimar. Ao contrário, devem ser encarados como desafios a serem ven-

cidos.

Nesse sentido, queremos fazer desta Coluna do Agente um espaço para
troca de experiências. Por isso, solicitamos aos nossos agentes que nos escre-

vam, contando a respeito de suas dificuldades e soluções. Vamos compartilhar

nossos problemas e vitórias. Assim, estaremos nos auxiliando mutuamente.

Queremos reforçar alguns lembretes importantes:

1 Todos os agentes devem enviar, com a máxima

urgência, a relação das pessoas que fizeram a assmatura

de O Estandarte no mês de julho. (Cartas para O

Estandarte - Rua Amaral Gurgel, 452 - sobreloja -

CEP 01221-000 - São Paulo - SP. Fax para O

Estandarte (11) 258-7967. E-mail: estandarte@ip|b.org)

2 Todos os agentes devem providenciar o deposUo das

assinaturas feitas na conta de O Estandarte - Banco

Bradesco - Agência 095-7 - Conta Corrente 151.212-9.

3 Todos os agentes que conseguirem fazer pelo menos

10 assinaturas têm direito a receber gratmiamente, durante

um ano. o nosso órgão oficial. (Essa e uma forma de

estímulo e de valorização do trabalho do agente aprovada

pela Editora Pendão Real!)

Para terminar, compartilhamos um testemunho que nos foi dado pelo Presb.

Roberto da Freiria Estevão, da IPI de Paraguaçu Paulista. SP, e membro da

diretoria da IPI do Brasil.

Com alegria e entusiasmo, ele nos disse que sua igreja quase não linha assi-

nantes, mas que. somente na primeira quinzena de julho, mais de trinta irmãos e

irmãs já tinham feito a assinatura de nosso jornal.

Esperamos receber para compartilhar muitos outros testemunhos semelhan-

tes de nossos agentes espalhados por todo o Brasil.

Vamos trabalhar para colocar O Estandarte no coração da igreja!

Atos Oficiais

Concurso para admissão de professor

"O Seminíirio Teológico de Fortaleza. CE. estará realizíindo concurso para
admissão de professor na área de Bíblia, preferencialmente Antigo Testamenlo.

Data: de 8 a 12 de outubro de 2001

.

Local: Seminário de Fortaleza da IPI do Brasil

Início do U-abalho: janeiro de 2002

Exigência: doutorado

Maiores informações no Seminário ou através dos nossos endereços:
stf@ipib.org ou pelo telefone (85) 225-9894. com o Presidente."

Rev. Áureo Rodrigues de Oliveira, Presidente do Seminário Teolónico de Fortaleza

Resolução de reunião extraordinária

do Presbitério Paulistano

"O Presbitério Paulistano da IPI do Brasil, em reunião extraordinária no
dia 23 de junho de 200

1 . as 9h00. no templo da IPI de Vila Formosa, situada na
praça Santo Arsênio. 106. Vila Formosa. São Paulo. SP. sob a presidência do
Rev. Gilberto dos Santos Rodrigues, decidiu:

-realizar o processo em rito sumário, de acordo com o capítulo 4. artigo 19,

parágrafo 3"., letras a. e e g . do Código Disciplinar, aplicando a seguinte

sentença, baseada no capítulo 3".. artigo 12. letras d e ç, do Código Disciplinar:

-despojar do ministério o Rev. Abel Wenzel de Paula, com base no artigo

40 e seu parágrafo l''. da Constituição da IPI do Brasil; e

-designar a IPI de Vila Formosa para acolhc-Io como membro suspenso da

comunhão;

-informar ao interessado o direito de recurso no prazo de 30 dias, conforme
artigo 57 do Código Disciplinar."

Presb. Márcio Sabino, I". secretário, e Rev. Venicio Nogueira, secretário executivo

Resolução de reunião extraordinária

do Presbitério Central Paulista

"O Presbitério Central Paulista da IPI do Brasil, reuniu-se extraordinaria-

mente no dia 25 de maio de 2001, no templo da I" IPÍ de Bauru, SP, à rua

Cussy Júnior, 9-74. Motivo da reunião: Tendo o Sínodo tornado nulo o ato de

recepção do Rev. Lucimar Manoel Vieira, recomendou que o Presbitério, em
reunião extraordinária, procedesse os passos constitucionais previstos nos ar-

tigos 31, 34. 39 e 42 da Constituição da IPI do Brasil. A Comissão Executiva

concedeu ao Rev. Lucimar o status de ministro fraterno, ficando no pastorado

da IPI de Bariri o Rev. Antônio Pedro de Morais. Resolução: O Presbitério

Central Paulista, seguindo os passos constitucionais, decide receber o Rev.

Lucimar Manoel Vieira como membro oficial deste Presbitério. Ato contínuo,

ratificando decisão da reunião anterior deste Presbitério, tendo sido observa-

das todas as determinações do Sínodo Sudoeste Paulista, designá-lo pastor

comissionado da IPI de Bariri, dando-lhe assento no Presbitério."

Rev. Josias Martins de Almeida, secretário executivo do Presbitério Central Paulista
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I Consulta de Presbíteros Docecentes e Regentes
Foioí. Syneilo Pereira Cunha Júnior

Consulta de Campinas encaminha
Roberto Costa

término de sua participa-

o na I Consulta de

Presbíteros Docentes e Re-

gentes da IPI do Brasil, em
Campinas, SP, no dia 24 de

junho, o Rev. Leontino Fa-

ria dos Santos, presidente da

Assembiéia Geral, recebeu

um documento contendo as

conclusões de nove grupos

de trabalho, que debateram

a Identidade e Vocação da

Igreja. Elas expressavam a

vontade de exaios 100 ofi-

ciais, presbíteros e

presbíteras, pastores e pas-

toras, que, por três dias, se

reuniram na 1" IPI de Cam-

pinas. Além de idéias e su-

gestões em diferentes áre-

as teológicas, foi manifes-

tado o desejo de que esse

tipo de consulta venha a ser

repetido em outras ocasiões.

"Estamos atrasados mais de

90 anos", disse um dos pre-

sentes, mostrando que

eventos desse tipo deveri-

am ter acontecido antes.

Foto oficial dos participantes da I Consulta

A Consulta, organizada pelas Se-

cretarias Nacionais de Ação Pastorai

e Adultos, teve o seu culto de abertura

na sexta-feira (dia 22), quando 80 pas-

tores e presbíteros já estavam em
Campinas. O Rev. Gerson Correia de

Lacerda, diretor do Seminário Teoló-

gico de São Paulo e pregador da noite,

usou a parábola dos trabalhadores da

vinha para sua mensagem. Segundo

ele, ao contrário de hoje, quando os

operários e bóias-frias levantam cedo

e vão atrás de trabalho, na parábola, é

o dono da vinha quem sai à procura

dos que o serviriam naquele dia. E não

fez distinção, pagando a cada traba-

lhador um denário, moeda que equiva-

lia a um dia de trabalho, mesmo para

aqueles que não trabalharam o dia

todo.

O Rev. Gerson disse que, segundo

a parábola, no Reino de Deus, há tra-

balho para todos. O patrão não visa

lucros, mas. sim, a dignidade da famí-

ha. que é o propósito do Reino de Deus.

Os valores do Reino de Deus são di-

ferentes dos praticados pela socieda-

de. Além do sermão, os presentes pu-

78 homens, 22 mulheres,

48 presbíteros, 24 pasto-

res, 15 presbíteras, 1 pastora

e 12 com outras funções.

deram acompanhar os cânticos com o

grupo de louvor da igreja hospedeira e

participar do lançamento do livro do

pregador da noite, Seduzidos pela Pa-

lavra, realizado logo após o culto, no

salão social.

A Consulta prosseguiu no sábado

(dia 23), já com representantes de cin-

co estados e 28 cidades. De Curitiba.

PR. e da l-". IPI daquela cidade veio o

pregador do culto matutino, Presb.

Onésimo Mendonça de Annunciação,

presidente do Tribunal de Alçada do

Paraná. Trouxe as experiências de

como Deus age na vida de pessoas que

buscam sua presença e se colocam à

disposição do serviço. Contou a expe-

riência pessoal da forma como Deus

agiu na sua eleição para a presidência

do Tribunal no Paraná, onde prevale-

ceu a articulação de um grupo com pre-

"€sta consulta, inédita e original, refleíiu o verdadeiro "modus
vivendi" reformado. A reflexão feita dentro de um clima de comunhão e

diversidade de opiniões foi também um dos pontos importantes. Sentimo-
nos muito abençoados pela oportunidade de participar desta programa-
ção e conhecer mais uma parte do povo presbiteriano independente.
Nossa oração é que, na próxima consulta, mais igrejas possam ser re-

presentadas, de maneira que nossa querida IPI pos.sa .se fortalecer e

amadurecer cada dia mais, sempre se reformando à luz da Palavra de
Deus ".

Rev. Marcos Paulo de Oliveira, 2' IPI de Volta Redonda, RJ

"Cste evento deverá se repetir, talvez com menos temas para discus-
são, com mais tempo. A experiência foi muito agradável".

"€u gostaria de dar uma sugestão. O tempo que os grupos flcaram
reunidos, na verdade, foi pouco, principalmente pelos assuntos. Eu par-
ticipei do grupo "Administrando conflitos na Igreja". Todas as igrejas

tinham e têm problemas e. em grupo, estávamos discutindo. Quando
estávamos conseguindo caminhar nas mais diversas opiniões, o nosso
tempo estava totalmente ultrapassado. Na verdade, tenho a dizer que
tudo foi bom e aí fica uma sugestão para podennos melhorar o próximo"

Antônio Sérgio Lopes, V IPI de São Paulo

"foram muito proveitosos os dias que passamos nesta Consulta de
presbíteros docentes e regentes. Agradecemos ao Senhor da seara por
tão importante evento. Obrigado aos organizadores e também à J". IPI
de Campinas. Deus abençoe a todos ".

Presb. Raul Dumas Gonçalves. V IPI de São José dos Campos, SP Presb. Darlan Leite Azevedo, IPI de Volta Redonda. RJ.
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documento e pede novas consultas

Presbítero Onésimo. culto de sábado

(dia 23) Rev, Assir Pereira, palestra no
domingo (dia 24)

íh m
Presb. Francisco de Almeida, secretário

nacional de adultos

ocupação sustentada na Palavra de Deus.

O Rev. Gerson Correia de Lacerda fez uma pa-

lestra, em seguida, sobre *' A Identidade Reformada
e a Vocação da Igreja", quando reafirmou que a tra-

dição reformada se sustenta pelo cultivo do ensino da

Palavra de Deus, cuja iluminação é obra do Espírito

Santo. Foi questionado, no debate que se seguiu, so-

bre a justificação da graça mediante a fé, o sacerdó-

cio universal de todos os crentes, a autoridade supre-

ma das Escrituras Sagradas, entre outros assuntos.

Entrega ao Rev. Leontino dos relatórios dos grupos

de trabalhos

Após o almoço servido peia equipe de cozinha da

P. IPI de Campinas, em seu salão social, a parte da

tarde do sábado foi dedicada a discussões nos grupos

de interesse. Cada um desses grupos (veja temas e

quem dirigiu ao final) era liderado por um pastor e por

um presbítero. As conclusões foram apresentadas ao

plenário, ao final das discussões e. depois, entregues

ao Rev. Leontino Farias dos Santos como do-

cumento final da consulta.

A noite do sábado foi de alegria e recorda-

ções, com uma programação agradável para o

coração dos presentes. O Grupo Metamorfo-

se, formado por jovens e adolescentes da 1"

IPI de Campinas, apresentou niímeros de co-

reografia, dança e canto, O cantor e composi-

tor João Alexandre e seu filho. Felipe, apre-

sentaram hinos e cânticos para encerrar a pro-

gramação do dia.

O domingo, dia 24 de junho, foi um dia de

presidentes na Consulta. O Rev. Assir Perei-

ra, ex-presidente do Supremo Concílio da IPI

do Brasil, fez uma palestra. Já o Rev. Leontino

Farias dos Santos, atual presidente da Assem-

bléia Geral, foi o pregador do culto de encerra-

mento, no qual houve a celebração da Ceia do

Senhor. O Rev. Leontino disse que é preciso

superar o mar das dificuldades que a igreja en-

frenta na atualidade e que para isso é preciso

reforçar o barco com o conhecimento da Pa-

lavra de Deus e segurar firme em Jesus Cris-

to. Com esta certeza, o Rev. Calvino Camargo,

pastor da ]^ IPI de Campinas e Secretário

Nacional de Ação Pastoral, e o Presb. Fran-

cisco de Almeida, da 1'. IPI de São Paulo e

Secretário Nacional de Adultos, que estiveram

à frente da Consulta de Campinas, encerra-

ram os trabalhos, esperando que. em breve,

presbíteros, presbíteras, pastores e pastoras da

IPI do Brasil possam voltar a se reunir e con-

tinuar a repensar a caminhada da igreja.

O Roberto émembro da I" IPI de Campinas

1. o Sistema Presbiteriano de Governo e o
Desafio da Sociedade Contemporânea, com o
Rev.Gerson Correia de Lacerda e o Presb. Djalma
Araújo, da IPI Hebrom. de Campinas.

2. o Ministério Feminino na Igreja: Experi-

ências Atuais, com a Reva, Shirley Maria dos
Santos Proença, pastora do Presbitério Santana, co-

ordenadora do Projeto de Formação dc Liderança

e professora do Seminário Teológico dc São Paulo,

e a Presba. Márcia Nogueira da IPI Canaã, de Cam-
pinas.

3. Administrando Conjlilos na Ifireja Local,

com o Rev. Flávio Santana, da IPI de Mogi Mirim,

SP, e o Presb. Marcos Camargo, da I". IPI de Cam-
pinas.

4. Unidade da /fareja e Diversidade de Mi-

nistérios, com o Rev. Valdinei Aparecido Ferreira,

da IPI do Jabaquara, em São Paulo. SP

5* O Presbiterato e a sua Futição no Minis-

tério da Igreja, com o Presb. João Américo, da

IPI Vila Dom Pedro I. cm São Paulo. SP, e o Rev.

Hilário Micheiini, da IPI de Marília, SP

6. Ministério Pastoral e a Missão da igreja

na Sociedade Contemporânea, com o Rev. Mar-

cos Nunes, da IPI dc Piracicaba. SP, e o Presb.

Francisco de Almeida, da 1' IPI de São Paulo. SP.

7. Culto e Identidade Presbiteriana, com o

Rcv.Ricardo Quadros, da IPB c professor de Teo-

logia e Filosofia do Mackenzic, e o Presb. Luiz Ri-

beiro Silva, da IPI Canaã, em Campinas.

8. A Formação Teológica e a Prática Pasto-

ral Contemporânea, com o Rev. Antônio Máspoli,

da IPB, diretor da Escola Superior de Teologia do

Mackenzie e do Instituto Superior de P6s-Gradua-

ção em Teologia Andrew Jamper, e Paulo César

Monteiro, seminarista do 4o. ano do Seminário

Presbiteriano do Sul, trabalhando na I ". IPI de Cam-

pinas e membro da l^ IPI de Bauru, SP.

9. Espiritualidade e Liderança Cristã, com o

Rev. Sérgio Francisco dos Santos, da IPI de Jundiaí,

SP, e o Presb. René Ribeiro da Silva, da IPI de

Piracicaba, SP.
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Departamento de Crescimento Integral de Igrejas

Férias dos campos
Rev. Marco Antônio Barbosa

Um sonho que a cada dia vem se

tomando realidade! E assim que en-

tendemos a realização de mais um pro-

grama "Férias nos Campos", (o ter-

ceiro) o qual se configura como um
projeto que nasceu no coração de

Deus em direção ao coração da igre-

ja.

A intenção de levar membros das

nossas igrejas para serem preparadas

para um envolvimento sério com os

desafios do reino de Deus. através da

missão integral, tem se tomado motivo

de alegria e prazer para os integrantes

da equipe do Projeto Natanael.

No primeiro ano. foram três jovens.

No ano passado, o número subiu para

quarenta. Neste ano. contamos com
sessenta e cinco irmãos e irmãs de

várias partes do Brasil, os quais, per-

maneceram uma semana (de 8 a 14/

07) em Londrina, sendo desafiados a

retomarem às suas regiões com o ob-

jetivo de pôr em prática aquilo que re-

ceberam durante esses dias.

A semana foi dividida entre estu-

dos ministrados pelos professores do

Seminário Teológico Rev. Antônio de

Godoy Sobrinho, por uma professora

de Psicologia da Universidade Filadél-

fia de Londrina, pela coordenadora da

Pastoral da Criança, e trabalhos práti-

cos realizados em três locais: orfana-

to, asilo e assentamento urbano, sen-

do, neste último, evangelismo e levan-

tamento dos aspectos sociais para a

realização de um futuro projeto social

em parceria com a 7''IPI de Londrina.

As reações dos participantes foram

as mais variadas. Para alguns, o con-

tato com a dura realidade de vida de

um povo excluído e sofrido era novi-

dade, por isso se emocionaram. Ou-

tros, que já possuíam esse contato, fir-

maram o propósito de continuarem

sendo sal e luz. Todos retomaram às

suas cidades conscientes do privilégio

de poderem sentir que Deus tem um
propósito para a humanidade, desejan-

do que a sua igreja, diante de tanta

necessidade, tome-se parceira na con-

secução desse projeto.

A nossa gratidão a Deus pela vida

de todos que estiveram presentes, pe-

los alunos do Seminário de Londrina

Acampanienlo Waldomiru de Uliveira, da 1^ IP! de Londnna. onde aconteceu o
3" programa "Férias dos campos"

que participaram da monitoria, pelos

integrantes da equipe do Departamento

de Crescimento Integral de Igrejas que

estiveram na coordenação, pelos pro-

fessores, pelas igrejas envolvidas (7"IPI

de Londrina e PIPI de Londrina, sen-

do que esta, através da sua Mesa
Diaconal, doou toda a alimentação),

pelos funcionários do Acampamento
através do carinho a nós dispensado e

pelo Conselho da 1" IPI de Londrina,

que nos cedeu o Acampamento por um
valor simbólico.

Nosso louvor a Deus pela direção

nacional da IPI do Brasil e pela Se-

cretaria de Missões, por acreditarem

que iniciativas como essa contribuem

para a expansão do Reino de Deus em
nosso país.

Recebemos um convite para reali-

zar este projeto em outras regiões do

país, mais especificamente na Região

Nordeste. Que o Senhor da seara nos

conceda força e sabedoria para poder-

mos realizar a sua vontade.

Pela Coroa Real do Salvador!

O Rev. Marco Antônio é diretor do

Departamento de Crescimento Integral de

Igrejas

Decretaria de Missões

Novos endereços

Rev. Gerson Mendonça de Annunciação e famflia Rev. Jonas e Cinira Furtado do Nascimento
No último dia 17/07, mudei-me para os Estados Unidos, onde passarei a

trabalhar no Presbitério Sul da Nova Inglaterra, num projeto missionário com
brasileiros residentes em Fali Riven

Peço as orações de todos em meu favor e em favor de minha famflia.
Meu e-mail continua sendo: gerson.mendonça@ipib.org

Meu novo endereço é o seguinte: 783 Second Street, third floor - Fali
River, MA 02721 - Telefone (1) 508-673-4780

Queremos comunicar nosso novo endereço residencial em Horipa:
Rua José Mayckot. 30, Canto, CEP 88090-410 - Florianópolis, SC.
O telefone continua o mesmo: (48) 348-6748.
Estamos telizes em comunicar nossa nova residência que. certa-

mente, é um meio de Deus nos abençoar. Estamos perto de tudo e.

principalmente, de nosso trabalho no CTM-Sul.

O Rev. Gerson dirigiu a Secretaria de Missões da IPI do Brasil e pastoreou a IPI de
Araraquara, SP, atésua transferência para os EUA

O Rev. Jonas épastor da IPI do EstreUo. em Florianópolis, SC, e diretor do

CTM-Sul da IPI do Brasil
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Passo Fundo - expandindo o
reino de Deus
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Irmãos e irmãs em frente ao templo, em
outubro de 1998

Eleutério Ulo Liniachi

E para nós uma imensa alegria poder servir ao Senhor.
Chegamos a Passo Fundo no início de 1 996. Encontramos aqui

um povo alegre e hospitaleiro. A cidade já possuía um pequeno
templo, construído em um de seus bairros, o que nos alegrou c

motivou muito para iniciarmos nosso trabalho. Por ser um bairro

de muitas carências, iniciamos um projeto social com as crianças
que ali residiam. O projeto consistia em dar assistência escolar ;^s

crianças uma vez por semana. Essa atividade e as aulas de espa-

nhol que dávamos nas escolas fizeram com que a nossa igreja se

tomasse conhecida em Passo Fundo, adquirindo um excelente con-

ceito diante de todos que nos conheciam.

Em 1997, Deus nos abriu uma grande porta, ao inaugurarmos
um local para nossos trabalhos no centro da cidade.

Agora, em maio de 200 1 . fizemos nosso quarto aniversário de
reuniões no centro, o que comemoramos com muita alegria e disposição para seguirmos adiante,

firmes no propósito de logo nos organizarmos em igreja.

Em todos esses anos, lutas não faltaram. Mas as vitórias foram muito maiores. Temos visto

que Deus é o Senhor desta obra e que é Ele quem realiza tanto o querer como o fazer. A cada
dia. Deus nos tem fortalecido e renovado, para seguirmos sem desanimar com as adversidades

que surgem no caminho.

Atualmente, realizamos estudos bíblicos em três bairros. Um grupo de casais reúne-se uma
vez por semana para estudar a Bíblia. Também temos reunião de oração uma vez por semana. Tais trabalhos tomam todas as

nossas noites.

Um grupo de homens reúne-se semanalmente para meditar na Palavra de Deus,

pela manhã. E o trabalho que chamamos de Café da Manhã.

Nossas irmãs frequentemente têm realizado Chás para Mulheres.

Nossas crianças criaram um Coral Infantil, que tem sido convidado para se apre-

sentar em escolas e empresas da cidade.

Também os nossos jovens têm estado muito ativos. trabalhando nas áreas de

música, discipulado e evangelismo, através de acampamentos, retiros e reuniões se-

manais de estudo e comunhão.

Recentemente, iniciamos uma classe de catecúmenos, com cerca de 10 irmãos

sendo preparados para o batismo e a pública profissão de fé.

Neste ano, dois de

nossosjovens foram para

o Seminário, a fim de se

prepararem para servir ao Senhor integralmente.

A frequência aos nossos cultos tem sido em tomo de 60 pesso-

as. Temos um total de 53 membros. Estamos trabalhando firme-

mente no propósito de logo nos organizarmos como igreja.

Temos, em nosso coração, um forte desejo de expandir o reino

de Deus no Estado do Rio Grande do Sul. Estamos procurando

conhecer a cidade de Santa Maria. Gostaríamos, tão logo for possí-

vel, de iniciar um novo campo missionário naquela cidade.

Que Deus abençoe a sua igreja em todo o nosso país e em ou-

tras partes do mundo, fazendo crescer o seu povo. fortalecendo-o e

capacitando-o para proclamar a cada dia o evangelho de Cristo.

O Eleutério é missionário da IPi em Passo Fundo, RS

Família missionária: Eleuténo. Elysangela.

Mateus e Luca.s

Culto de 4° aniversário da igreja em maio de 2(X)I I
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' Projeto Natanael

Olhando na mesma direção
Rev. Marco Antônio Barbosa

D epois de dois anos de existência

do Projeto Natanael, sentimo-nos no dever de pres-

tar contas de tudo o que foi feito até agora. De julho

de 1999 a julho de 2000. fizemos a divulgação do

Projeto. A partir desta data, investimos no

despertamento evangelístico das igrejas locais atra-

vés do Curso de Evangelismo Pessoal. O Departa-

mento de Crescimento Integral de Igrejas (DCII),

da Secretaria de Missões, ministrou o curso em mais

de cem igrejas. A média de igrejas que recebem o

curso chega a oito por mês. E importante frisar que,

em muitas viagens, nossa equipe atende a várias igre-

jas de uma cidade ou presbitério. Se a nossa conta

considerar as igrejas que participaram, e não somente

o número de viagens, então as igrejas atendidas che-

gam a aproximadamente cento e oitenta.

O material utilizado pelo Projeto Natanael é da

própria IPI do Brasil. Por onde passamos, recebe-

mos, com alegria, notícias de que outras igrejas es-

tão utilizando os nossos cadernos de discipulado. A
publicação de cada caderno é de três mil volumes.

Pela graça de Deus, já estamos iniciando a quarta

edição do caderno n° 1 , a terceira edição do 2, 3 e 4

e segunda edição do n° 5. No mês de junho deste

ano. publicamos os niímeros 6, 7 e 8. Todo este ma-

terial é dotado de uma linguagem clara, simples e

com um grande conteúdo.

Publicamos, também no sistema de cadernos, o

Curso de Evangelismo Pessoal, material utilizado pe-

los participantes do curso nas igrejas locais. Foram

editados três mil cadernos, dos quais aproximada-

mente dois mil e trezentos já estão nas mãos de

membros da IPI do Brasil.

Cada caderno está sendo vendido pelo preço de

somente um real. Os recursos obtidos com sua ven-

da estão sendo reaplicados em publicações, permi-

tindo que os cadernos de discipulado se multipliquem

cada vez mais.

Quase todas as viagens para ministração dos

cursos são custeadas pelas igrejas que nos convi-

dam. Isso quer dizer que o custo do projeto é bas-

tante baixo. No ano passado, utilizamos apenas trin-

ta e cinco por cento da dotação de R$ 25.000,00

da Igreja Nacional, e muita coisa foi feita. E, por

falar em dotação, temos de reconhecer que. neste

ano. a direção da nossa igreja não tem medido es-

forços para que este Projeto continue sendo uma

grande e profunda realidade.

O que falta então? Falta a colaboração daque-

les que, até agora, além de não ajudar, têm feito

duras críticas ao Projeto. E o pior é que fazem

sem conhecê-lo. O Projeto Natanael tem como

proposta não a simples duplicação do número de

membros, mas o despertamento na igreja da pai-

xão pelo evangelho integral. Diante da triste reali-

dade do nosso país, onde milhões de pessoas pa-

decem sem experimentar o Pão da Vida, que é

Jesus, e a vida digna de justiça, solidariedade, amor

e paz que só Ele, através do seu reino, pode pro-

porcionar, é inadmissível que alguns encontrem

tempo para tentar destruir aquilo que tem sido ca-

nal de Deus para transformação de vidas. Este

Projeto não é do seu coordenador, não é do presi-

dente da igreja e muito menos da IPI do Brasil,

mas de Deus, pois entendemos que evangelização

é projeto de Deus. A igreja aceitou o desafio de

proclamar os princípios do Reino de Deus. Tentar

obstruir este trabalho, através de ações destrutivas,

é dizer não àquele que disse que é momento de

lançar as redes.

Que, ao comemorarmos os 98 anos de vida da

nossa igreja, possamos ter no coração o mesmo
desejo que o apóstolo Paulo teve. "de nada consi-

derar a vida preciosa para ele mesmo, contanto

que completasse a carreira e o ministério que re-

cebeu do Senhor Jesus para testemunhar o evan-

gelho da graça de Deus", olhando na direção de

Jesus, o autor e consumador da nossa fé.

O Rev. Marco Antônio é o Coordenador do Projeto

Natanael

Dons Espirituais

Os cadernos podem ser

adquiridos na Editora

Pendão Real

(11)257-4847 ou
258-1422 r. 26
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Ministério do louvor: privilégio ou
responsabilidade?

Presb. Hermes Mender Rangel

No último Congresso Nacional de

Adolescentes da IPI do Brasil, ocorri-

do em Jarinu, SP, tive o privilégio de

conduzir oficinas de "Música e

Liturgia", com a participação de mais

de 200 adolescentes.

Fiquei surpreso ao constatar o in-

teresse, o compromisso e a preocupa-

ção da meninada com os rumos da IPI

do Brasil. Não há dúvidas que os ado-

lescentes representam a igreja de hoje!

Um dos pontos polémicos aborda-

dos nas oficinas foi "Ministério do Lou-

vor", e é sobre esse tema que gostaria

de compartilhar minha visão e preocu-

pações.

O "Ministério do Louvor" reveste-

se de destaque e importância para

quem dele participa, porém traz consi-

go disciplina e responsabilidades, mui-

tas vezes ignoradas na empolgação do
"sou eu quem dirige o louvor".

Via de regra, jovens e adolescen-

tes são chamados para compor o gru-

po restrito de "Ministros do Louvor",

sem uma preparação adequada e ne-

cessária àqueles que têm a tarefa de

conduzir a comunidade local no mo-
mento dos cânticos.

Não é raro observar desentendi-

mentos e "rachas" no grupo, fruto do

personalismo e vaidades, inevitáveis

quando não se tem o verdadeiro senti-

do de comunhão e adoração. Portan-

to, muita oração, humildade e submis-

são são elementos fundamentais para

o "sucesso" de todos os envolvidos no

projeto, inclusive na superação de pro-

blemas internos.

Por outro lado, o Conselho e a lide-

rança da igreja são totalmente respon-

sáveis pela manutenção do ministério

da música e pelo acompanhamento

constante, orando juntos, suprindo ne-

cessidades e orientando, sempre que

possível, para auxiliar na solução de

impasses, sem receio de melindrar ou

afastar os jovens.

Hoje. existe uma produção musical

evangélica grande e muito rica. porém

são necessários cuidados especiais

com os cânticos que invadem nossas

igrejas. Por uma questão de prudência

e bom senso, os responsáveis pela mú-

sica devem sempre submeter os

cânticos à aprovação do pastor ou

Conselho da igreja.

Não se trata de censura, mas do

zelo biblico-teológico que todos na IPI

do Brasil devem ter. resgatando, prin-

cipalmente para os atlolescentes. a

importância do protestantismo refor-

mado na história do mundo.

"Ministério do Louvor" é muito

mais que uma credencial pendurada no

peito. É comunhão com Jesus, é disci-

plina, é humildade, é trabalho, é res-

ponsabilidade, é exemplo de fé. é amor

à música, é respeito à comunidade de

fiéis, é alegria, é criatividade, é entusi-

asmo - com Deus no coração !!!

O Hermes épresbítero da 3" IPI de Santo

André, SP, assexsorda Secretaria Nacional

de Adolescentes, assessor da Secretaria

Nacional de Musica e Liturgia e integrante

do Grupo l^eme

Comissão de História, Museu e Arquivo

Museu da Igreja recebe tijolo histórico
Rev. Éber Ferreira Silveira Lima

Ao visitar, recentemente, a 1" IPI

de Cruzeiro, SP, o Rev. Éber Ferreira

Silveira Lima, secretário executivo da

IPI do Brasil, recebeu das mãos da

diaconisa Marieta um valiosíssimo

presente para o Museu da Igreja

Nacional: um tijolo original do primei-

ro templo construído em Cruzeiro, em
fins do século XIX, da antiga "Egreja

Presbyteriana de Vila Conceição de

Cruzeiro". Essa igreja tomou-se a V
IPI da cidade.

O tijolo histórico tem inscrito o ano

da construção do templo ( 1 886), bem

como uma referência bíblica em al-

garismos romanos e arábicos: "Gen.

XXVIII 22 ": "E a pedra, que erigi

por coluna, será a casa de Deus;

e. de tudo o quanto tne concederes,

certamente eu te darei o dízimo".

Todos os tijolos foram feitos pelos

membros da igreja, face à dificuldade

Rev. Miichcll

Rosenberg

Galdino, pastor

da ÍPÍ de

Cruzeiro,

diaconisa

Marieta e Rev,

Éber no

momentu da

entrega do tijolo

histórico

que os protestantes tinham, naquela

época, em um Brasil ainda oficialmen-

te católico romano. Ainda deve ser

ressaltado que todos os tijolos levaram

a mesma mscrição.

O presente da diaconisa Marieta

à IPI do Brasil é um poderoso teste-

munho histórico da presença e da de-

dicação dos presbiterianos cm gera!

na evangelização do Brasil nos tem-

pos mais difíceis. Em meio ã perse-

guição, as igrejas calvinistas

presbiterianas ahriram caminho para

outras igrejas irmãs e são, sem dúvi-

da nenhuma, as responsáveis pela

implantação e consolidação da fé

evangélica em nosso país.

SOLI DEO GLORIA!

O Rev. Éber 4 o secretário executivo da IPI

do Brasil e o relator da Comissão de

História, Museu e Arquiva
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II Encontro Regional de Ação Social e

Diaconia do Presbitério Sul Paraná

^^Diaconia: Desafio Ministerial da Igreja

Com este tema, a Secretaria Presbíterial do Presbitério Sul

Paraná realizará o III Congresso de Diaconia. Deus tem abenço-

ado a ação social realizada pelo trabalho diaconal na região, Proje-

tos como o Misericórdia e o ECOS (Evangelismo Comunitário de

Saúde) têm se constituído em referência para outras igrejas, além

do fato da região sul diferenciar-se das demais regiões pelo poten-

cial agrícola e pela organização social e política. Entretanto, a tare-

fa a ser realizada ainda é árdua, tendo em vista as limitações do

povo de Deus, quando ainda encontramos dificuldades na compre-

ensão da dinâmica capitalista e a sua ordem social que oprime e

segrega, causando profundas desigualdades sociais, mesmo em uma
região que aparentemente está sob controle. A pobreza, a violên-

cia, o preconceito racial e outras formas de pecado social avan-

çam em escaia progressiva em contraposição à efetivação de po-

líticas sociais públicas que respondam às necessidades do nosso

povo.

Diante de tudo isso surge uma pergunta: E as demais comuni-

dades da IPl do Brasil? Estão preparadas para os desafios em
suas regiões e também para extrapolar as fronteiras?

A Palavra de Deus nos exorta a não nos conformarmos com
este século. Enquanto diferentes segmentos da sociedade estive-

rem à margem, sem direito à vida abundante proposta por Jesus a

todos os seres humanos, não poderemos "lavar as nossas mãos".

Como se não bastasse toda esta problemática, percebemos em
nossa região (Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul) uma
acanhamento por parte da ordem diaconal, que não busca maiores

oportunidades para trocar experiências sobre os trabalhos locais.

Neste sentido, convidamos diáconos, diaconisas e demais ir-

mãos e irmãs a estarem conosco nos dias 19 a 21 de outubro do
corrente ano. quando teremos a oportunidade de ouvir nossa irmã

Maria Inez Barboza Marques, assistente social, professora do Se-

minário Teológico Rev. Antônio de Godoy Sobrinho e membro da
diretoria da Secretaria Nacional de Ação Social e Diaconia. O
Rev. William Marcelo Bandrolin Cruz realizará oficina com objeti-

vo de instrumentalizar os participantes para que. em suas regiões,

viabilizem a criação, estruturação e organização de Secretarias

Presbiteriais de Diaconia. Ainda teremos a participação do Diac.

Césio J. Moura, coordenador do Projeto Misericórdia do programa
ECOS {Evangelismo Comunitário de Saúde) da T IPI de Curitiba,

que realizará oficina de discussão sobre o programa ECOS e so-

bre Impactos Evangelísticos Integrais.

Ill Encontro Regional de Diaconia

Presbitério Sul Paraná

1 9 a 21 de Outubro de 2001 - Castro-PR

DADOS SÓCIO-DEMOGRÁFICOS

Nome:

Endereço:

CEP: Cidade; Estado:

Sexo: ( ) Masculino

Idade: Profissão:

{ )Feminino

DADOS DA ATIVIDADE ECLESIAL / SOCIAL

Igreja:

Diácono:
( ) sim ( ) não Exerce o ofício hoje?

( ) sim

Quantos mandatos?

Possui outra função/cargo?

DADOS PARA CONTATO

Email:

Fones:

Qual?

Enviar a ficha de Inscrição para

:

Secretaria Presbíterial de Diaconia - Presbitério Sul Paraná A/C
Soill V. Soares

Rua José Grabias, n^ 83 - Bairro Afonso Pena - CEP 83040-360 -

São José dos Pinhais - PR
E-mail: soili-ipi@bol.com.br



Nossas Igrejas
O Estandarte - Agosto de 2001

Vila D. Pedro I em pleno "Natanael"
Rachel Hein Ribeiro

Um dos ministérios que mais em-

polga a IPI de Vila D. Pedro I, em São

Paulo. SP, é o da evangelização.

O coordenador do Projeto Natanael,

nosso ilustre presbítero e professor

Gerson Krembiilh, é apaixonado pelo

cumprimento do "ide" do Senhor Je-

sus. Assim, o Dia das Mães foi um
marco da Escola Dominical e do Pro-

jeto Natanael. Professores dedica-

díssimos prepararam seus alunos - 68

crianças e jovens - ontem, participan-

tes das famosas escolas

bíblicas de férias e, hoje, alu-

nos assíduos de nossa Escola

Dominical, para falarem de

Cristo às suas mamães, em
uma homenagem de amor.

As fotos são testemunhas!

Muitas mães entraram, pela

primeira vez. em nosso tem-

plo e sentiram-se como se es-

tivessem "no céu"!

Agora, estamos nos

Ei-Ias! Crianças

louvando o grande

Deus e

hotiicimgcnado .suas

mamães

I
Templo da IPl dc

Vila D. Pedro I

repleto - mamães
convidadas. felÍ7£s!

dirccionando para receber as mamães
durante a semana, para um conheci-

mento mais direto dos mestres de seus

filhinhos, professores que trabalham

com amor profundo a Cristo, especi-

alizando-se. cada ve/. mais. na Pala-

vra e na arle de ensinar - lodos sob a

eficientíssima direção da Profa. Ma-
ria Mercedes. Kstas mamães, além de

conhecerem os mestres, conhecerão

também o ambiente que seus tilhos fre-

quentam, ouvirão cânticos e até "men-
sagens" de seus pequetitos.

A igreja esiã envolvida em amor e

no amor de Cristo. Dominicalmente,

presbíteros, diáconos, professores, ir-

mãos e irmãs jovens, com seus carros,

buscam estas ovelhinhas. Alé uma
"Best" está à disposição, para alegria

e comodidade de nos.sos alunirihos!

Deus continue a abençoar e a

direcionar este trabalho tão especial!

A Rachel é membro da IPI de Vila D. Pedro

/, em São Paulo, SP

Encontro de casais em Alterosa
Enilson Elias de Castro Monteiro

No dia 20 de maio passado, a IPI de

Alterosa, MG, através da Coordenadoria de

Adultos, realizou o 3". Encontro de Casais,

contando com a participação de 30 casais, sen-

do 19 da igreja local e 1 1 visitantes.

As palestras foram dirigidas pelo Rev. Gilson

Resende e sua esposa, Profa. Adriana, da Mis-

são Jovens da Verdade (Arujá, SP). Temas

como comunicação do casal, sexualidade e

criação de filhos forma abordados com os par-

ticipantes.

A participação dos palestrantes não se li-

mitou ao encontro. Na noite anterior, eles diri-

giram um culto de louvor, no templo da IPI de

Alterosa. O trabalho contou com a presença de

toda a igreja, bem como de outros irmãos e ir-

mãs de igrejas da nossa região (IPI do Areado e

IPI de Conceição Aparecida), além de jovens

não crentes.

No domingo, à noite, o culto de encerramen-

to do encontro contou com a participação de

famílias visitantes que estiveram no encontro.

Sabendo do proveito de tais trabalhos, a IPI

de Alterosa já está pensando no próximo en-

contro, com a volta do Rev. Gilson e da Adriana,

para um trabalho especial com os jovens da.s

escolas da cidade. Participantes do 3* Encontro de Ca.sais da IPI dc Alterosa. MG

O Enilson é missionário da IPI de Alterosa, MG
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Projeto Siloé - / m
abrindo os olhos para \ir

a vida

FiMos divulgaçjo

Presb. João Paulino Mafra

Alimentando pacienie de AIDS no Hospital Nereu Ramos

O Projeto Siloé nasceu há 10 anos. na cidade

de Florianópolis, com o objetivo de promover a

reconstrução pessoal, familiar, profissional e es-

piritual de cada pessoa que busca a nossa ajuda.

Ele tem atendido inúmeras famílias e dependen-

tes das drogas e do álcool de todo o Estado de

Santa Catarina, graças ao trabalho voluntário de

obreiros que. pelo amor e misericórdia de Jesus,

obtiveram vitórias na restauração de famílias e

pessoa.

Assim como acontece com os ex-presidiários,

os ex-dependentes encontram enonnes barreiras

para se reintegrarem à sociedade. Os ex-depen-

dentes têm necessidade de se sentirem amados,

respeitados, valorizados e recebidos com dignidade.

O Projeto Siloé procura também realizar um tra-

balho de prevenção e combate ao uso das drogas e

do álcool, utilizando todos os métodos existentes que
se enquadram nos princípios bíblicos. São feitas reu-

niões em escolas, repanições piíblicas e privadas,

sempre ressaltando a importância da vida sem dro-

gas e com Jesus.

Atualmente. o Projeto Siloé tem direcionado seu

trabalho no sentido de receber, enu-evistar. aconse-

lhar e fazer o acompanhamento terapêutico dos de-

pendentes no centro de recuperação, que possui es-

trutura adequada para pres-

tar atendimento especializa-

do durante 24 horas por dia,

pelo prazo que varia de 1 a

12 meses. Ao mesmo tem-

po, é realizado o trabalho de

reintegração dos já recupe-

rados à sociedade.

Em 10 anos de ativida-

des. o Projeto Siioé conquis-

tou várias vitórias, adquiriu

uma sala. telefone, fax. au-

tomóvel, materiais de escri-

tório, etc. Podemos louvar

a Deus por já termos socor-

Parte da equipe do Projeto Siloé em vigília e em parceria

com CTM-Sul

1

Parceria com CTM-
Sul - Bugra. Rev.

Jonas e Cinira

rido cerca de 485 dependentes quími-

cos e alcoolistas, bem como suas fa-

mílias.

Atualmente, temos uma oficina de

reintegração e desenvolvemos uma
parceria com o CTM-Sul. Estudantes

do CTM-Sul trabalham conosco. É o

caso das alunas Martha Duarte Rocha,

que trabalha no Hospital Nereu Ramos,

Elisa Simas e Erika Feltrin, que nos aju-

dam no escritório. Ao mesmo tempo, o

CTM-Sul representa uma oportunida-

de de também nos equiparmos melhor, através dos

cursos de missões.

A alegria no Senhor é a

nossa força, no meio de tanta

dor e luta. Em nosso campo
missionário, vemos muitas vi-

das abandonadas e excluídas,

necessitando de libertação.

Sua ajuda e orações são indis-

pensáveis para cumprirmos

essa importante tarefa em nos-

sa sociedade.

O João épresbítero em
disponibilidade da IPI do Estreito,

em Florianópolis, SC, e presidente

do Projeto Siloé

P^jttc- $iic£~ Rua Coronel

Pedro Demoro, 1 .697 - Edifício

Galeria Alécio - 3°. andar - Sala
311 - Estreito - CEP 88075-301 -
Florianópolis - Santa Catarina -

Telefone (48) 244.6838
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Votuporanga reconstrói sua história
como igreja reformada

l*oiv» tiivulgaçdn

Rev. Marcos Roberto dos Anjos Pinto

A IPI de Votuporanga, SP. esteve

reunida em culto de ação de graças

pela reforma parcial de seu templo, no

dia 24 de junho de 200 1 . 0 ponto prin-

cipal da reforma foi o resgate do púl-

pito como lugar consagrado à procla-

mação da palavra, já que o espaço re-

servado para esse fim havia sido total-

mente descaracterizado.

O pregador da noite foi o Rev. An-

tônio de Oliveira Faria, pastor da 1' e

2' IPI de Santa Fé do Sul, da IPÍ de

Três Fronteiras e da congregação de

Santa Albertina. Baseou sua mensa-

gem em Efésios 4.11-16. trazendo uma
mensagem desafiadora e de muito âni-

mo à igreja.

Participaram do culto o coral e o

grupo feminino Dádiva, da IPI de

Votuporanga, e o grupo musical Átrio,

da Igreja Assembléia de Deus de

Votuporanga.

O novo púlpito foi confeccionado e

doado pelo irmão Manoel dos Santos

Vieira, que é marceneiro e membro da

Igreja Presbiteriana de Votuporanga.

O resgate do púlpito e sua reconsa-

gração marcam o início da reconstru-

ção da história da IPI de Votuporanga.

uma igreja alegre, dinâmica e que quer

manter a sua identidade como Igreja

Reformada e Presbiteriana Indepen-

dente.

No dia r de julho último, foram elei-

tos dois presbíteros, além de dois

diáconos e três diaconisas, recompon-

do o corpo de oficiais da igreja.

A IPI de Votuporanga conta com
dois grupos de louvor, um coral e um
grupo feminino, sendo que o equilíbrio

da igreja se reflele na adoração, duran-

te a qual intercalamos os novos cânticos

com os hinos inspiradores do Salmos e

Hinos, que marcam a nossa história.

A proclamação da palavra tem sido

fiel à nossa tradição, buscando sem-

pre a orientação, a exortação, o ensi-

no e a correção da Palavra de Deus.

Temos dois trabalhos importantes

fora da igreja. O da Associação

Assistencial Evangélica, que atende

mais de 40 crianças em uma creche

num bairro carente da cidade, e um tra-

balho evangelístico no bairro São

Cosme, o qual completou um ano de

existência no mês de junho, tendo

evangelizado mais de 90 crianças e con-

tando com uma freqiiência atual de 25

crianças em média, todos os sábados.

Diante de uma nova etapa de re-

construção de nossa identidade

denominacional e de igreja reformada.

Parte da congregação reunida para o culto de reinauguração do tcmpi*

- cerca de 250 pessoas presentes

podemos dizer: "Ebené/er - até aqui

nos ajudou o Senhor" ( 1 Sm 7.12).

O Rev. Marcos Roberto é o pastor da IPI tlc

Votuporanga, SI'

Conheça nossos lançamentos

iwROMANiSMO

ttc
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Y IPI de Joinville

comemora 60 anos
Anna Maria do Lago Freire

Conselho

Os dias 15, 16 e 17 de junho de

2001 foram muito especiais para a

riPI de Joinville. SC.

Foram dias de ações de graças

pelos 60 anos de nossa amada igre-

ja. Os preletores foram o Rev. Jaziel

Fausto Botelho e sua esposa, Ivone

Botelho.

O trabalho desta igreja começou

em março de 1 924. quando aqui che-

gou a família de Thomaz Alberto Flo-

res, que iniciou o trabalho

presbiteriano independente, contan-

do com a cooperação da família An-

tônio Ireno de Assunção. Após alguns meses de tra-

balho, receberam a visita de uma caravana da IPl

de São Francisco do Sul, fundando-se uma pequena

Congregação.

Em 1 5 de junho 1 94 1 . a Congregação realiza suas

aspirações e seus sonhos, com sua organização em
Igreja. A Comissão de Organização foi integrada

pelos Revs. Sátilas do Amaral Camargo e Onésimo
Augusto Pereira, e os Presbs. Evaristo Baggio e

Gervásio da Luz.

Foram eleitos os primeiros presbíteros: Alípio

Frutuoso Vieira, José Almeida de Oliveira e CantaJicio

Flores.Também foi eleita a Mesa Diaconal: Thomaz
Alberto Flores. João Gregório Ramos, Adolfo
Damião dos Reis, Rosalina Cardoso de Oliveira e

Celina Flores Vieira.

No ano 2000. a igreja sofreu uma divisão. Muitos

membros se retiraram e formaram uma comunida-
de na cidade. Neste momento difícil, foi de extrema

importância a união do Conselho e a disposição e

dedicação do missionário e presbítero Natã Jael da
Silveira, vice-presidente do Conselho, que durante

seis meses assumiu e pastoreou os membros que
ficaram, não medindo esforços para a restauração e

a edificação de cada um.

Hoje, com a graça de Deus, o amor e a fidelidade

dos membros que ficaram, a T IPI de Joinville tem
realizado o seu trabalho e já está voltando a crescer.

Temos, no domingo pela manhã. Escola Domini-
cal e, à noite, o Culto da Família. Às 3" feiras. 'Tar-

de da Esperança", sob a liderança da Diac. Rosiley
Klug Silva e do Pre.sb. Sérgio Araújo. Às 4" feiras,

pela manhã, "Reunião de Oração", liderada pelo

da r IPl de Joinville - Presbs. Natã. Vailer, Nilson, Sérgio,

Lenz e Rev. William

Presb. Nilson de Oliveira Bruno e, à noite. "Estudos

Bíblicos", com o Rev. William Freire. Na 6" feira à

noite. "Intercessão" com os Presbs. Walter Luis Sil-

va e Nilson de Oliveira Bruno e um trabalho especi-

al para os adolescentes, liderado pelo casal de

diáconos Norberto Freudenborg e Léia Freudenborg.

Aos sábados, "Culto de Jovens" sob a liderança de

Elevi da Conceição.

Os ministérios estão desenvolvendo muito bem
suas funções.

A Mesa Diaconal é presidida por Antônio Bello

Júnior. Já estão em funcionamento a "Escola de

Cabeiereiros" e a "Oficina de Costura", cursos que
são ministrados por voluntários da própria igreja lo-

cal, sem custos para os alunos.

Há um grupo de crianças na igreja chamado "Le
Petif. que faz apresentações de dança nos cultos.

Através do Departamento Infantil muitas crianças

têm conhecido a Palavra de Deus e convidado os

pais e irmãos para virem aos cultos.

Temos também o Ministério de Teatro que apre-

senta peças evangelísticas.

Nossa Junta Missionária tem quatro anos de or-

ganização. O Conselho da igreja é assim composto:

Presidente: Rev. William Freire: Vice-Presidente

Natã Jael da Silveira; Secretário: Carlos Guilherme
Pfau Lens; Walter Luis Silva, Sérgio Paulo Flores e

Nilson de Oliveira Bruno.

Durante estes 60 anos podemos dizer como
Samuel: "Até aqui nos ajudou o Senhor"( 1 Sm 7.12).

A Anna Maria é esposa do Rev. William Freire, pastor da i"

IPI Joinville, SC

Cantor e

missionário

Rev. William Freire

O missionário Natã Joel da Silveira é natural

de Joinville, SC, e teve o privilégio de nascer e

crescer em um lar cristão.

E casado com Adamaris. Ambos são mem-
bros da 1" IPI de Joinville, onde ele é presbítero.

É missionário há 22 anos. Seu ministério é re-

conhecido pelo Presbitério Catarinense desde

1993. contando com o incentivo de sua igreja lo-

cal.

Seu ministério abrange a palavra falada e can-

tada. Deus tem usado esse ministério para restau-

ração e edificação. Ele não mede esforços para

atender as igrejas que necessitam do seu traba-

lho, quer sejam comunidades grandes ou peque-

nas.

Foi professor de educação religiosa durante

12 anos. na rede estadual de ensino. Nesse perío-

do, desenvolveu um trabalho sólido, com adoles-

centes e jovens, mostrando-lhes, através de sua

própria vida e ensinamento, que Jesus é o único

caminho que nos leva a Deus.

Seu trabalho nas escolas continua através de

palestras, nas quais aborda diversos tema de inte-

resse (homossexualismo, namoro, casamento, fa-

mília, etc). Hoje, tal trabalho se estende para ou-

tros estados, além de Santa Catarina.

Na cidade de Joinville, ele já atingiu toda a rede

municipal e estadual de ensino, falando e cantan-

do a quase

90.000 jovens.

Ao longo des-

ses anos. Deus
lhe concedeu a

graça de gravar 3

cds: Jerusalém,

Gratidão e Ami-
go. f

Os contatos

para convidá-lo

podem ser feitos

com Adamaris

Araújoda Silveira,

rua Guanabara,

599-CEP89207-<
300- Joinville, SC
- Fone/Fax: (47)

436-0989
QÁaM

O Rev. William

é o pastor da 1"

IPI de Joinville,

3



Rev. Carlos Caetano Monteiro, 80 anos
de vida e 51 anos de ministério

Rev. José Henrique Rosa

O Presbitério de Arapongas reali-

zou, no dia 2 1 /4/200 1 , culto de ação de

graças pelos 80 anos de vida do Rev.

Carlos Caetano Monteiro, no templo

da IPI de Marialva, PR. cidade onde

ele mora há 40 anos.

Trouxe-nos a palavra o Rev. Edrei

Daniel Vieira, vice-presidente do Pres-

bitério de Arapongas, que falou sobre

vocação.

Ouvimos também toda a biografia

do Rev. Carlos, a qual nos desafia a

cumprir o chamado de Cristo com o

mesmo esmero.

Os familiares do Rev. Carlos tam-

bém marcaram presença. Vieram

mais de 60 pessoas, de diversas cida-

des do Brasil, como: Brasília, Campi-

nas, Curitiba e Londrina.

"Um vulto do passado entre nós"

Carlos Caetano Monteiro nasceu

em Ouro Fino, MG. em 22/4/1921, fi-

lho de João Caetano Monteiro e Olga

Boiloni Monteiro.

Teve uma infância de muito traba-

lho, mas conseguiu aliar o trabalho com
os estudos. Formou-se em Teologia e

Ciências e Letras Anglo-Portuguesas.

Como estudante, lecionou por dois anos

no Instituto José Manuel da Concei-

ção (JMC).

Carlos foi hcenciado ao ministério

em 22/1/1950, em Machado. MG, e

ordenado no ano seguinte em Mogi-

Mirim.SP.no dia 22/1/1951.

Seu primeiro campo ministerial foi

em Anápolis, GO, no ano de 1950.

Desde essa época, pastoreou mais de

25 igrejas, entre elas: Vianópolis e Jataí,

GO; Dourados, MT; Borda da Mata,

Jacutinga e Ouro Fino, MG; Mogi-Mi-

rim, SP; Guaraci, Lupionópolis,

Jaguapitã, Astorga, Paranavaí,

Maringá e Marialva, PR. Também

pastoreou muitas congregações que,

depois, se tomaram igrejas organiza-

das.

O Rev. Carlos desenvolveu seu

ministério em uma época em que um
único pastor tomava conta de várias

igrejas, congregações e campos mis-

sionários. A exemplo disso, quanto

pastoreou a IPI de Anápolis, pastoreou

também Vianópolis, a 72 quilómetros

de distância, e Campeira Rural (hoje,

IPI de Jataí), distante 700 quilóme-

tros.

Em 1961, assumiu o pastorado da

IPI de Marialva, onde ficou por quase

1 7 anos. Criou, em Marialva, a Escola

Primária Eduardo Carlos Pereira e le-

cionou. durante 30 anos. na Escola Es-

tadual Dr. Felipe Bittencourt. Era ora-

Pastores presenies na homenagem: Revs. Valdir, L.ázaro. José Henrique. Audenir, Carlos

Caetano Monteiro. Artêmio. Edrei e Paulo

dor oficial dos professores na escola,

na cidade, e nos acontecimentos cívi-

cos. Como professor, teve mais de 30

mil alunos.

O Rev. Carlos cila com muita emo-

ção e carinho o nome de Otília Leonel

Rev. Carlos Caetano Monleiro lala a respeito de seu iiiinisKírio

ceram: Carlos Caetano Filho; Olga

Maria (dc saudosa memória); Dorcas;

Tito; Débora; Priscila e Tércio. Todos

bom casados e firmes na fc cm Jesus

Cristo, mercê de Deus. O Rev. Carlos

têm 1 9 netos e 4 bisnetos.

Aos 80 anos. pela infinita graça e

misericórdia de Deus que se renovam

a cada manhã, o Rev. Carlos se sente

alegre e abençoado pela segunda es-

posa que Deus lhe deu. Resposta a

muitas orações, eis que surge no hori-

zonte Maria Helena. Deus quis, Carlos

e Maria Helena quiseram, e os paren-

tes todos de ambas as partes aprova-

ram, e ei-los casados e felizes já há

um ano e quatro meses.

É com grata satisfação que o Pres-

bitério de Arapongas faz registrar essa

justa homenagem a um servo dedica-

do e valoroso na seara do Senhor Seu

testemunho de vida. e seu grande amor

pela IPI do Brasil é gratificante e de-

safiador para todos nós.

O Rev. José Henrique 4 o secretário do

Presbitério de Arapongas e o pastor da IPI

de Marialva, PR.

Trench. com quem se casou em 12/7/

1947. Sempre se referiu à Sra. Otília

como "minha inesquecível Otília".

Serva valorosa, dedicada e querida,

muito lembrada na cidade de Marialva,

foi a compositora do Hino Oficial a

Marialva. Dessa união de 52 anos nas-
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2\ IPI de Maringá
completa 37 anos

Presb. Victor de Matos Camargo

No dia 26 de abril, a 2^ IPI de Maringá, PR. completou seus 37 anos de

organização. No domingo seguinte, como é seu costume no último domingo

de cada mês, a Escola Dominical foi transferida para a Chácara Ebenézer,

de sua propriedade. Ali a igreja tem a oportunidade de desenvolver maior

comunhão entre os irmãos e as irmãs, inclusive levando seus amigos para

passarem uma tarde juntos. Após a devocional, é servido um churrasco e

refrigerantes. A chácara possui uma bela área de lazer, com um campo de

futebol, cancha de bocha e área para criança^ brincarem. O resto da tarde

é reservado para a confraternização.

A noite, no templo, tivermos o culto comemorativo do aniversário da

igreja, sendo pregador o pastor da igreja, Rev. Saulo de Melo.

Na data de organização da igreja, foram arrolados 68 membros, dos

quais hoje existem sete rcmíinescentes: Vadival Camargo. Ilda Pinto Camargo,
Silas Arisa Morales. Neuza Oliveira Morales, Victor de Matos Camargo,
João Batista Domingues e Nilza Paiva, além dos membros menores daquela

época: Jonas Alcazar, Ivens Camargo, Cleuza Femades Paiva e Elza do
Lago Santos,

O Victor é

presbítero e

agente de O
Estandarte da 2°

IFI de Maringá,

PR

Membros
remanescentes

no culto de

aniversário:

Viidival. Ilda.

Neuza, Silas.

Viclor. Elza,

Jonas e Ivens

(da esq.p/dir)

IPI de Santa Rosa
do Viterbo faz 80

anos
Rev. Rogério Lourenço Ferreira

1CREJI Pfsnni
INtKPEMOENTE

Foi com muito júbilo e gratidão a Deus que nossa amada igreja em
Santa Rosa do Viterbo, cidade do interior paulista com cerca de 23.000

habitantes, comemorou seu 80". aniversário de existência.

Nossa igreja foi a primeira do ramo evangélico a se estabelecer na

cidade. Sua história começa em setembro de 1 907, com a vinda da família

Wiezel, procedente da França, para o nosso município. Com a chegada da

Presb. Américo Paiva Pinheiro, em 191 1, as duas famílias deram início à

congregação, reunindo-se em suas residências. Em 8 de maio de 1921,

sob o pastorado do Rev. Orlando Ferraz, a congregação foi organizada

em igreja, com 19 membros adultos e 22 menores.

Nestes 80 anos. passaram pelo pastorado da igreja mais de 30 minis-

tros. Dentre eles. os Revs. Alfredo Borges Teixeira, Luthero Cintra

Damião, Vicente Themudo Lessa, Antônio Rangel Alvarenga, etc. Além
disso, muitas vocações para o pastorado e trabalho missionário se levan-

taram em seu seio.

O culto de celebração do aniversário da igreja foi no dia 5 de maio
passado, quando tivemos a presença de 250 pessoas lotando nosso tem-
plo, incluindo várias autoridades de nossa cidade (prefeito e vereadores) e

representantes de várias igrejas evangélicas. O Rev. Ablandino S. Souza,
presidente do Presbitério São Paulo-Minas, trouxe inspiradora mensagem.

Como pastor atual da igreja, podemos testemunhar e agradecer a Deus
pela bênção de sermos uma igreja forte, bonita e vibrante.

Soli Deo Gloria!

(Mais informações em nosso endereço eletrônico:

www.ipiSRViterbo.hpg.com.br)

O Rev. Rogério é o pastor da IPI de Santa Rosa do Viterbo. SP
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Rev. Silas Silveira

As atividades da IPI do Brasil no Dis-

trito Federal tiveram início em junho de

1 957, pelo então pastor da IPI de Goiânia,

o subscritor destas linhas.

No dia 29/12/1957. foi consagrado a

Deus o templo, na Cidade Livre, hoje

Núcleo Bandeirante, e organizada a con-

gregação de Brasília, pertencente à IPI

de Goiânia.

Na reunião do Presbitério, em janeiro

de 1958, o concilio nos concedeu carta

de transferência para o Presbitério Sul de

Minas, a fim de pastorearmos as igrejas

de Machado. Marambaia, Filadélfia,

Areado, Alterosa e quatro congregações.

Na mesma ocasião, o Presbitério resolveu que

a Congregação de Brasília passaria a pertencer à

IPI de Luziânia, ficando sob os cuidados pastorais

do Rev. Ryoshi lizuka.

Em 1 959, voltamos a pastorear a IPI de Goiânia

e o Presbitério decidiu que a Congregação de

Brasília voltaria a pertencer à IPI de Goiânia.

No dia 26/02/1961, a referida congregação foi

organizada como igreja, tendo sido eleito o primei-

ro Conselho (Presbs. Durvalino Alves Frades,

Carlos Pereira Brasil e Esaú Afonso de Carva-

lho) e a Mesa Diaconal (Diacs. Euclides de Souza

Lobo e Terezinha de Sousa Silveira). Foi

empossado como pastor o Rev. Placídio Baldani.

Três meses depois, o Presbitério decidiu que vol-

taríamos a pastorear a igreja. Fomos empossados

no dia 28 de maio e mudamos de Goiânia para

Brasília em julho do mesmo ano.

A IPI do Distrito Federal conta com 176 mem-
bros professos e aproximadamente 60 não

Conselho da

professos. Tem duas congregações.

Há 15 anos, criou o Centro Educacional Evan-

gélico Eduardo Carlos Pereira, que mantém os

curso de educação infantil, ensino fundamental e

médio, com 382 alunos. Os professores e funcio-

nários são quase todos evangélicos. A escola pri-

ma por ensino de alto padrão e ministra formação

cristã, sem ferir a liberdade de culto e a ética pro-

fissional.

O Conselho atual está assim constituído: Pas-

tor - Rev. Silas Silveira; Pastor assistente - Rev.

Rui de Araújo Lobo; Presbíteros - Ezequias Pe-

reira Braga (vice-presidente); Amadeu Alves

Rabelo (secretário); Nilton Alves Rabelo (tesou-

reiro); Cristóvão Pereira Braga; Edvaldo Pereira

de Santana; Izabel Paniago Pereira; Petrônio Oli-

veira Pereira; Yolanda Hessel Rodrigues.

A Mesa Diaconal é constituída por 1 5 diáconos.

A igreja possui as quatro coordenadorias e con-

ta, todo domingo, com a participação do coral "Cas-

telo Forte".

Oito filhos da igreja são pastores. Dois ser-

vem ao Presbitério do Distrito Federal: Wilson

de Araújo Lobo e Rui de Araújo Lobo. Tem

também uma missionária em parceria com o

Presbitério e sustenta dois candidatos ao mi-

nistério no Seminário Teológico Rev. Antônio

\ de Godoy Sobrinho, em Londrina, PR.

1 A IMPI de Distrito Federal possui o lem-

I
pio e um excelente prédio de educação, em

terreno de 3.080 metros quadrados, no centro

de Taguatinga.

Damos graças a Deus pelos 40 anos que a

igreja completou e pelas incontáveis bênçãos

.^^H a ela dispensadas.

Rancharia
comemora
aniversário

Rev. Ari Botelho

No último dia 27 de maio, a IPI de Rancharia,

SP, comemorou seus 56 anos de organização.

É uma história longa e repleta de realizações,

embora no presente momento ela não esteja viven-

do toda a plenitude do vigor que já teve como igre-

ja.

Organizada que foi no dia 27 de maio de 1946, a

IPI de Rancharia tem atendido suas finalidades na

pregação do evangelho de Jesus. Muitas pessoas

converteram-se a Cristo através do trabalho de mui-

tos pastores e irmãos c irmãs do passado.

Hoje, a despeito de estarmos numa cidade sem

grandes recursos, ainda podemos experimentar a

alegria de sermos um povo presbiteriano, fiel às

doutrinas da igreja, ensinadas através das Escritu-

ras Sagradas.

Vivemos um tempo de reconstrução.

Nossa meta é recuperar a membresia e ensinar

os membros a terem uma vida de evangelização.

Nosso conselho é composto pela Prcsba. Débo-

ra Camargo Inácio e pelo Presb. Edvaldo de Car-

valho.

Nossa agente de O Estandarte é a irmã Jony

Cerqueira Leite (telefone: 1 8-27 1- 1 789)

O Rev. Ari é o pastor da 11*1 de Rancharia, SI'

Cerimónia de ordenação das presbíteras Izabel Paniago

Pereira e Yolanda Hessel Rodrigues

Rev. Ari Botelho. Rev, Gerson Moraes. Presb. Walter Signonni

e membros do Conselho e da Mesa Diaconal da IPI de Rancharia

O Rev. Silas é o pastor da 1' IPI do Distrito Federal
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^^uando os Revs. Edward Lane

e George Morton aportaram na Cam-

pinas da segunda metade do século

retrasado não imaginavam o que acon-

teceria nos 132 anos seguintes. Era

1869. quando Lane e Morton funda-

ram o Colégio Internacional, primeiro

marco do presbiterianismo na cidade.

No ano seguinte, nasceria a Egreja

Presbyteriana de Campinas, cujo pri-

meiro templo, já demolido, remonta a

1 878. 0 atual. com 400 lugares e qua-

se 25 anos de uso, estava lotado em 8

de julho último, na comemoração an-

tecipada (a data certa era 10 de julho)

de 131 anos. Quem ali chegasse sem

saber o que aconteceu em 12 de no-

vembro de 2000, quando a igreja se di-

vidiu, não imaginaria como foram de

lulas e vitórias os últimos oito meses.

A 1
' ÍPI de Campinas é hoje uma igreja

restaurada e em paz. firme nos propó-

sitos de Cristo e atenta aos objetivos

de seus fundadores.

A igreja, que hospedou presbíteros

e pastores de todo o Brasil em sua

Consulta de junho último, comemorou
em fe.sta a data do aniversário. Na-

quele dia, 21 novos irmãos publicaram

sua fé e foram acrescidos ao rol de

V IPI de Campinas r
Robertc Costa

Wh Grupos de

presbíteros e diáconos

e diaconisas eleitos no

final de maio

membros, que novamente já está na

casa dos 300. Alguns destes perten-

cem à Congregação do Jardim

Florence, um trabalho que cresce a

cada dia e em breve será uma nova

igreja. Mais uma na cidade em que as

10 IPIs e diversas congregações são

filhas ou netas da igreja-mãe. Outros

10 membros, vindos de outras IPIs e

igrejas irmãs também foram acresci-

dos ao rol naquela noite.

O corpo de oficiais da igreja tam-

bém foi reforçado. Assumiram
quatro presbíteros e 15

diáconos e diaconisas, re-

compondo o Conselho,

hoje presidido pelo Rev.

Calvino Camargo, e a

Mesa Diaconal.

A família em fes-

ta recebeu a visita

de um ex-membro
ilustre, o Rev. Hírcio

Pereira Guimarães,

da liderança da Igre-

ja Nacional. Ele bus-

cou na Bíblia fundamen-

tos para sua mensagem.

Sr. Heleno, aluno da classe

Rafael, recebendo a cesta básica

Nada melhor do que a família de Je-

sus. Certa feita, indagado sobre sua

mãe e irmãos, respondeu que sua fa-

mília eram "aqueles que fazem a von-

tade do que está no céu".

A realidade da W IPI de Campi-

nas, hoje, é de ânimo. Uma prova é o

Grupo Metamorfose, que se viu redu-

zido a poucos membros em novembro

e já tem 30 integrantes. O grupo de

louvor, de um único violão e poucas

vozes afinadas, ganhou, em pouco tem-

po, quem tocasse bateria, baixo, vio-

lões, teclado, novas vozes. O coral,

excluído dos cultos nos últimos anos,

já mostra suas vozes em sintoma com
hinos tradicionais e de louvor sincero

a Deus.

Idosos, jovens, crianças, adolescen-

tes, solteiros ou casados encontraram

novas motivações numa igreja restau-

rada e em paz. A classe da Escola

Dominical no Lar Alice de Oliveira

(Terceira Idade), com 20 alunas, está

firme aos domingos. O mesmo se pode
dizer dos demais 250 alunos da Escola

Dominical.

Continua havendo espaço para a

evangelização nos cursos de artesana-

to e para a edificação nos cultos da
semana ou pela manhã e à noite, aos

Rev. Hírcio,

pregador do

culto pelos

131 anos da T
ÍPI de

Campinas

domingos. Estagiárias de psicologia

têm ajudado o grupo da Terceira Ida-

de que participa do artesanato. O res-

gate da cidadania é o alvo do Projeto

Rafael, que atende cerca de 40 mora-

dores das ruas de Campinas todo sá-

bado e 25 famílias numa classe espe-

cial da Escola Dominical. A ação so-

cial, coordenada pela Mesa Diaconal,

não se restringe apenas a seu corpo

de oficiais.

Por fim, à semelhança do Colégio

Internacional de 132 anos atrás, o Ins-

tituto Presbiteriano Educacional
"Edward Lane", o IPEEL, segue fir-

me, ocupando cada vez mais espaços

e alunos. São 150 hoje, do maternal à

terceira série.

Grupo do P
Rafael, atendi

sábados pela

Diacona
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A virada

impulsionada por 30
No início de agosto do ano passado. 30 oficiais c líderes,

descontentes com os nunos da l-, IPI dc Campinas, organi-

zaram algumas reuniões entre si. Havia indignavào pela for-

ma como alguns membros, principalmente os mais velhos,

eram tratados. A organização da igreja em células era outro

motivo de discórdia, que sc somava a problemas administra-

tivos. O caso foi parar no presbitério, a contragosto do Con-
selho e pastores da época.

Três meses depois, o Presbitério Campinas, numa reu-

nião que avançou por boa parle da madrugada do dia 3 1 de

outubro, decidiu comissionar os pastores de então para 2001

.

mas indicou, em seguida, um terceiro pastor para presidir o

Conselho da 1'. IPI. Advertiu ainda o Conselho pela forma

como conduziu o proccs.so de implanlação dc igreja em cé-

lulas, além de cobrar o pagamento atrasado de compromis-

sos com aquele presbitério e com a Assembléia Geral, que

se aproximava dos 70 mil reais,

Ato contínuo e após o culto matutino de 1 2 dc novembro,

os pastores e três presbíteros deixavam a igreja. A decisão,

tomada pública do púlpito, motivou outros irmãos a segui-

rem o grupo. que. naquele mesmo dia. formou uma nova

igreja na cidade (não uma IPI).

Renasceu, também naquele mesmo dia. a 1
' IPI dc Cam-

pinas. O Rev. José Arno Tossini. filho da igreja e presidente

do Presbitério, assumiu o pastorado até o final de 2000, O
Rev. Calvino Camargo veio para o seu pastorado em 2001.

Nenhum dos ministérios da igreja foi paralisado. Ao con-

trário, ganharam força e foram se firmando. Triste era sa-

ber que irmãos de décadas de lutas estavam entre os mem-
bros maiores e menores que oficialmente se desligaram da

igreja. Alguns retornaram, entre eles um presbítero e sua

família.

Firme em Cristo e aos princípios reformados, o grupo

que se manteve fiel foi se recompondo, a ponto dc chegar

aos 131 anos com bateria recarregada e muita disposição

pelo trabalho na seara do Mestre. Com apoio do Presbitério

de Campinas e da Assembléia Geral da IPI do Brasil, a l\

IP! de Campinas segue os passos do Mestre, orientada pe-

los seus ensinamentos, e participa da expansão do Reino de

Deus nesta cidade.

O Roberto é membro da I' IPI de Campinas, SP
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Vinte e cinco anos de ministério
Presb. Renato Diniz Pereira Pinto

A V. IPI de Cruzeiro, SP, come-

morou, no dia 17/03/2001, os vinte e

cinco anos de ministério pastoral do

Rev. Mitchell Rosemberg Galdino, com

a presença de 400 pessoas, 7 pasto-

res e representantes de diversas igre-

jas.

A prédica foi trazida pelo Rev. Éber

Ferreira Silveira Lima, secretário exe-

cutivo da IPI do Brasil.

Comemoramos 25 anos de um ár-

duo ministério, agradecidos a Deus

pelas bênçãos derramadas sobre o seu

servo que, com denodo, exerce suas

atividades. Ouvimos palavras de con-

forto, de júbilo, com lágrimas de ale-

gria por um ministério abençoado, que,

sem dúvida, é um exemplo a ser se-

guido por aqueles que sonham galgar

semelhante posto.

O Rev. Mitchell é pastor da 1" IPI

de Cruzeiro há 8 anos. Tem demons-

trado firmeza, determina-

ção e equilíbrio.

De tradicional família

presbiteriana, ele nasceu

no dia 2/5/1 954, na cida-

de do Rio de Janeiro. Foi

balizado pelo

Rev. Paulo

Martins de

Almeida, na

IPI de Penha

Circular,

O templo da 1" IPI de Cruzeiro ficou lotado, com mais de 400
pessoas, para agradecer os 25 anos de minisléiro e seu pastor

T

Ministro de nossa igreja

recebe título de cidadão
No último dia 24 de maio, a

Câmara de Vereadores de São
Bernardo do Campo, SP, aprovou

proposta do vereador Lenildo

Magdalena no sentido de conce-

der ao Rev. Getiílio de Andrade,

Ministro da Palavra e dos Sacra-

mentos da IPI do Brasil, o título de

Cidadão São-Bemardense.

Dos documentos da Câmara
Municipal de São Bernardo do
Campo extraímos os seguintes da-

dos biográficos:

"O Rev. Getúlio de Andrade
nasceu no dia 30/10/1903. na cida-

i

de de Franca, SP. Concluiu ali o

curso primário e, por razões finan-

ceiras, veio para a capital, tendo de tra-

balhar duro para sobreviver. Nunca,

contudo, esqueceu suas raízes e não dei-

xou seus ensinamentos presbiterianos.

Entre 1951 e 1958. estudou no Ins-

tituto José Manoel da Conceição, em
Jandira, SP, preparando-se para o mi-

nistério. Nessa época, trabalhou ao

lado do Rev. João Euclydes Pereira, na
5" IPI de São Paulo, hoje P IPI de

Osasco. No período das férias, colabo-

rava no campo do Rev. Luthero Cintra

Damião, nas igrejas do sul de Minas.

Depois, foi para o Seminário de São
Paulo da IPI do Brasil, onde comple-
tou sua formação teológica.

Após ser ordenado, assumiu o

pastorado da IPI de São
Bernardo do Campo, onde

permaneceu por 16 anos.

No decorrer dos primeiros

quatro anos em que permaneceu
na cidade, o Rev. Getúlio foi diretor-

admínistrativo do Hospital Anchieta,

relações públicas da Mercedes Benz
e secretário municipal da educação.

Pastoreou também outras igrejas:

a I^ IPI de Diadema, a IPI de Baeta
Neves, a P. IPI de Santos, a IPI do
Guarujá.

Durante seu ministério, dedicou-se

a outros estudos. Em Santo André, fez

a Faculdade de Ciências Sociais. Em
São Caetano, cursou Pedagogia. Em

onde foi chamado para o ministério aos

17 anos. Graduou-se bacharel em teo-

logia no dia 27/1 2/1 975.

Foi ordenado ao ministério pastoral

em 14/03/1976. no Presbitério do Rio

de Janeiro, então presidido pelo Rev.

Synthio Brito, pastor que muito o influ-

enciou em sua adolescência.

Nos seus 25 anos de ministério, tem

servido com fidelidade a IPI do Brasil,

pastoreando diversas igrejas. Assumiu

vários cargos de confiança, sendo, in-

clusive, presidente do Presbitério Vale

do Paraíba, onde exerce o oitavo man-

dato consecutivo.

Atualmente, a IMPI de Cruzeiro

conta com cerca de 200 membros, sen-

do a maior do Presbitério Vale do

Paraíba.

O Renato épresbítero da 1" IPI de

Cruzeiro, SP

y Â
São Bernardo, for-

mou-se em Direto.

Nos seus 40 anos

de ministério, celebrou

mais de 150 casamentos e

recebeu mais de 500 pessoas por

batismo e profissão de fé.

Atualmente, mesmo jubilado, é

membro do Movimento de Ora-

ção Pela Paz (MOAPP). de São

Bernardo do Campo, no qual exer-

ce a função de 2°. tesoureiro.

A IPI do Brasil fica honradacom
a decisão da Câmara Municipal de

São Bernardo do Campo, que con-

cedeu o tímlo de cidadão da cidade

ao Rev. Getúlio de Andrade.
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Lançamento do livro "Últimas
Conseqiiências"

FotoL Divulgiflo

Rev. Jonas Furtado do Nascimento

A IPI do Estreito, em Florianópolis,

SC, reuniu-se em culto festivo para

agradecer a Deus as bênçãos
alcançadas, no dia 18 de março deste

ano. Dentre os motivos de gratidão,

tínhamos o do lançamento do livro

"ÚLTIMAS CONSEQUÊNCIAS"
(Belo Horizonte, Editora Betânia,

2001, 128p). A autora e personagem

do livro é a missionária Nídia Caldas

Mafra, a conhecida Bugra.

O culto, com grande participação

dos membros da igreja, da equipe do

Projeto Siloé e convidados, transcor-

reu com efusiva alegria. Houve men-

sagem dando conta do compromisso

missionário, traçando-se um paralelo

entre o missionário Paulo, apóstolo dos

gentios, e o exemplo de nossa irmã

Bugra.

A família presente não escondia a

satisfação por alcançar tão grande

bênção. Estavam a mamãe. D. Mi-

mosa, o esposo, Presb. João Paulino

Mafra, os filhos. Tâmara e Josué, e a

netinha, Thais.

Visivelmente emocionada. Bugra

falou sobre como este so-

nho se concretizou. Con-

tou que, todas as vezes

em que ministrava nas

diversas igrejas e regiões

do país, sempre era de-

safiada com as palavras:

"Irmã, isso precisa ficar

registrado em livro!".

Através de palavras de

estímulo de alguns líderes-

conselheiros. levou

avante a idéia. Mais ou

menos dois anos atrás, a

editora enviou o escritor

Marco André para pas-

sar um tempo em Florianópolis, a fim

de tomar conhecimento da história, co-

nhecer de perto a Bugra e seu contex-

to, e averiguar como se desenrolou o

ministério de nossa irmã entre os

hippies da Praça XV. Este irmão foi

quem deu forma literária ao texlo. Com
o livro em mãos, era desejo manifesto

pela autora que o lançamento ocorres-

se em sua igreja local, ao que o Con-

selho atendeu prontamente e com re-

Bugra ao lado do marido. Presb. João, dos filhos. Tâmara e

Josué, e da netinha, Thais

gozijo.

Terminado o culto, passou-se ã ses-

são de autógrafos, que foi grandemente

concorrida. Ao mesmo tempo, eia .ser-

vido um singelo, porém agradável, co-

quetel oferecido pela igreja e pelo

CTM-SUL. Foi uma grande festa!

O livro trata do testemunho da

missionária em seu ministério com
marginalizados. Nas palavras da con-

tra-capa: "é um livro sobre a força do

amor e da fé. Uma história real. uma

empolgante aventura missionária, uma

saga que transcende a fraqueza huma-

na para chegar ao conhecimento do

verdadeiro poder de Deus".

A narrativa flui saborosamente, cm
estilo moderno e agradável, ao mesmo
tempo em que nos conduz a importan-

tes reflexões sobre como podemos

transpor os nossos limites para dar tes-

temunho da infmita graça divina.

Terminada a leitura, estamos toma-

dos de emoção e entusiasmo. Nasce

em nós uma ílnne convicção de que,

por amor a Deus e ao próximo, vale a

pena ir às "ÚLTIMAS CONSEQUÊN-
CIAS".

O Rev. Jonas épastor da IPI do Estreito, em

Florianópolis, SC, e diretor do CTM-Sul da

IPI do Brasil

A 1h30 de São Paulo.

Edícula para 5 pessoas
com toda a

comodidade.

A apenas 4 quadras da

praia.

Férias, feriado

prolongado, finais de

semana, etc.

Informações

(11)3965-1863
Com diaconisa Neide
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Nascimentos na 5^ IPI

do Rio de Janeiro ^

Larissa Sirleyde

S. da Silva.

No dia 12/08/

2000, filha de

EdimilsoneKátia, e

neta do Diácono

Josias da Silva c

EUta.

Rebecca dos

Anjos F.

Andrade

No dia 20/02/

2001, filha dos ir-

mãos Laércio dos

Anjos Andrade e

Regina R An-
drade.

Giovanna

Fernandes

Lessa.

No dia 29/03/

2001. filha de Ra-

quel Lopes Fer-

nandes Lessa e

Jorge Lessa

Júnior. Seus avós:

Presb. João José e

Diac. Leila Lopes.

Seus bisavós: Presb. João Lopes e Diac. Hirtes.

Edilene Escobar Corrêa, agente de O Estandarte da 5" IPl

do Rio de Janeiro

Os Themudo Lessa batizam a sétima

geração de presbiterianos

Brotas. 13 de novembro de Í865

- Organizava-se a terceira igreja

presbiteriana no Brasil. Nessa dia,

foram recebidos pelo Rev.

Alexander Lalimer Blackford, por

profissão de fé, Antônio Francisco

de Gouvêa, sua esposa. Sabina Ma-
ria, e sua filha de 11 anos, Maximina

Maria, mais as duas irmãs, Belmira

Maria e Maria Vitória. Maximina vi-

ria a casar-se com o Presb. Joaquim

Honório Pinheiro, transferindo-se

para a P IPI de São Paulo. Ela foi

mãe de Henriqueta Pinheiro, espo-

sa do Rev. Vicente do Rego
Themudo Lessa, um dos sete pas-

tores que organizaram a Igreja Presbiteriana Inde-

pendente do Brasil, em 3 1 de julho de 1903.

Estes foram os pais do Presb. Dr. Benjamin
Themudo Lessa, que foi casado com D. Arminda
Cruz Themudo Lessa, ambos membros da P IPI de

São Paulo. Deles é filho o Rev. Roberto Vicente

Cruz Themudo Lessa, casado com Maria Hoeschl

Marques Themudo Lessa. Ele foi batizado e recebi-

do em profissão de fé pelo Rev. Alfredo Borges
Teixeira, um dos sete organizadores da IPI do Bra-

sil, e encaminhado pela V IPI de São Paulo ao Pres-

bitério de São Paulo como candidato ao ministério,

sendo ordenado pelo Presbitério Sul Paraná em 21/

02/1965. Seu primeiro ato pastoral foi batizar o so-

brinho Eduardo, no dia do centenário da P IPI de
São Paulo (05/03/1965).

A sexta geração de presbiterianos começa com
o batismo, na infância, da Dra. Juliana Marques
Themudo Lessa. O sacramento foi ministrado pelo

Os Themudo Lessa batizam a 7° geração de presbitenanos

Rev. Zenon Lotufo Júnior, neto do Rev. Francisco

Lotufo, também ligado à origem da IPI do Brasil.

Juliana foi recebida pelo pai em profissão de fé, na P
IPI de São Paulo, e seu marido, Renato Mazzucchelli,

foi batizado e recebido em profissão de fé, também
na P IPI de São Paulo, pelo sogro, em 1999.

Agora, aos 24 de junho de 2001 , foi batizado, na

P Igreja, Lucas Themudo Lessa Mazzucchelli pelo

avô. Rev. Roberto Vicente, sendo esse primeiro neto

a sétima geração de presbiterianos brasileiros.

Repete-se um fato histórico, eis que o Rev.
Vicente Themudo Lessa foi quem batizou a primei-

ra neta. Alba Chrisfina Lessa de Campos Netto.

casada com o Dr. Rubens Campos Netto.

"Senhor, tu tens sido o nosso refúgio, de geração
em geração" (SI 90.1).

Rev. Roberto Vicente Cruz Themudo Lessa

A família Souza ganha dois cordeirinhos

Nasceu, na cidade de Chicago, EUA. no
dia II de maio de 2001. Lucas Collazo
Travasso de Souza, pesando 4.025 gramas
e medindo 55,8 centímetros, primeiro filho

do casal Ronaldo Pereira de Souza e

Elizabeth Garaffa de Souza.

Em Long Island. EUA. no dia 3 1 de maio
de 2001, nasceu Kaitlyn Elizabeth de Souza,
com 3.395 gramas e medindo 53,3 cenumetros.
primeira filha do casal Jonatas de Souza Júnior

Ronaldo. Elizabeth

e o Lucas

e Esther de Souza.

Os avós dos bebés, Alzenira M.
de Souza e Jonatas Travasso de

Souza, são membros da IPI de

Rolândia, PR. Os dois filhos do
casal foram estudar nos Esta-

dos Unidos, acabaram se ca-

sando e não voltaram mais, a

não ser para passear. O Ronaldo
está naquele país há 10 anos e o

Jonatas Júnior, há 6 anos.

Os bebés já estão na Internet, cada um
com sua home page: www.LucasDeSouza.cnm

e www.KaitlvnDeSouza.cnm

Sheila de Amorim



r 90 anos de vida - José

I
Machado Coutinho

' Completou 90 anos de existência o nosso pai,

José Machado Coutinho, no dia 08/06/200 1

.

^ Em uma reunião de oração de grupos familia-

res, foi cantado o "Parabéns a você", com a pre-

sença do Rev. Alceu Roberto Braga, um dos pasto-

res da V IPI de Curitiba. PR.

Sermões
o Estandarte - Aaosto de 2001

í
José

Machado
Coutinho

comemora
K)0 anos ao

lado de

y sua

esposa. D.

Maria

O Sr. Nothe, como é conhecido, estava muito

feUz ao lado de sua esposa, D. Maria, pela surpresa

recebida. Ele é o líltimo filho que ainda vive do Sr.

Tertuliano Machado Coutinho, em cuja casa foi or-

ganizada a Igreja Presbiteriana Independente de

lepê, SP, no dia 1 7 de abril de 1 92 1 , quando contava

com 10 anos de idade.

Ele é assinante de O Estandarte desde 1939.

Louvado seja Deus pela sua vida.

Os filhos

I Bodas de Ouro ^
João e Hirtes

o casai Presb. João Lopes e Diac. Hines

Condeixa Lopes está extremamente feliz pela

passagem dos seus 50 anos de união, comemo-

rados no dia 17 de março de 2001, na 5' IPI do

Rio de Janeiro.

Este é um ano de agradecimentos especiais

a Deus, pois o casal também realizou o sonho

de ser bisavô. 0
"Deus é fiel"

^ Edilene E. Corrêa^ agente de O Estandarte da 5" IPI do

Uma gratidão contagiante

(Salmo 116)

Rev. Valdir Alves dos Reis

Uma das atitudes mais belas da vida cristã é a

gratidão a Deus.

Nas palavras do Salmo 116. vemos a gratidão a

Deus presente de forma enciintadora. Com este Sal-

mo, aprendemos que há algumas atitudes que os ver-

dadeiros agradecidos a Deus devem ter:

1
. Os agradecidos amam a Deus - v. 1

"Amo ao Senhor" ( v.l). Este sentimento do

salmista por Deus é declarado por causa da aten-

ção bondosa de Deus. na hora de sua dor mais

profunda.

A Bíblia afirma que Deus quer o amor de seu

povo: "Amarás ao Senhor teu Deus. de todo o leu

coração, de toda a lua alma, de todas as tuas

forças, e de todo o teu entendimento" (Lc 10.27).

Sobre o amor a Deus, Agostinho disse: *' Eu odiaria

minha própria alma. .se descobrisse que ela não ama
a Deus". Alguém aíinnou que "a melhor coisa que

pode ser dita acerca de uma pessoa é que ela amou
ao Senhor".

Como tem sido o seu amor a Deus?

2. Os agradecidos andam na presença de Deus - v. 9

"Andarei na presença do Senhor". Os que

amam a Deus e têm um coração cheio de gratidão a

Ele sentem prazer em andar perto dele. Não deixam

de lado a adoração, a obediência, a submissão, a fé

e o serviço ao seu reino. Há um desejo que se reno-

va a cada dia, o desejo de estar junto a Deus. Esta

é a vontade dele para seus filhos. O Senhor orien-

tou Abraão a este respeito: "Anda na minha pre-

sença e sê perfeito" (Gn 17.1). Enoque andou

com Deus (Gn 5,24). Felizes são aqueles que an-

dam com Deus e dizem: "Junto a ti. junto a li. quero

andar contigo sempre, na jornada minha aqui".

Você tem andado na presença de Deus?

3. Os agradecidos abraçam a salvação que vem de

Deus- V. 13

"Tomarei o cálice da salvação". O salmista

econhece o valor da salvação que vem de Deus.

Não negligencia esta bênção. Busca mais e mais se

aproximar daquele que ouve suas orações, abençoa

sua alma e fortalece sua vida espiritual.

Os agradecidos a Deus abraçam a salvação que

vem dele, pois esta é salvação eterna. "Como esca-

paremos nós. se negligenciarmos tão grande salva-

ção?" (Hb 2.3).

Como está sua relação com o Deus de tão gran-

de salvação?

4. Os agradecidos frequentam a casa de

Deus-v. 18-19

"Nos átrios da casa do Senhor". Contente e cons-

tantemente, cie vai ã casa do Senht)r piuii louvor e

adoração. Víú com gratidão e alegria, reverência e fé.

O salmo 1 22. 1 ressalta: "Alegrei-me quando me
disseram: Vamos à casa do Senhor!". Nossa pre-

sença no templo é fundamental para a vida espiritu-

al. Alguém atlniiou que "a ausência voluntária à igre-

ja é evidência infalível de declínio espiritual". Outro

servo de Deus disse que: "Precisamos rcunir-nos

com a igreja militante, se esperamos rcunir-nos com
a igreja triunfante. Unido na graça, o povo de Deus

prepara-se para a glória".

Como tem sido .sua frequência na igreja de Cristo

para a aíloração?

5. Os agradecidos cumprem seus votos a Deus - v. 14

Provavelmente o salmista teria feito alguns vo-

tos a Deus durante o tempo de suas tribulações e

não se esqueceu deles. Ele iria cumpri-los.

Muitas vezes as pessoas fazem votos diante do

Senhor e não os cumprem. Nas profissões de fé,

batismos. ordenações fazem-se tantos votos diante

de Deus, que. posteriormente, são esquecidos e ne-

gligenciados.

Você tem cumprido os votos feitos ao Senhor?

Conclusão

Este salmo nos desafia a uma vida de sincera

gratidão a Deus. A ingratidão para com Ele é uma

das atitudes mais injustas^e infelizes que um ser hu-

mano pode ter. Na Bíblia, há exemplos que eviden-

ciam tai ingratidão. Jesus, certa vez. curou dez le-

prosos e somente um voltou para agradecer. Os

outros nove se foram e não mais o procuraram.

Quanta ingratidão! íLc 17.1 1-19)

Como tem sido sua atitude para com Deus dian-

te de tantos feitos dele? Tem sido uma gratidão sin-

cera, que inclua um profundo amor a Deus. um forte

desejo de andar na presença dele. de cultuá-lo no

templo, de abraçar sua salvação c cumprir os votos

feitos a Ele?

A gratidão sincera é extremamente importante

na vida espiritual dos filhos de Deus.

O Rev. Valdir é ministro da IPI do Brasil (Rua Marechal

Deodoro. 1.137, apt. 32, Maringá, PR, 87030-020 - Telefone

(44) 226-0580 - E-mail: valvere@holcom.br)
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Liberdade
Rev. Luiz Henrique dos Reis

"Vm pombo, que gostava muito de voar, pensou que, se não

tivesse de enfrentar a resistência do ar, voaria mais livremente.

Mas isso é um engano, uma vez que éjustamente pela

resistência do ar que ele voa. Então, éjustamentefrente aos

limites, aos obstáculos, às condições adversas, que a

capacidade humana aparece, se exercita, se concretiza.
"

(Vera Cristina Weissheimer)

Liberdade significa "ser livre" ou

ter o "direito de decidir e agir segun-

do a própria vontade". Como ter li-

berdade diante das opressões, angús-

tias e provações existenciais?

Não podemos entender a liberda-

de humana sob a ólica da inexistência

de obstáculos ou de limites. Desse

modo, ela não existiria de fato, mas
poderia ser considerada utópica. É o

que revela a ilustração acima regis-

trada.

A liberdade só existe quando opo-

sições ou forças proporcionalmente

contrárias se manifestam em sua di-

reção. Ou seja, a noção e o conceito

de liberdade só podem ser compre-

ensíveis, se a escravidão, de qualquer

ordem ou espécie, procurar constran-

ger a existência humana.

O horror da guerra, da escravidão,

da doença e até mesmo da morte

pode se tomar cheio de significado e

força para o ser humano. Na pintu-

ra, na escultura, na poesia, o sofri-

mento pode ser belo e ter algum sen-

tido ou significado.

Diante do exposto, podemos in-

dagar: De quem depende a liberdade

- da humanidade ou do indivíduo? A
vida cristã nos oferece a seguinte res-

posta: a liberdade depende de cada

um e deve alcançar toda a humanida-

de, à medida que a desejarmos não
só para nós, mas também para todas

as pessoas.

Apoiamo-nos nas idéias acima

para buscar um caminho norteador

visando justificar que, sem o obstá-

culo, a liberdade não existe, bem
como, sem sentido, não há razão

satisfatória para continuar a viver. Ou
seja, ela não depende, para existir ou

ser concreta, de uma "Lei Áurea"

qualquer, mas da luta interior de cada

um. nesse universo da busca de sen-

tido da vida, contra qualquer forma

de escravidão latente e constrange-

dora, que exista no seio da humani-

dade.

Gostaríamos de narrar, ilustrando

o tema, a história de uma senhora de

85 anos, que nunca esteve ligada à

religiosidade protestante, senão pelo

ouvir falar da mesma por suas filhas e

outros familiares. Internada na Santa

Casa de Misericórdia de Limeira, di-

ante de um câncer inexorável, foi sub-

metida a um coma induzido ou
medicamentoso.

Toda argumentação religiosa não
foi suficiente para lapidar a sua con-

versão. Contudo, o entoar de um sim-

ples hino, pelo Conjunto Masculino

da Igreja, que periodicamente per-

corre os corredores daquela unidade

hospitalar, a fez. em breve momento
de lucidez, confessar várias vezes:

"Ouçam! É a Igreja de Jesus Cristo,

nosso Senhor!"

Aquela mulher nos ensinou que a

liberdade não é um produto puro e

^J^^U^^^^^ Suagriffe evangélica

MODA MASCUUNA
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simples do senso moral ou religioso

da sociedade em que o indivíduo está

inserido, mas é algo que pertence ao

universo da liberdade oferecida por
Deus.

No leito de dor e morte, no ocaso
da existência, ela se tomou livre para

voarcomo uma pomba, cheia de paz
e de fé, em direção à vida, com to-

que, sabor e aroma de eternidade.

"Se, pois, o Filho vos libertar, ver-

dadeiramente sereis livres" (João

8.36).

o Rev. Luiz Henrique e'pastor da 1" ÍPI de

Limeira, SP, e capelão do Colégio

Evangélico Ruth Gomes Figueira (Serviço

de Capelania - Praça Dr. Luciano Esteves.

33, Centro, 13480-048 - Limeira - SP-
fone/Fax: (19) 451-8865 - E-mail:

capelõo@widesoft.com.br)
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Frestas de esperança

Corrupções há muitas, mas nenhuma nos pode-

rá roubar a esperança. Às vezes, bem que dá von-

tade de ficar de olho só nas coisas ruins que se fa-

zem. A gente até que gosta de assistir na telinha

denúncias contra corruptos. Corrupção vende bem!

É estranho, mas é assim.

Planos económicos é que não faltam. Raro é al-

gum deles beneficiar quem trabalha. No fim das

contas, quem lucra mesmo são os bancos. Não é

mesmo mister Mal-an? Mas estes e outros não nos

podem tirar a esperança.

Ora. quem ficar demais com o olho na corrupção

pode perder de vista o horizonte. Se a gente enfiar

demais a cabeça nestes altos submundos da

roubalheira, pode não achar saída. Não é mesmo?
Quando era criança, ainda se podia comer laran-

ja debaixo da laranjeira. A laranjinha que a gente

mesmo escolhe tem mais gosto. Pelo menos assim

me parece. Mas como a gente acha a melhor das

frutas, aquela que é amarelinha, bem formada? Ora,

Rev. Milton Schwantes

mudando de perspectiva! Na procura, a gente pre-
cisa dar passos para um e para outro lado. Mudando
de posição, a gente vé melhor onde estão as mais
lindas e saborosas frutas. Quem só vê de um jeito

acaba não pegando as melhores coisas na vida.

Quem só olha corrupção pode chegar a pensar
que "'tá dominado, tá tudo dominado".

Há remédio pra isso?

Há! Acho que temos frestas. Existem caminhos
a trilhar.

Por exemplo: participe da Comunidade, da Igreja!

Na Comunidade, bu.scamos novas visões. Que-
remos ver a vida, a de cada um e de cada uma de

nós, em novas perspectivas. Ansiamos por frestas

que permitem ver para além do desespero.

Não fique só, diria eu. porque daí o teu coração

pode desanimar. Você corre o sério risco de ver as

coisas a seu redor de modo tão tristonho que a espe-

rança se vai.

E o Espírito Santo que assim te inquieta. Não

tenho a capacidade de te animar. Minhas forças não

dão pra tanto. Então, não te lies em mim, Confia no
Santo Espírito. E Ele quem. dia a dia. já te está ani-

mando a crer no bem. a confiar nas pessoas.

O Espírito da Vida é quem te quer ver na compa-
nhia de mais pessoas. Eis uma das frestas de espe-

rança!

Bem, frestas são pequenas. Mas por elas se pode

ver muito!

Por isso. cultive a esperança. Junte teus passos

aos de outras pessoas.

Ó Deus das frestas e esperanças, dá-nos paz
para esperar no.s.m visão ser ampliada para além

das frestas. Inunda nosso coração com esperan-

ça viva. Dá-nos especiais momentos de amor em
comunidade. Em Jesus. Amém.

[Leitura: Salmo 1 26 e 1 3 1

1

o Rev, Milton é pastor luterano c professor da Universidade

Metodista de São Pauto (H-mail: mscliwantesdPbol.com.br)

Finalmente no Brasil!
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Datas e eventos

Encontro Nacional de Pastores e

Familiares

Rev. Calvino Camargo

Tema: "Espiritualidade e vocação: desafios

contemporâneos ".

Data: 15 a 18 de novembro de 2001.

Local: Hotel Pousada Paraibuna - São José do

Campos, SP.

Informações: Escritório Central da IPI do Brasil,

telefone (11) 258-1422 ou P IPI de Campinas tele-

fone(I9) 3231-6789.

E-mail: ipicamp@nutecnet.com.br.

Promoção da Secretaria de Ação Pastoral da IPI

do Brasil.

O Rev. Calvino é o secretário de Ação Pastoral

Coordenadoria Regional de

Adultos do Presbitério Novo

Osasco
Presb. Luiz Erivelto da Silva

Aconteceu! A Coordenadoria Regional de Adul-

tos do Presbitério Novo Osasco promoveu seu 3".

Encontro, em 2001 . O evento realizou-se no dia 16

de junho último, em um colégio próximo à IPI do
Jardim Novo Horizonte, em Osasco, SP Cerca de

400 pessoas estiveram presentes, entre visitantes e

representantes das oitos igrejas do Presbitério.

Acontecendo! Formado pela Coordenadoria
Regional de Adultos, um grupo, integrado por mem-
bros de nossas igrejas, tem visitado, todos os sába-

dos, orfanatos, asilos, presídios, hospitais. lares e en-

tidades beneficentes de nossa cidade, ministrando a

Palavra de Deus, com orações, cânticos e ajuda.

Acontecerá! Em agosto, no dia 18, às 16h00, no
templo da IPI do Jardim Cipava. à rua Rafael Caputo,

285, Osasco, SP. será realizado o 4^. Encontro de 200

1

da Coordenadoria Regional de Adultos. Será feita uma
palestra sobre casais pela psicóloga Tânia Pereira.

Haverá um culto de encerramento a partir das 19h30.

O Presb. Luiz é o assessor de comunicação e divulgação da
Coordenadoria Regional de Adultos do Presbitério Novo

Osasco

Curso de Música com o Maestro João Wilson Faustini
Profa. Elisabete Damião Alves

FestPaz - Um festival para

cantar a paz
Compositores, poetas e louvadores estão convi-

dados a participar, inscrevendo suas composições. Elas

devem ser inéditas e inspiradas na mensagem bíblica.

Haverá premiação para os três primeiros colo-

cados. Além disso, as 10 músicas primeiras coloca-

das serão gravadas.

Os compositores podem inscrever quantas músi-

cas quiserem. Cada música inscrita paga uma taxa

de R$ 10.00. Os autores devem fornecer cinco có-

pias da letra e uma fita gravada.

Serão selecionadas 15 músicas, para apresenta-

ção no evento "Paz na Cidade", no dia 20 de outu-

bro, às 1 9h00, em local a ser determinado na grande

São Paulo.

Todo material de inscrição deve ser enviado para

FestPaz. com cheque cruzado e nominal a Valdomiro

Pires de Oliveira, até o dia 30 de agosto, no seguinte

endereço: FestPaz - rua Amaral Gurgel, 452, so-

breloja, CEP 01221-000 -São Paulo, SP
Informações pelo telefone (11) 258-1422

XIX Congresso Nacional do

Umpismo
Data - de 2 a 4 de novembro de 2001

.

Local - Colónia Toca do Tuim, em Itapecerica

da Serra, SR
Taxa de inscrição: R$ 90,00

Número de vagas: 500

Preletores: Revs. Leontino Farias dos Santos,

Hélio Osmar Fernandes, Jorge Antônio Barbosa e

Marcos Roberto Inhauser.

Participações especiais: Roger Barbosa (teatro)

e Xico Esvael (música)

Informações: Secretaria de Juventude da IPI do
Brasil - rua Rego Freitas. 530, loja O, Vila Buarque,

São Paulo, SP, CEP 01221-020, telefone (11) 255-

3995 (de 2^ a 6^ feira, das 16h30 às 19hOO)

Inscrições por fax ( 1 1) 3683- 1 107 (Darli Alves)

ou (1 1 ) 3350-3639 (Vera Maria)

Promovido pela Secretaria de Música e Liturgia

da IPI do Brasil.

Inteiramente grátis.

Data: 1 ^ de setembro de 200 1 , das 9hOO às 1 8h00.

Local; P IPI de São Paulo, rua Nestor Pestana,

152. São Paulo, Capital

O curso será destinado a pastores e pastoras.

líderes de louvor, cantores e cantoras, instrumentistas,

etc.

Maiores informações pelo telefone (II) 258-1422
(falar com Cleide).

A Elisabete é a relatora da Secretaria de Música e Liturgia
da IPI do Brasil e diretora do Departamento de Música do

Seminário de São Paulo

A pizza de US$ 1 milhão

Rev. Valdiíiei Aparecido Ferreira

"A Pizzo Hm pagou US$ I niil/uio à afiên-

cia espacial russa para enviar uma pizza à

estação iniernacional.Em vez de poucos mi-

nutos numa moio, o produto viajou algumas

horas num foguete com direito ao logotipo da

empresa. Para não perder o gosto no trajelo,

a pizza, sahoreodtf peio astronauta russo Yuri

Vsaehov, recelwu doses extras de sal e coiuli-

mentos. O pepperoni, de vida curta, foi substi-

tuído pelo salame" (Época, 28/05/2001).

"Seguinlo as projeções divulgadas nesta se-

mana pela Organização das Nações Unidas

para a Agricultura e a Alimentação (FAO),

apesar da farta colheita de cereais dos lílti-

inos três aiu>s no mundo, mais de 60 milhões

de pessoas precisam de (i/uda alimentar ain-

da em 2001" (Época. 16/06/2001).

O contraste entre as duas notícias é óbvio. Mas,

nem por isso, menos preocupante. Algumas ob-

sei vaçòes devem ser registradas:

1 . Viveinos nuin nnrndo louco. Somos, enquan-

to humanidade, capazes de fazer a comida che-

gar ao espaço e não conseguimos disiribuí-Ia nes-

te numdo. para saciar a fome de todos.

2. Vivemos no mundo do marketing. Fome não

é nada. imagem c ludo. Não seria uma propagan-

da bem mais inteligente, c bíblica, investir USS 1

milhão jiara malar a fome de milhares de pesso-

as?

3.0 Brasil lambem faz pizza de US$ 1 milhão
e. talvez, até mais caras. Não são enviadas para

o espaço, mas paia os paraísos fiscais. Às vezes,

lomam a forma tie mansões suniuosas, de fazen-

das ou de obras inacabadas. É o nosso jeito

tupiniquim de lazer pizza.

4.0 mundo não vai acabar em pizza. Felizmen-

te, esta é a mensagem do ex angclho que nos cha-

ma il sensatez e à responsabiHdude. Lcmbremo-
nos das palavras de Jesus no Dia do Grande Juízo:

"Tive foim'. e me destes de comer... Sempre (pie

afizestes a um deste meus pequeninos irmãos,

a mim o fize.\tes" (Mt 25).

Irmãos e irmãs, não é possível que achemos
Uido isso normal. O ntisso mundo eslá doente. De
tão doente, não se espanta com contrastes tão

extremos. Sua enfermidade c tamanha que de-
fender a vida parece coisa de louco.

O Rev. Valdinei é pastor tia IPI do Jabaquara, em São
Paulo, SP, e professor do Seminário

Teológico de São Paulo



Preconceito ou
desinformação?

Márcia Virgínia P, de Oliveira

Em O Estandarte de março de

2001. encontramos da lavra do Rev.

João Wilson Faustini a matéria

intitulada "Voltemos aos hinos". Não
podemos negar o grande valor pasto-

ral que ela nos apresenta. Entretanto,

foi grande o nosso pesar ao concluir-

mos a leitura. Deparamo-nos com crí-

ticas não só aos cânticos, mas também
aos jovens e aos acampamentos por

eles organizados.

Guardamos o nosso questiona-

mento num cantinho da alma e no fíin-

do da gaveta o escrito que preparáva-

mos para enviar a O Estandarte, e

ficamos em silêncio.

Contudo, nosso questionamento foi

aguçado com a leitura do jornal edita-

do em maio de 2001. Na página 13.

encontramos o Presb. Kioshei, da P
IPI de Bauru, SP, escrevendo sobre a

nossa identidade: "os jovens de hoje

nem sabem o que é Presbitério. Sínodo,

Assembléia Geral, nem os nossos hi-

nos tradicionais".

Mais adiante, na página 23. temos

outra matéria que não poupa críticas

aos jovens. O Rev. Carlos Roberto

Mettitier diz: "Além disso, há o pro-

blema dos professores. Geralmente

mocinhas ou mocinhos, recém-conver-

tidos, são utilizados nas classes para

crianças".

Lamentamos profundamente que os

diletos autores conheçam jovens como

os que relataram e, ainda, os conside-

rem como problema. Lamentamos, mas

não podemos concordar com falas tão

agressivas e genéricas.

Ousamos dizer que, se há em nos-

sas comunidades jovens e adolescen-

tes mal informados, certamente os lí-

deres falharam. E por que falharam?

Não será por desconhecimento de cau-

sa ou medo de perderem espaço? Vale

questionar em lugar de atacar.

Andando por este imenso país, ti-

vemos o privilégio de conhecer, em
muitas igrejas, jovens e adolescentes

extremamente bem informados, com-
petentes, compromissados com Deus
e seu reino, pastores/as, missionários/

as, ministro/as de música, de educa-

ção religiosa, diáconos/as. professores/

as de escola dominical, coristas, mem-
bros, simplesmente membros, mas de-

dicados, fiéis, compromissados.

Ah! Se não fossem as mocinhas e

os mocinhos, certamente, na grande

maioria das igrejas, as crianças não

teriam escola dominical e culto na hn-

guagem delas.

Em nossa comunidade local, os jo-

vens não se enquadram na descrição

dos textos mencionados. Temos o pra-

zer de contemplar, culto após culto, jo-

vens e adolescentes crescendo na pre-

sença do Senhor, compromissados com
a igreja e tocando (teclado, violino, vi-

olão, flauta, clarinete), inclusive junto

ao coral, não apenas cantando hinos,

mas também os hinos.

Por lermos texto assim, estamos a

perguntar: O que é isso? Preconceito

ou desinformação?

Não somos bem quistos ou não co-

nhecem os jovens e adolescentes da

IPI do Brasil? Estaríamos nós. jovens

e adolescentes, incomodando? Seria

oportuno estabelecer comunidades or-

ganizadas por faixa etária? Ou cele-

brações em horários diferenciados para

esta ou aquela idade?

Voltamos a perguntar: O que é isso?

Preconceito ou desinformação?

A Márcia Virgínia é membro da IPI de Pilar

do Sul. SP

('"f-Zosé Martins Perches. 93 2^

'"^^•sala2,cen,ro,PiiardoSui
CEPWS5-000

^one/Fax (15) 3278-2894}

Cartas

Do Rev. Márcio Gimenes de Pauia. do Presbitério Santana
"PrimeirameiUe. gostaria do agradecer por terem divulgado meu livro

"Socratismo e Cristianismo em Kierkegaard: o escândalo e a loucura", na colu-
na "Poucas e Boas" (O ESTANDARTE, julho de 2001 ). Entretanto, gostaria de
tazer uma pequena relificação: o presente trabalho é minha monografia de con-
clusão de curso em filosofia, na UNICAMP, e projeto de uiieiaçào científica.

Minha dissertação de mestrado ainda está em curso, devendo ser defendida, se

Deus assim o permitir, no final deste ano."

O ESTANDARTE Uimctiut o equivoco. Foi. de fato. um grande prazer
divulgar o livro do irmão. Aproveitamos para comunicar novamente que os
interessados na aquisição dessa obra devem entrar em contato com a AniuiBlue
Editora, pelos telefones {li) 3031-9727 e (11) 3HJ2-6764 ou pelo site:

WMw.annahlue.com.hr A aquisição também pode ser feita diretamente com o
autor pelo e-mail: mgpaula@hotmail.com ou pelo telefone (11) 3tS5I-34-IH.

De Marcos de Barros, da iPI do Jardim Califórnia, Osasco, SP
'\Sirvo-me da presente para expressar meu de.sconientameiUo sempre que

abro O ESTANDARTE na página 4. "As Igrejas no Mundo: heilos. Ditos e
Acontecidos", escrita pelo Rev. Richard W. Irwiii. ao ler matérias quase sem-
pre sobre a Igreja Católica Apostólica Romana. Dos vários exemplos, cito ape-

nas dois mais recentes: abril/2001, que lala sobre relações ecuménicas prejudi-

cadas em Portugal; junho/2001, sobre certas estatísticas que. deluiilivamente.

não interessam em nada para os membros da IPI do Brasil, uma ve/ que a

nossa própria Constituição não reconhece a igreja citada como igreja cristã,

apesar de haver ela se intitulado como a única igreja cristã no mundo. Desejo
que nosso jomal continue sendo esse veículo de informações do Brasil e do
mundo, de igrejas protestantes e reformadas."

O ESTANDARTE agradece a carta do irmão. Quanto à opinião manifes-

tada a respeito da coluna "As Igrejas no Mundo ", devemos esclarecer o .\'e-

guinte: a) temos informações e comunicações de muitas pessoas que apreciam

muito o trabalhofeito, com dedicação e esmero, pelo Rev. Richard W. Irwin: h)

a manutenção da referida coluna por 20 unos (o Rev. Invin escreve, a pedido

de O ESTANDARTE, desde l9Hl!)éum atestado do seu interesse: c)a página

é sobre "igrejas no mundo ". sem di.^icutir quais podem ser consideradas cristãs

ou não. procurando divulgar notícias importantes, a fim de que saibamos o

que acontece em todas elas e no mundo todo.

Do Rev. Waiter Rohr Sherrer, vice-presidente do

Presbitério São Paulo-Minas

"Fiquei responsável por contatar as igrejas de nosso Presbitério, para fazer

uma relação dos agentes do jornal O ESTANDARTE, e enviá-la ao jornal, con-

forme solicitação de maio/2001. Segue anexa a relação, contendo o nome do

agente, seu telefone e endereço, dele ou de sua igreja, para melhor comunicação

e incentivo à leitura do jomal oficial de nossa denominação."

O ESTANDARTE agradece o trabalho cuidadoso do irmão, que. certamen-

te, exigiu esforço e dedicação. Trala-se de um verdadeiro exemplo a ser seguido.

De Eiem Coutinho de Oliveira, de Curitiba, PR
"Estávamos aguardando revelar as fotos do aniversário do meu pai para

enviar para O ESTANDARTE, quando minha mãe faleceu. Então. hoje. tenhí)

duas notas. Uma social e uma fúnebre.. .Se houver algum custo, é .só enviar o

valor Preci-so que enviem uns 12 exemplares de O ESTANDARTE e, da mes-

ma forma, o custo é só comunicar. Envio também uma oferta de R$ 20.00 para

esse órgão oficial. Deus abençoe a grande missão de todos os senhores e o

trabalho de O F^STANDARTE."

O ESTANDARTE agradece a oferta da irmã, a qual já foi encaminhada

para a Editora Pendão Real. responsável pela publicação de nosso órgão ofi-

cial, e aproveita a oportunidade para informar que a divulgação de notícias

procedentes de nossas igrejas éfeita gratuitamente. Basia que sejam encami-

nhadas, por carta, fax ou e-mail. Nossos endereços são sempre publicados no

expediente, na página 2 de todas as nossas edições.
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É hora de sermos uma igreja equilibrada
Rev. Israel Ramos

Nós. da IPI do Brasil, temos uma

herança memorável, como calvinistas

reformados. Temos uma história de

séculos. Por outro lado, vivemos em
um tempo de transformações acelera-

das. Porém, há coisas inegociáveis,

mesmo que o lema da reforma seja

"Igreja Reformada sempre se refor-

mando".

Em um passado não muito recente,

quando do nascedouro de nosso movi-

mento, com lampejos nacionalistas, não

nos tornamos semelhantes às duas

igrejas pentecostais surgidas na mes-

ma década, uma totalmente obtusa, li-

gada a um obscurantismo tenebroso, e

a outra um pouco mais flexível, apesar

de. somente nos últimos tempos, co-

meçar a dar os primeiros passos para

abertura ao ensino teológico sistemáti-

co, através de seminários.

Hoje. estamos em uma encruzilha-

da. A situação atual nos leva a pensar

que não temos como vocação "um só

Senhor, uma só fé. um só batismo" (Ef

4.5) e que este ensino de Paulo deve

ser arquivado.

Devemos lutar pela unidade, e não

pela uniformidade, como querem al-

guns. Porém, não podemos nos desvi-

ar de certos padrões que nos identifi-

cam como igreja de Cristo, amoldan-

do-nos aos padrões do mercado.

Paulo nos ensina: "Cuida de ti mes-

mo e da doutrina"( 1 Tm 4. 16). É ina-

ceitável a colcha de retalhos que tem

se tomado a defesa de nossa fé. dou-

trinária e iimrgicamente falando. Em
muitos redis, as influências neo-

pentecostais, católicas e outras têm

deixado nosso povo assustado, pois há

mudanças conforme o modismo vigen-

te. Por outro lado, um outro grupo, com
mão de ferro, tenta manter uma liturgia

de 1500.

Um dos frutos do Espírito é a tem-

perança. Devemos caininhar no senti-

do da lucidez e do equilíbrio. O povo
brasileiro, por natureza, é um povo ale-

gre e vibrante. Por que não fazermos

um culto alegre, sem cairmos na

irreverência, como alguns fizeram,

crendo estar dando liberdade ao Espí-

rito Santo?

Devemos ser uma igreja que se tor-

ne "o sal da terra e luz do mundo" (Mt

5. 1 3, 1 4), para que tenhamos autorida-

de espiritual para mudar o mundo e não

nos amoldarmos a ele. Dessa manei-

ra, importa encher as igrejas, mas tam-

bém preencher nos crentes o vazio da

sã doutrina e da inquestionável consa-

gração. Importa ensinar os argumen-

tos da fé. da difícil nobreza da ética e

da verdade. Importa ensinar um evan-

gelho com cruz, com renúncia, com
morte e. também, com ressurreição.

Podemos ensinar estas coisas com
graça, vibração e alegria, sem usarmos

os artifícios e sutilezas mundanos. Por

que confundir nosso povo. entre o di-

vino e o herético, o que vem de Deus
com o que provém de fontes impuras

e malignas?

Apenas como exemplo: a nossa

hinologia tem sido avassalada por pro-

dutos meramente profissionais e

mercantilistas, para não dizer ímpio, às

vezes, com linguagem muitas vezes

vulgar e desarticulada, com um texto

sem criatividade e beleza, eivado de

solecismos e de paupérrimos clichés,

marcados pelo herético, secular, pro-

fano, como se sagrado fossem, a en-

ganar a muitos. Agora, o solene cede

lugar ao carnavalesco e ao folclórico;

a união dá lugar ao populismo
irreverente.

Como igreja de Cristo na terra, de-

vemos tomar nossa posição de servos.

Temo de assumir nossas posições co-

rajosamente e avançarmos, pela "fé

que uma vez foi entregue aos santos"

(Jd 3). Como ministros, devemos ser

arautos da verdade e não trocarmos

nossa herança por um "prato de lenti-

lhas" (Hb 12.16).

Como Igreja Presbiteriana Inde-

pendente do Brasil, devemos ser aqui-

lo que profetizaram a nosso respeito:

uma "igrejinha dos milagres". Muitas

vezes, temos sido somente uma igreji-

nha, mas sem os milagres.

Não, mil vezes não! O nosso co-

mandante é Cristo, o Senhor absoluto

da história. Ele é o Senhor dos mila-

gres. E nós necessitamos de um mila-

gre: o milagre do discernimento, para

separar o bom do vil, a escória da ex-

celência.

Que Deus nos dê a graça para pra-

ticarmos estas verdades.

O Rev. Israel é pastor da IPI Filadélfia, em
Londrina, PR.

Devemos lutar pela unidade, e não pela

uniformidade, como querem alguns.

Porém, não podemos nos desviar de

certos padrões que nos identificam

como igreja de Cristo, amoldando-nos

aos padrões do mercado.

Comércio e Instalação de Som Ltda.

Equipe espeçiaMtf^a para
sonorização de Igrejas

Fazemos o projeto exato
para o seu ambiente

GOI.DEN GUITAR
..Ociclotron

Pague em até

ÕYAMAHA

UBL
Laney

HotSound

Rua Santo Efigênia, 574 - Cep 01 207-000 - São Poulo

Fone (Oxxii) 222-6677



Seu sermão foi sua vida
Dulce Vieira Franco de Souza

"Sendo pobre e

enriquecendo

a muitos...
"

Nós, do sul de Minas, conhece-

mos um homem que transformou os

lugares por onde passou. Nada ficou

como era antes.

Semeou. Plantou. Discordou. Co-

lheu. Sofreu. Acreditou. Fez grandes

reformas sociais neste Brasil, não por

decreto, nem por deter poderes huma-

nos, mas sobrenaturais, acreditando

sempre no grande poder regenerador

da graça.

Sem grandes patrocínios, andando

de bicicleta, à pé, de carona com o lei-

teiro que passava de madrugada, de

circular, ele foi atrás das pessoas que

sabia estarem interessadas no evan-

gelho. Também procurava pelos cren-

tes que se mudavam para a sua cida-

de. Um aglutinador de pessoas.

Evangelização corria em suas veias.

Sua marca registrada: humildade,

simphcidade, generosidade.

Tomando chuva, sem horário, refei-

ções pelos caminhos das fazendas, dei-

xava sua família muitas vezes em con-

dições não ideais de saúde, de recur-

sos, mas ia. O chamado era urgente.

Foi premiado com uma esposa sábia

que, na sua ausência, educava com fir-

meza os filhos nos caminhos do Senhor.

Família unida, exemplar entre si e

no convívio com os de fora. Lar hospi-

taleiro.

''Nada tendo e tudo

possuindo...
"

Quando foi estudar, já casado, ven-

deu todos os móveis para se sustentiu-,

até o acordeão. Deixou, nesta época,

sua atividade profissional. Lutou para

aprender e agradecia a Deus pelas

suas vitórias escoliU"es.

Abrindo mão do que possuía, repar-

tindo o pouco que ganhava, a duras

penas, conseguiu que seus filhos,

Daniel e Rose. estudassem em Uni-

versidades Federais.

Com muito esforço construiu uma
casa para morar. Seus filhos, depois

de formados, presentearam seus pais

com uma casa muito melhor.

Deram tudo e ganharam muito mais.

Conheceu a verdadeira prosperida-

de. Sempre feliz, sempre agradecido.

Creu num Deus que supre as suas

necessidades e as dos outros.

"£m tudo fostes

enriquecidos nEle...'*

Acredito que hoje, 31 de março de

2001, nos despedimos de um grande

missionário. Um humilde servo do

grande Deus. Dcspedinio-nos de um
homem realmente importante.

Partiu o Rev. Joaquim Caetano, sem

títulos académicos, Tendo usado todos

os talentos que Deus lhe deu. foi rece-

ber a coroa de glória que lhe está re-

servada.

A Dulce é membro da l" ÍVl de l*i>ços de

Caldas, MG

entoaue
ere
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Temos livros dâ Livros para aprofundar- se

ASTE. Mundo Crislão no conhecimento, além de

e Novo Século ^ fortalecer a fé

|i) 257-4748

Viviane de Góes Vieira

EDITORA PENDÃO
ou 258-1422 r.26 e-mail: pendaoreal@ipib.org

Com apenas 1 1 anos, no dia 24 de

abril de 2001, Deus tomou para si a

Viviane. Garota viva e alegre, não

obstante os quatro difíceis anos de tra-

tamento médico e a rigorosa dieta ah-

mentar, não se apagou do seu rosto a

alegria de viver e o carinho pela igre-

ja. Como que num testemunho de fé,

o Salmo 23 era o seu predileto: "Não

temerei mal nenhum, pois tu estás co-

migo". Seus pais, Saul e Roseli, e o

irmão, Felipe, estão sendo consolados

pelo mesmo Deus-Pastor.

A alegria da Viviane era partici-

par da Escola Dominical, o que fa/ia

com assiduidade. Sempre presente cm

todas as atividades dos juvenis, teve

sua última participação na liturgia da

Santa Ceia, quando, em processional

com outras crianças, adentrou o tem-

plo trazendo os elementos

eucarísticos.

O ofício de esperança, presidido

Í1
pelo Rev, Jonas Gonçalves e com a

participação do Rev. José Gaspar de

Moura, membro da f amília, teve emo-

cionante participação do Coral Infanli I

da igreja e do Conjunto de Violinos, que,

dcspedindo-se, locou a Nona Sinfonia,

de Beethoven.

Secretaria de Comunicação da IPI de Pilar

do Sul, SP
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Paulo Sérgio Camargo Brasil Maria da Conceição Araújo Silva

"É trágica a entranha do adeus

como de todo acontecer em que é

notório o Tempo. É duro perceber

que nem temos em comum as estre-

las. Quando a tarde seja quietude

em meu pátio, de tuas páginas sur-

girá a manhã. Será a sombra de

meu verão teu inverno e tua luz será

a glória de minha sombra. Ainda

persistimos juntos. Ainda as duas

vozes logram convir, como a inten-

sidade e a ternura dos pores-do-sol"

(Jorge Luís Borges)

Aos 5 1 anos, no dia 22 de junho, o

presbítero em disponibilidade Paulo

Sérgio foi chamado aos tabernáculos

eternos. O seu espírito amigo, alegre,

esportivo e contagiante já não mais se

fará notar na roda de amigos. Sua voz.

no Conjunto Masculino, se silenciou.

Na P IPI de Limeira, SP, da ,sua pre-

sença e ministério, só restarão alegres

lembranças. Maria Abadia, esposa e

companheira. Ana Paula e Paulo

Roberto, filhos, guardarão do esposo e

pai a lição de alguém que soube fazer

amigos e conservá-los em qualquer cir-

cunstância. Tantos amigos eram que o

santuário da igreja que ele tanto amou
se tomou pequeno para recebê-los em

sua derradeira despedida, dentre eles

os pastores, também amigos. Flávio

Santana Graça, Jonas Gonçalves, Joel

Florêncio do Amaral, Geraldo Antônio

dos Santos. Silas Silveira. José

Fagundes Dias e Luiz Henrique dos

Reis, pastor da igreja. A celebração

da esperança foi presidida pelo minis-

tro jubilado Rev. Sérgio Porggetti.

igualmente amigo. Com seus amigos

ficam a saudade e a doce lembrança

de uma vida vivida e alimentada pela

bendita e tema esperança da vida que

há de vir. prometida e garantida, por

Aquele que não pode mentir - Deus.

Rev. Jonas Gonçalves

Ester da Silva Corrêa

Deixando muita saudade não só

entre os familiares, mas em toda a IPI

de Mauá. SP, faleceu, no dia 10/06/

2001. Chamada carinhosamente de

"Mariinha" por alguns, devido à sua

pequena estatura, a irmã Maria era

muito querida de toda a igreja. Simpli-

cidade e humildade, o jeitinho calmo e

manso no falar eram características

marcantes na vida da irmã. o que a

tomava mais simpática. Nascida em
30 de maio de 1931, acabara de com-

pletar 70 anos de idade, dos quais 50

vividos ao lado do esposo querido, o

diácono Raimundo Rodrigues da Silva

(agente de O Estandarte), com quem
se casou no dia 22/07/1 95 1 . Comemo-
rariam, portanto, bodas de ouro. com
uma celebração que já estava agendada

para o mês de julho. Deixa, além dos

esposo, os filhos ainda não converti-

dos Claudete, Cláudio e Cléia, 6 netos

e 1 bisneto.

Converteu-se ao evangelho através

da IPI de Mauá. onde fez sua pública

profissão de fé no dia 26/07/1987, pe-

rante o Rev. Eduardo Galasso Faria.

A partir de sua conversão, tomou-se

participante assídua de todos os traba-

lhos da igreja, com muita dedicação,

estando presente na reunião de ora-

ção da sexta-feira que antecedeu sua

partida. Tinha como hino predileto o de

número 377 do Salmos e Hinos ("Gló-

ria, glória, aleluia!"). Exemplo de vida,

a partida da irmã deixa muita tristeza

e um vazio no coração dos familiares

e no seio da IPI de Mauá, que, com
certeza, será preenchido com as con-

solações grandiosas do Espírito Santo.

As lembranças, entretanto, ficarão gra-

vadas com muita temura e com muita

sinceridade em nosso "cantinho de sau-

dade".

Participaram do ofício fúnebre os

Revs. Francisco Emani Alves (pastor

da igreja). Sérgio Paulo de Almeida e

Amós de Oliveira Costa.

"Bem-aventurados os puros de co-

ração, porque verão a Deus" (Mt 5.8).

Presb. Moisés Joséde Lima

Faleceu no dia 16/06/2001, na ci-

dade de Sorocaba, SP. aos 79 anos,

nossa querida irmã em Cristo Ester da

Silva Corrêa. Ela nasceu na cidade

de Itapetininga. SP. no dia 30/01/1992.

Casou-se com o saudoso Rev.

Epaminondas Corrêa de Oliveira no dia

25/10/1939. Do casamento nasceram

os filhos Gerson e Pedro. A querida

irmã deixou os dois filhos, onze netos

e quarto bisnetos.

Dentre outras atividades exercidas

na igreja, foi diaconisa da IPI de Capão
Bonito, SP. e professora da Escola

Dominical da 1^ IPI de Sorocaba. Era

membro da 6'' IPI de Sorocaba desde

13/05/1973.

O ofício fúnebre foi realizado no
templo da 6" IPI de Sorocaba, sendo

dirigido pelo Rev. Jonas de Araújo, con-

Eugênio Leme Geraldo

tando com a presença dos Revs. Ed-
son Alcântara, Lysias de Oliveira San-

tos. Semião Ladeira, Ângelo Sotelo,

Paulo de Góes, Gildo Francisco Lopes
e Eliseu Fonda da Silva.

"Bem-aventurados os que desde

agora morrem no Senhor" (Ap 1 4. 1 3).

Presb. João BatisUt Jardim

No dia 5 de de-

zembro de 2000, foi

chamado à sua mora-

da eterna o nosso ir-

mão Eugênio, depois

de uma longa enfer-

midade.

Nasceu no dia 21

de outubro de 1919 e

era membro da IPI de

Utinga, SP. Sempre foi

um crente fiel, amigo

e admirador dos pastores, grande lei-

tor e conhecedor da Bíblia, sobre a qual

gostava de interrogar os pastores que
o visitavam.

Durante toda a sua enfermidade,

que lhe trouxe muitas limitações e do-

res, deu um testemunho

maravilhoso de sua fé,

pela sua paciência que

a todos impressionava.

Nunca ouvi de seus lá-

bios uma reclamação.

Ao contrário, sempre

pedia que cantássemos

com ele os hinos de sua

predileção.

Era casado com D.

Elza Brizola Leme. Deixou 7 filhos, 1

7

netos e 4 bisnetos.

Participaram do ofício fúnebre os

Revs. Amós de Ohveira Costa, Clemildo

Anacleto Silva e o autor desta nota

Rev. Altamiro Pereira
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Aratangy Empke Filho Maria dos Santos Coutinho

Aos 30 dias do mês

de maio último, faleceu

o querido irmão, mem-
bro da V IPI de Bauru,

SP. Nascido em 26/09/

1966. era filho de

Aratangy Empke e Lise

Teixeira Empke, tendo

três irmãos: Maria Luiza,

Antônio Luiz e Marilize.

Conheceu o evange-

lho na infância e leve,

entre outros, a incentivá-

lo, a sua saudosa avó, D.

Luiza Barbosa Garcia. Foi recebido em
pública profissão de fé pelo seu então

pastor, Rev. Cylas Rissardi.

No ofício fúnebre, diante do tem-

plo repleto de seus queridos, oficiaram

o pastor da igreja, Rev. Valdemar de

Souza, e os Revs. Cylas Rissardi,

Nair Barros de

Oliveira

Partiu para a glória, com 78 anos.

Enferma há algum tempo, desejava, em

seu coração, não fazer a cirurgia re-

comendada pelos médicos. Confiava

em Jesus e sabia que, de alguma for-

ma, seu desejo seria atendido. Deus a

levou no dia 15 de abril de 2001. vés-

pera da cirurgia.

Deixou o esposo, 2 filhas (diaconisa

Talita e irmã Dalva, membros da 5'' IPI

do Rio de Janeiro). 1 filho (Paulo) e 4

netos (membros da 5' IPI). Era sogra

do nosso irmão Presb. Francisco

Romeu.

Embora triste, a família entende que

Deus fez o melhor para todos.

Edilene Escobar Corrêa, agente de O
Estandarte

Laudelino de Abreu

Alvarenga e Atílio

Fernandes. Após o

ato, seu corpo foi

transportado para

lacanga, SP, para o

sepultamento. rece-

bendo na Câmara
Municipal a homena-

gem da casa, onde foi

vereador e presidente.

O "Gizinho". como

era conhecido, deixou

muitas saudades entre

familiares, amigos e irmãos de sua igre-

ja-

"O Senhor o deu; o Senhor o tirou;

bendito seja o nome do Senhor."

Presb. Nilson Zanela, agente de O
Estandarte da 1' IPI de Bauru, SP

Piírtiu para a eternida-

de no dia 07/07/2001 a

nossa querida mãe Ma-
ria dos Santos Coutuiho,

aos quase 82 anos de ida-

de, após pertinaz enfer-

midade. Nasceu em ber-

ço católico, aos 05/08/

1919, em Assis. SR Con-

vertida, fez. sua pública

profissão de fé em !940.

perante o saudoso Rev. Jonas Dias

Martins, em lepê, SP. Mulher humilde,

sem estudo, sabia o suficiente para ler

a Bíblia. Uma esposa exemplar, mãe

amorosa, zelosa ao extremo, de muita

fé e oração. Repetidas vezes dizia que

sua vida estava nas mãos dos Todo-

Poderoso.

Ficou uma grande saudade, um va-

Diácono Azor Murbach

"Preciosa é aos olhos do Senhor a

morte dos seus santos."

Faleceu no dia 3 de maio do cor-

rente ano, em Paraguaçu Paulista. SP,

em razão de problemas cardíacos, o

irmão Azor Murbach. Ele tinha 69 anos

de idade e era membro da IPI do Bra-

sil desde o ano de 1948, quando profes-

sou sua fé no Senhor Jesus Cristo na

IPI de lepê. SR

Era membro da IPI de Paraguaçu

Paulista há várias dezenas de anos, onde

também exerceu, com muito amor, o

ofício de diácono, por vários anos.

Sempre foi um trabalhar incansá-

vel na obra de Deus e sempre atuava

com alegria, zelo e abnegação. Com
sua morte deixou uma lacuna entre

nós.

Era casado com a sra. Jandira e

deixou os filhos Roberto, José Carlos,

Edna. Maria Helena, Isabel e Cristiane,

além de netos e nelas.

O bonito e concorrido culto de gra-

tidão a Deus pela sua vida. quando de

sua morte, foi dirigido pelo Rev. Hélio

Osmar Fernandes, pastor da IPI de

Paraguaçu Paulista.

Presb. Roberto da Freiria Estevão, secretário

do Conselho da ÍPI de Paraguaçu Paulista

Ernestina Gonçalves de Oliveira

Faleceu no dia 4 de julho do cor-

rente ano, aos 94 anos, a irmã

Ernestina, residente em Londrina, PR,

e membro da 7^ IPI dessa cidade. Ela

foi uma crente t"iel a Deus e à IPI do

Brasil durante toda a sua existência.

Mãe de 9 filhos (entre eles o Presb.

Alcy Thomé da Silva, tesoureiro da

Igreja Nacional), deixa netos, bisne-

tos e tataranetos. A IPI do Brasil

sente a partida de uma de suas fi-

lhas, mas louva a Deus por essa pre-

ciosa vida, que agora foi ao encontro

do Senhor Jesus.

Presb. Reuel de Matos, IPIBnet

no que só será preenchi-

do pelo Espírito Santo.

Deixou os filhos: Eula,

casada com Adão Matos

Viana; Éle, casada com
Gerson Gonçalves de Oli-

veira; Hélit>. casado com
Cleide Sueli Luzardo

Coutinho; Maria José, ca-

sada com Waldeniir Luiz

Ferrari; e Elias, casado

com Eunice Toledo Coutinho; alem de

netos e bisnetos.

Em Curitiba. PR. onde residia, ela

era assistida pelo Rev. Alceu Roberto

Braga, que lhe ministrava a Ceia

acompanhado por membros da 1
' IPI,

ã qual pertencia.

O ofício fúnebre foi dirigido pelo

Rev. David Rogério G. de Souza. Trou-

xe-nos também uma palavra amiga o

Rev. Jorge Vieira, amigo da família.

"Bcni-aventuradus os mortos que

desde agora morrem no Senhor. Sim.

diz o Espírito, para que descan.sem das

suas fadigas, pois as suas obras os

acompanham" (Ap 14.13)

A família

Pedro de Campos
Nasceu no dia 07/06/1918. De ori-

gem católica, converteu-se a Cristo

ainda jovem. No dia 16/04/1939, pe-

rante o Rev. Alfredo Ferreira e o Con-

selho da IPI de Turvo do Pitar, SP, foi

batizado e professou sua fé. tendt> per-

manecido firme e fiel até seus últimos

momentos de vida.

O texto de Tiago 5.14. "Está alguém

doente, chame os presbíteros da igreja

e orem cm favor do doente". Foi isso

o que aconteceu no dia 29/11/2000.

Mas, devido à sua idade avançada, com

82 anos de idade, o irmão Pedro veio a

falecer minutos após os presbíteros

orarem por ele. descansando nos bra-

ços do Senhor.

Deixou sua querida esposa, D.

Marta Góis Vieira, 10 filhos, 38 netos

e 1 5 bisnetos.

Oficiaram a cerimónia fúnebre os

Revs. Mauro Antunes e Jonas Gon-

çalves.

Irani Campos Góis (filha)
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o Estandarte publica, na presente

edição, somente a primeira pane do resu-

„,o das atas das últimas reun.oes dos

IsbiténosdalPIdoBrasil.Napróxtma

edição, com a publicação de uma segun-

da parte, concluiremos este Caderno de

Alas O árduo trabalho de resumo foi rea-

feado pelo Rev. Eduardo Galasso Fana.

membro da Assessoria de Imprensa e

Comunicação da IPI do Brasde professor

do Seminário Teológico de São Paulo

PRESBITÉRIO SUL DE MINAS

Data - 15 a 17.12.2000. MinislroPastores: presen-

tes: Isaias Garcia Vieira, Isaias Barb().sa Caixeta, Laércio

de Sousa Vieira. Itamar Pereira Caixeta, José Eduardo

Bomelli, Marcos César Brust, Galdino Acassio Gomes da

Silva, Rodrigo de Lima Pereira, Orlando Braidotti. Denis

de Almeida Pinto. Presbíteros representantes: Raine Duarte

de Souza. Daniel Caixeta Policarpo. Armando Pereira da

Silva. Rossine Moranezi Caixeta, João Marques de Lima.

Izacar de Andrade, Elias Leite Generoso. Ailson Caixeta

Leite, Izac de Andrade, João Alves Pereira. Igrejas

jurisdicionadas: Ia. IPI de Machado. 2a IPI de Machado;

3a IPI de Machado. 4' IPI de Machado, IPI de Campestre,

IPI de Belo Horizonte, IPI de Alfenas, IPI de Pouso Ale-

gre. Nova Diretoria: presidente, rev. Isaias Garcia Vieira;

vice. Itamar Caixeta Pereira; lo. secretário, rev. Denis de

Almeida Pinto; 2o. secretário, presb. Daniel Cixela

Policarpo; secretário executivo, rev. Eido Fernandes Ma-

chado; tesoureiro, rev. Galdino Acassio Gomes da Silva;

secretário executivo, rev. Eido Fernandes Machado. De-

cisões: a) rRepresentação junio à Assembléia Geral: revs.

titulares: Denis. Galdino; presbíteros Izacar, Daniel; su-

plentes, rev. Itamare presb. Rainer. b) rRepresentação junto

ao Sínodo: revs. titulares: José Eduardo. Eido; presbs.

Izac. Elias; suplentes re v. Artur e presb. Rainer. c)Outras

decisões ~ a) licenciar o candidato Zaru Cassiano; db)

ordenar os licenciados Eido Fernandes Machado (6. 1 .01

)

e Artur Scalco Neto ( 1 4. 1 .0 1); e) reeleger o rev. Galdino

para a tesouraria do Presbitério; f)); c) vincular o salário

pastoral a um índice de inflação anual e não mais ao salá-

rio mínimo; gd) conceder carta de transferência ao rev.

Rodrigo para o Presbitério Catarinense; he ) aceitar a Igre-

ja Reformada de Itaúna como congregação presbiterial do
Presbitério. Secretários presbiteriais: Adultos, presb. Izac;

Jovens, presb. Daniel; Adolescentes, rev. Artur; Crian-

ças, rev. Galdino; Missões, reciclando. Carlos Roberto

Pereira da Silva. Distribuição de Forças: la. de Machado,
revs. Isaias Garcia Vieira, Laércio e Artur; 2 " de Macha-
do, re v. Galdino; 3 ' de Machado, re v. José Eduardo; 4"

de Machado, rev. Orlando; Maanaim. rev. José Eduardo
(atos pastorais); Campestre, rev. Denis; Filadélfia, lie. Zaru
(atos pastorais do rev. Denis); Pouso Alegre, rev. Eido;

Alfenas, rev. Itamar; Belo Horizonte, rev. Marcos; Con-
gregação presbiterial de Itaúna, rev. Isaias Barbosa.

dos presbitérios da IPI do Brasil

PRESBITÉRIO DE SÃO PAULO

Dataelocal -IPI Rio Pequeno, 8,9,15,16e 18.12.2000.

Pastores: revs. Abival Pires da Silveira, Archibald

Mulfford Woodruff, Aury Vieira Reinaldet, Cláudio

Carvalhaes, Danilo di Mannode Almeida, Doracy Natali-

no de Souza, Elizeu Rodrigues Cremm, Esny Cerene Soa-

res. Filippo Blancato, Hírcio de Oliveira Guimarães, íris

Marli Hansen, Isaar Soares de Carvalho, João Domingos

Alves Filho, Josué Pinto. Josué Xavier, Leonildo Silveira

Campos, Odilon de Carvalho, Orlando Mitsuo Nakamura.

Marcos Prestes, Maurício Miranda, Richard William Irwin,

Roberto Vicente Cruz Themudo Lessa. Rogério César,

Valdemar Soares Barbosa, Vitorino Joaquim Pinto,

Wanderleiy de Mattos OliveiraJr, Zenon Lotufo, Nércio

Bernal, Paulo Cintra Damião. Rubens Cintra Damião, igre-

jas jurisdicionadas: PS. Paulo. Vila Sônia, Vida Nova.

Rio Pequeno. Parque Brasil, Vila Leopoldina, Vila Roma-

na, Jardim Guarujá. Parque Ipê. Grajaú. Nova Diretoria:

presidente, rev. Esniy Cerene Soares, vice, rev. Elizeu

Rodrigues Cremm, 1
° secretário, rev. Rogério César. 2° se-

cretário, rev. Renato Antonio Alves, secretário executivo,

rev. Josué Pinto, tesoureiro, rev. Aury Vieira Reinaldet.

Decisões: Rea) representação junto à Assembléia Ge-

ral: revs. ttitulares: - re Esny. Leonildo; presbs. titulares:

Franscisco de Almeida. Paulo Rodrigues Costa; suplen-

tes - revs. Rogério, Roberto Vicente, presbs. Édnu Martins

da Cruz . Ronaldo Madella. Representação junto ao

Sínodo: revs. titulares; Rogério. Filipo. Josué Pinto;

presbs. titulares: Paulo Rodrigues Costa, Antonio André,

Édnu, Samuel Prado; suplentes: revs. Elizeu, Aury, Orlando,

Roberto Vicente e presbs. Ivan Carlos Vieira, Francisco

de Almeida. José Correia. Ronaldo Madella.

Coordenadorias Regionais - Adultos. Wilson Roberto e

Lourdes Lisboa. Outras decisões: a) receber por transfe-

rência do Presbitério de Carapicuiba. rev. Orlando Mitsuo

Nakamura e do Presbitério do Mato Grosso do Sul. rev.

Aury Vieira Reinaldet; b) licenciar a bacharel em teologia

Carmem Sílvia Inforsari; c) ordenar ao ministério da Pala-

vra e sacramentos a licenciada íris Marli Hansen; d) ho-

mologar a eleição do rev. Abival Pires da Silveira para a 1
^

IPI de São Paulo; e) aprovar a reforma dos estatutos das

IPIs: r de S. Paulo. Vila Leopoldina, Vila Romana, Jardim

Guarujá; f) reconhecer a condição de missionária, confor-

me disposto em legislação ordinária da IPI do Brasil, da
irmã Ildemara Querina Bonfim, que neste ano exercerá esta

função na IPI do Parque Ipê; g) iniciar o processo de

reabilitação do rev. Vitorino Joaquim Pinto, de acordo com
o código disciplinar da IPI; h) organizar a Secretaria

Presbiterial de Pastoral, bem como a Assessoria de

Capelania Hospitalar. As atividades serão realizadas e

supervisionadas pelo capelão e coordenadas pela As-

sessoria e Capelania do Hospital das Clínicas e compre-

enderá: a) visitação leito a leito; b) assistência pastoral; c)

serviços de culto em geral: d ) carga horária de trabalho do

capelão de, no mínimo, vinte horas semanais e conforme

as necessidades; e) que o capelão preste relatório trimes-

tral à Assessoria, ficando a cargo da mesma a regulariza-

ção da participação; i) admitir como candidato oficial ao

ministério da Palavra e sacramentos os jovens: Péricles

Barbosa Leite do Espírito Santo e Leandro de Proença

Lopes, j) abandonar o Projeto Pequenas Igrejas Grandes

Ministérios; k) aprovar o orçamento para 200 1 . Receitas e

despesas - R$ 87.589.00; 1) Distribuição de Forças - PS.

Paulo. revs. Abival Pires da Silveira (eleito). Elizeu,

Ricchard; Vila Sônia, rev. Orlando; Vida Nova, rev. Mar-

cos Prestes (eleito); Rio Pequeno, rev. Rogério; Jardim

Guarujá, revs. Renato e íris; Grajaú, rev. Esny; Vila

Leopoldina, rev. Josué Pinto; Vila Romana, rev. Filippo;

Parque Ipê. rev. Maurício. Ministros em disponibilidade

ativa: revs. Aury. Hírcio, Zenon, Isaar, João Domingos,

Valdemar, Josué Xavier. Ministros jubilados: revs. Rubens,

Paulo, Nércio. Ministros professores: Archibald, Danilo,

Leonildo, Odilon. Ministro missionário: Cláudio (Fali River

- EUA). Ministro cedido à Igreja Cristã Reformada de S.

Paulo, Roberto Vicente.

PRESBITÉRIO SÃO PAULO MINAS

Data e local - 9 e 1 0. 1 2 , 2000. IPI de Socorro. Pastores

presentes: revs. Ablandino Saturnino de Souza, Benedi-

to Amaro. Celso César Machado, David Rose de Carva-

lho, Eliseu Bittencourt, Onofre de Oliveira, Paulo Roberto

Rodrigues Monteiro, Ronan Pereira da Silva, Silas Paulo

de Souza Costa, Walter Guilherme Ferreira Salles, Walter

Rohr Scherrer, Adevanir Pereira da Silva, Clóvis Luciano

Ribeiro. Ministros ausentes: revs. Ronan Pereira da Silva

e Antônio Mário Penha. Ministros recebidos por transfe-

rência: revs. Marcos Paulo Monteiro da Cruz Bailão, do

Presbitério Litoral Paulista; Rodolfo José Araújo, do Pres-

bitério Sudoeste de Minas; Rogério Lourenço Ferreira,

do Presbitério de Campinas. Ministros transferidos; para

o Presbitério Noroeste Paulista, Antonio de Oliveira Faria

e para o Presbitério de Botucatu. Reinaldo Olécio Aguiar.

Nova Diretoria - presidente, rev. Ablandino Saturnino de

Souza; vice. rev. Walter Rohr Scherrer; l
" secretário,

presbítero Clodoaldo de Souza; 2 " secretário, rev. Silas

Paulo de Souza Costa; tesoureiro, presb. Maurílio Clóvis

dos Santos; secretário executivo, rev. Walter Guilherme
Ferreira Salles;. Representação junto à Assembleia Ge-
ral: revs. titulares: Ablandino. Benedito; presbs. titula-

res: Umbelina Bologna. Maurílio Clóvis dos Santos. Val-
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dir Luiz Dias, Clodoaldo de Souza. Representaçãojunto

ao Sínodo das Minas Gerais: revs. titulares - revs. Onofre.

Adevanir. Ronan, Rodolfo; revs. suplentes - Paulo

Roberto, Ablandino, Benedito. Roberto; presbíteros titu-

lares - Murílio Clóvis dos Santos. Clodoaldo de Souza.

Valdir Luiz Dias. Samuel Rose Carvalho; presbs. suplen-

tes - Celso Rossete Tavares, Manoel Arnaldo dos San-

tos. Jeová Bezerra Cruz, Isaías Mendes Barbosa. Secre-

taria Presbiterial de Forças Leigas: presbítera Umbelina

Bologna e rev. Elizeu Bittencourt. Coordenarias Regio-

nais: Adultos. José Severino da Costa e Zuleica

Alvarenga Rosa da Costa; Jovens, Henrique Willian Ven-

tura e Valéria de Souza; Adolescentes, Laene Caixeta Bar-

bosa Ferraz (orientadora). Secretaria de Missões, rev. Be-

nedito; Secretaria de Diaconia. rev. Adevanir; Secreta-

ria de Educação Cristã, rev. Rodolfo; Tutor eclesiástico,

rev. Eliseu Igrejas jurisdicionadas e distribuição de For-

ças: Poços de Caldas, revs. Ablandino, Walter; Borda da

Mata, rev. Benedito; Ouro Fino, rev. Celso; São José do

Rio Pardo. rev. Eliseu; Socorro, rev. Paulo Roberto;

Andradas. rev. Silas Paulo; Jacutinga, rev. Walter Guilher-

me; Jardim Nazareth. rev. Adevanir; São Sebastião da Gra-

ma, rev. Clóvis; Pinhal, rev, Marcos Paulo; 2 " de Poços de

Caldas, rev. Rodolfo; Santa Rosa do Viterbo, rev, Rogério

Lourenço; Monte Sião. rev. David. Congregação

presbiterial Vargem Grande do Sul, rev. Roberto Bittencourt

Jr. Outras decisões: a) aprovado o calendário de ativida-

des paras 2001; b) aprovado o orçamento com o

percentual de contribuição das igrejas de 8% ao mês; c)

extinguir o Fundo de Assistência Pastoral; d) providenci-

ar a restauração do túmulo do rev. Miguel Torres na cida-

de de Caldas, MG.

PRESBITÉRIO SUDOESTE DE MINAS

Data e local -15.1 2.2000. Botelhos. MG, Nova Direto-

ria - Presidente, rev. Juraci Moraes Cabral; vice, rev.

Esmael Salgado Arcas; 1
" secretário, rev. Ademir Pereira

da Silva; 2 ° secretário, rev. Marcelo Pereira; tesoureiro,

presb. Benjamim Tércio Nogueira; secretário executivo,

presb. Éber Reis de Souza. Pastores e Igrejas (Distribui-

ção de Forças): rev. Adalto Geraldo Beltrão. Areado; reV.

Ademir Pereira da Silva. Conceição da Aparecida. Con-

gregação Presbiterial de Guaxupé (atos pastorais); rev.

Amauri da Silva, Bom Jesus da Penha. Congregação

Presbiterial de Jacuí (atos pastorais); rev. Diogo Santana

Rocha, Nova Resende; rev. Esmael Salgado Arcas,

Botelhos. São Bartolomeu; rev. Gervásio Francisco Omí,

Muzambinho; rev. Jayme Jorge, Alpinópolis; rev.Juraci

Moraes Cabral, Bandeira do Sul, Pinhal do Campestre e

Caconde (atos pastorais); rev. Marcelo Pereira. Alterosa,

Representação junto à Assembleia Geral -

revs.suplentes. Esmael. Jayme; presbs. titulares: Benjamim

TércioNogueira, Nilson Cândido Ferreira; presbs. suplen-

tes: Paulo César Mansano Rosa, Ageu Moreira Filho.

Representação junto ao Sínodo das Minas Gerais - revs.

titulares: Marcelo. Esmael, Amauri, Adalto; revs. suplen-

tes: Jayme, Ademir: presbs. titulares: Silvan Tiago da Sil-

va. Ageu Moreira Filho. Valter Carlos Palma. Jair Dias de

Oliveira; presbs. suplentes: Francisco Gonçalves dos Reis.

César José dos Santos, Coordenadorias Regionais: Adul-

tos, rev. Esmael; Jovens, rev. Diogo; Adolescentes. Juraci,

Secretaria de Missões: rev. Adalto. Secretaria de

Diaconia, rev. Jayme. Secretaria de de Educação Cristã,

rev. Amauri. Outras decisões: a) conceder carta de trans-

ferência do rev, Rodolfo José de Araújo para o Presbitério

São Paulo Minas; b) receber por transferência o rev.

Adalto Geraldo Beltrão do Presbitério Mato Grosso

Rondônia e o rev, Amauri da Silva do Presbitério do ABC;

c) proceder à ordenação do licenciado Diogo Santana

Rocha.

PRESBITÉRIO DE OURINHOS

Data e local - Palmit;U. 8 e 9. 1 2.2000. Nova Diretoria -

presidente, rev. Ademar Rogato; vice, rev. João Batista de

Souza; 1 " secretário, presb. Oswaldo Brito de Moraes; 2
°

secretário, presb. José Luiz Ferraz de Andrade; testiarei-

ro, presb. Marcos Gomes; secretário executivo, rev. Joel

Garcia Vieira. Pastores e Igrejas (Distribuição de For-

ças): rev. Ademar Rogato. Durinhos, com o licenciado

Ricardo Bomfim Bruder (congregação do Jardim Itamarati);

Salto Grande (atos pastorais) com o licenciado Vagner

Rodrigues Morais; rev. Joel Garcia Vieira, Uai e Itaberá;

rev. Melquesedeque Brondi. Santa Cruz do Rio Pardo.

Palmital (atos pastorais), Ibirarema (atos pastorais); rev.

João Batista de Souza. Piraju, Ipaussu (atos pastorais!;

rev, Maurício Silva de Araújo, Chavantes. Campos No-

vos Paulista (atos pastorais); rev. Silas de Oliveira, pro-

fessor. Obreiros leigos em tempo integral (dedicação ex-

clusiva ao ministério da Palavra) - Moisés da Silva No-

gueira em Campos Novos Paulista; Oswaldo Brito de

Moraes em Ibirarema e Palmital; José Luiz Ferraz de

Andrade em Ipaussu. Representação Junto à Assembleia

Geral - revs. titulares. Silas de Oliveira e João Batista de

Souza; revs. suplentes. Ademar Rogato e Joel Garcia Vieira;

presbs. titulares. Marcos Gomes, Oswaldo Brito de

Moraes; suplentes, José Luiz Ferraz de Andrade, Moisés

da Silva Nogueira.. Representaçãojunto ao Sínodo Sudo-

este Paulista - revs. titulares. Maurício Silva de Araújo,

João Batista de Souza, Melquesedeque Brondi. Joel Garcia

Vieria; suplentes, Ademar Rogato, Silas de Oliveira;

presbs. titulares, Oswaldo Brito de Moraes. Marcos Go-

mes. José Luiz Ferraz de Andrade. Moisés da Silva No-

gueira; suplentes, Paulo Freire. Jéferson Ribeiro. Alceu

de Souza, Tibério Santana, v. Secretaria de Missões

(Sempre) - miss. Vaimir Brisola de Almeida (secretáno),

rev. Maurício, presb. Ângelo Mota Bordin e Margareth V.

R. Mehlmann. Secretário Presbiterial de Forças Leigas

- rev. Maurício Silva de Araújo. Coordenadorias Regio-

nais - Adultos. Moisés da Silva Nogueira e Iracema Bruder

Martins; Jovens, Ricardo Bomfim Bruder; Adolescentes,

Margareth Virgínia Rezende Mehlmann; Secretaria de

Diaconia. Ângelo José da Mota Bordin, Outras decisões

-a) aprovados os estatutos de todas as igrejas locais; b)

licenciar os bacharéis em teologia Ricardo Bomfim Bruder

e Vagner Rodrigues Morais; c) recomendar às Igrejas que

enviarem candidatos ao Seminário, que observem as mes-

mas exigências para os candidatos oficiais do Presbitério;

d) a representação do presbitério junto ã Associação Evan-

gélica Maanaiin será fonnada pela comissão executiva do

presbitério mais o rev. Maurício Silva de Araújo; e) enca-

minhar consultas ã AG sobre: a situação de presbítero

que renuncia a jurisdição da igreja e solicita retomo ã sua

inembresia; se o presbítero em disponibilidade ao ser elei-

to para diácono, continua como presbítero cm disponibi-

lidade; se o diácono, ao término de seu mandato, é consi-

derado em disponibilidade ativa; sobre o ecumenismo com

a igreja católica romana diante do documento Dominus

lesus; propondo corrcções e alterações na folha de esta-

tística. Próxima reunião ordinária - acampamento Cristo

éVida.dias I4e l.*i. 12,2001. Votosde pesar- pelo faleci-

mento dos revs. Alcides Correia dc Moraes. Lauresto

Rufino. Joaquim Ferreira Dores. Sinval Carvalho Luz.

missionária Ana Sílvia Degan Feniandes e presbs. Paulo

de Oliveira e Pedro Nicolau Corona.

PRESBITÉRIO PAULISTANO

Local de data - IPl dc Vila Pnidcnfe. SP, 7, 1 2.2000.

Nova Diretoria - presidente, rev. Gilberto dos Santos

Rodrigues; vice, rev. Isaias Agostinho de Souza; 1 se-

cretário, presb. Márcio Sabino da Silva; 2 " secretário,

presb. Márcio Roberto Cavalcante de Souza; tesoureiro,

rev. Isaías Agostinho dc Sou/a; secretário executivo, rev.

Venício Nogueira. Pastores e Igrejas (Distribuição de

Força.s) - rev. Venício Nogueira. Paulo Silas; rev. Gilberto

dos Santos Rodrigues. Vila Formosa. Bctãnea (atos pas-

torais); rev. Edson Tadeu Duran. Água Rasa; rev. Isaías

Agostinho de Souza. Vila Diva; rev. Hêber Robson

Coutinho de Brito. Cohab I; rev, Cícero Meyer Vassão,

Vila Prudente; rev. Cleibe dc Morais Palone, " IPl dc São

Paulo; rev. Esli Queiroz Rosa, Vila Talarico. Pastores em

disponibilidade. Edson de Oliveira Farias. Silas dn Amaral

Pinto, Pastores jubilados, Jorge do Amaral Pinloe Ruben

Aversari. Em disciplina. Abel Wenzel de Paula. Pastor re-

cebido por transferência, Edson Tadeu Duran. Pastores

transferidos: Nenrod Douglas Oliveira Santos para o Pres-

bitério de Sorocaba; Alírio Camilo para o Presbitério de

Votorantim; Geraldo Aparecido Cardoso dos Santos para

o Presbitério Bandeirante. Representação junto à As,sem-

bléia Geral - revs, titulares; Venício. Gilberto; suplentes:

Isaias.Cleibe: presbs.titulares. David Antonio da Silva,

Abnaziel Ricardo de Freitas; suplentes. Márcio Sabino da

Silva. Jorge Ramos. Representação junto ao Sínodo de

São Paulo - revs. titulares e suplentes: Gilberto. Hêber;

Cleibe, Venício; Edson Tadeu, Esli; Cícero. Isaías. Presbs.

David Antonio da Silva, Márcio Sabino; E/.equiel Pereira

dos Santos, Márcio Roberto C. de Souza; Abnaziel, Jorge

Ramos; Marcelo Jacinto Lopes. Josué Batista de Melo.

Secretarias Presbiteriais - Missões, presb. Mauro

Nunes da Silva; Diaconia, diácono Amo Luiz Mahlman;

Educação Cristã. MarcíTereza Araújo e Prescila Coutinho

P de Souza, Adultos, rev. Cleibe; Jovens, rev. Isaías;

Adolescentes, diaconisa Édna Maria Capitani

Rodrigues(orientadora). Coordenadoria Regional de Adul-

tos, presb. José Sobrinho da Silva e Irene (IPI Cohab



I).Outras decisões: a) aprovar atos e atas da comissão

executiva e de estatística e estado espiritual das igrejas;

b) com relação às Ordenações Litúrgicas, quanto à ceia

para crianças, contrário; quanto ao rebatismo, favorável;

quanto ao culto de cura divina, contrário.

PRESBITÉRIO DEOSASCO

Data e local - IPI de Bela Vista. 2 e 9. 12.2000. Nova

Diretoria - presidente, rev. Gerson Correia de Lacerda;

vice. presb. Eduardo Gouvéa Mendonça; 1
" secretário,

rev. Cláudio Oliver dos Santos; 2 " secretário, presb.

Ricardo Izzo; tesoureiro, presb. Frederico Rocha Marques;

secretário executivo, presb. Edison Duarte Gonçalves.

Pastores e Igrejas (Distribuição de Forças) - rev. Cylas

Rissardi, Vila Yara; rev. Dimas Barbsosa Lima e Gerson

Correia de Lacerda, I
° de Osasco; rev. Synésio Pereira

Lima Filho. Vila São José; rev. Valdir Augusto Vesco, Jar-

dim Bonança; rev. Cláudio Oliver dos Santos. Bela Vista;

rev. Nilton Vieira. Jardim Helena Maria; rev. Rubens Fran-

co Lacerda. Jardim Piratininga. Pastores em disponibilida-

de ativa: revs. Edgard Winand. Leontino Farias dos San-

tos, Márcio Alves Mota. Plínio dos Santos, Teodoro

Tanganelli. Braz Aparecido de Souza. Jubilados: revs.

Antonio Gouvêa Mendonça. Elizeu Vieira Gonçalves. Jo-

aquim Valter Guize. Exclusão do rol de membros a pedido,

do nome do rev. Lincoln von Sohslen Rezende, por ter

sido o mesmo recebido como pastor efetivo na Igreja

Presbiteriana de Língua Portuguesa no Canadá. Repre-

sentação junto à Assembléia Geral - Revs. titulares:

Dimas. Gerson; suplentes: Cylas. Cláudio; presbs. titula-

res: Eduardo, Ezechias Soares Corrêa; suplentes: José

Ricardo Sanches, Ricardo Izzo. Representação junto ao

Sínodo de Osasco - revs. titulares: Cylas, Cláudio. Nilton,

Rubens; suplentes: Valdir, Plínio; presbs. titulares: Eduar-

do, Etevaldo Barbosa Novaes, José Carlos Soares, presba.

Edney Gonçalves Mendonça; suplentes: Ezechias Soa-

res Corrêa. Adilis Martins de Almeida. Coordenadorias

regionais: Adultos, presb, Ezechias Soares Corrêa; Jo-

vens, sem. Jairo Camilo; Adolescentes, rev. Synésio e Sueli

de Ávila Lima. Secretário de Missões, rev. Márcio Alves

Mota; de Missões, rev. Plínio dos Santos, de Combate ao

Racismo, rev. Leontino. Tutor eclesiástico para os semi-

naristas, rev. Gerson. Assessor Jurídico, rev. Cláudio.

Outras decisões - a) enviar aos familiares votos de

pesar pelo passamento dos revs. Ilson Marra de Castro e

Lauresto Rufino; b) receber como candidata ao ministério

Tofilha Rodrigues Franco Lacerda, c) aprovar texto sobre

fidelidade das igrejas às doutrinas do presbiterianismo

independente para ser enviado à Assembléia Geral tendo

em vista que: a IPI tem passado por grande turbulência

nos últimos tempos; que ventos de doutrinas contrárias

têm soprado; que um pentecostalismo inconsistente e

inconsequente vem minando as bases da denominação;

que igrejas como Joinvile. Araçatuba. Lençóis Paulista. 1

' de Campinas têm causado prejuízos enormes à denomi-

nação; que pastores que renunciaram à jurisdição da IPI

continuam tendo acesso aos púlpitos da IPI; que igreja

procuram modismos perigosos como células, teologia da

prosperidade, do sopro, exploração de emoções baratas,

suspendendo inclusive uso de hinários e escola domini-

cal; que os seminários enfatizem história do

presbiterianismo. doutrina calvinista, história da IPI; que

O Estandarte publique orientação para toda a Igreja naci-

onal, relatando fatos e dando nomes de pastores e igrejas

em tal situação; que todos os concílios sejam mais enérgi-

cos para cumprir decisões superiores; que se resgate a

tradição da "igrejinha dos milagres", que se aplique disci-

plina para o não cumprimento de decisões superiores,

"que se crie cursos de reciclagem teológica para pastores

e presbíteros em consonância com a secretaria de ação

pastoral da IPI do Brasil".

PRESBITÉRIO CENTRO OESTE
PAULISTA

Local e data - IPI de Tupã, 9. 1 2. 200(). Nova Diretoria

- presidente, rev. Osvani de Oliveira Silva; vice. rev.Walter

Birsenek; 1
° secretário, rev. Jáder Montanheiro Ferreira; 2

" secretária, presba. Nair Borges Birsenek; tesoureiro, rev.

Jefferson de Andrade; secretário executivo, rev. Marcos

Gonçalves Marinho. Pastores e Igrejas íDistribuição de

Forças) - Rev. Adalberto Viana da Cruz, Osvaldo Cruz;

rev. Agnaldo Pereira Gomes. Tupã; rev. Lupércio Alves

Pereira, congregação presbiterial de Araçatuba: revs.

Márcio Ferré Fontão e Jefferson Andrade. 1
^ de

Araçatuba; rev. Jader Motanheiro Ferreira. Irapuru; rev.

Osvani de Oliveira Silva, 2 * IPI de Araçatuba e IPI de

Mirandópolis; rev. Walter Birsenek, Diamantina; rev. Mar-

cos Gonçalves Marinho. Andradina e Tupi Paulista. Pas-

tor recebido por transferência do Presbitério Noroeste

Paulista, rev. Marcos Gonçalves Marinho. Licenciados:

Joézer Crott Sanches. Nair Borges Birsenk. Representa-

ção junto à Assembléia Geral - revs. titulares: Agnaldo,

Osvani; suplentes: Adalberto, Lupércio; presbs. titula-

res: Aparecido Vieira Paes; suplentes: Ducler César.

Edvander Santos Esteves, Nair Borges Birsenek. Repre-

sentação junto ao Sínodo - revs. titulares: Agnaldo,

Jefferson, Marcos, Walter; suplentes: Adalberto Viana,

Jader, Lupércio, Osvani; presbs. titulares: Edvander San-

tos Esteves, Emílio Ferreira, presba. Nair, presb. Oséas

Francisco Pereira; suplentes: presba. Carmem Lúcia Carrion

Cajal, presbs. Ducler César, Orlando Rodrigues de Souza,

Pedro Bueno Rodrigues. Coordenadorias regionais: Adul-

tos, rev. Adalberto; Jovens, rev. Marcos; Adolescentes,

rev. Jader. Secretaria de Diaconia, rev. Jefferson. Outras

decisões - a) a praxe será presidente e vice acompanha-

rem as igrejas do Presbitério; b) a comissão executiva or-

ganizará encontro de pastores e oficiais e famílias; c) es-

tatutos das IPIs de Adamantina. Mirandópolis e Tupi

Paulista aprovados; d) U-ansformação da congregação de

Mirandópolis em Araçatuba em Congregação Presbiterial.

sendo os membros arrolados na 2 " IPI de Araçatuba; e)

descanso para os pastores no 5 ** Domingo do mês; f)

encaminhar tese do rev. Jefferson sobre rebatismo para a

Comissão Executiva do Presbitério para que baixe às igre-

jas para ser examinada; g) ceder o seminarista Alessandro

para servir à Secretaria de Missões IPIB : h) aprovar docu-

mentos e balancetes da tesouraria do Presbitério; h) apro-

vadas as licenciaturas de Joézer Crott Sanches e Nair

Borges Birsenk; i) receber como candidato ao ministério

Élton Leandro da Silva; j ) no final de 200 1 nenhuma igreja

terá pastor efetivo se sua arrecadação não for algo em

tomo de $ 1.500 dólares; k) piso salarial para proventos

pastorais em 2001 -dedicação integral, RS 1.100.00; parci-

al. R$ 550.00 por mês; 1) no início de julho o Presbitério se

reunirá extraordinariamente para avaliar a possibilidade

de aumento proporcional à arrecadação no salário e. em

caso contrário, será reavahado o número de obreiros no

Presbitério para 2002; m) os conselhos deverão elaborar

metas de crescimento numérico para poderem alcançar as

metas de crescimento financeiro; n) projetar crescimento

financeiro de 25.5% em 200 1 ; o) criar uma unidade de refe-

rência (UR) no valor de R$ 170,00 para contribuição das

igrejasjunto ao Presbitério; p) reunir ordinariamente o Pres-

bitério em julho para rever o orçamento; q) enviar carta de

agradecimento à AG pela ajuda à P IPI de Araçatuba em

1 999 e 2000 e à Secretaria de Missões pela ajudaem 2000; r)

a licenciada Nair cumprirá sua licenciatura na congregação

de Bastos, sem onerar a congregação ou o Presbitério; s)

os seminaristas deverão entregar no final de cada ano rela-

tório das atividades académicas e eclesiásticas.

PRESBITÉRIO DE CAMPINAS

Local e data - IPI de Vila Maria Eugênia. 15,16 e

25.9.2000. 19 ^ reunião ordinária. Dirertoria em exercício

-presidente, rev. José Amo Tossini; vice. rev. Noidy Bar-

bosa de Souza; 1
° secretário, rev. Sérgio Francisco do

Santos; 2 ° secretário, presb. Paulo Pereira Nogueira, te-

soureiro, presb. Luiz Ribeiro da Silva, secretário executi-

vo, rev. Nilson Shoguen Dakuzaku. Nova Diretoria { a ser

empossada na reunião de novembro próximo) - presiden-

te, rev.Altamiro Carlos Menezes; vice. rev. Noidy Barbo-

sa de Souza. 1
° secretário, rev. Sérgio Francisco dos San-

tos; 2 ° secretário, presb. Paulo Pereira Nogueira; tesou-

reiro, presb. Luiz Ribeiro da Silva; secretário executivo,

rev. Nilson Shoguen Dakuzaku. Pastores e Igrejas (Dis-

tribuição de Forças) - revs: Altamiro Carlos Menezes, IPI

Canaã (pastor assistente); Calvino Camargo (em licença);

Éder Dias de Almeida, 1
" Sumaré; Edilson Batista Gomes,

Jardim Pacaembu; Edilson Botelho Nogueira, 1
^ de Cam-

pinas; Elias José de Lima Jr., Hebrom; Hamilton Sant'Ana

Moreira, 2 ^ de Campinas; Jaime Clóvis da Silva, Congre-

gação Presbiterial de Jaguariúna; Jayro Campos Vieira (ju-

bilado); Jesus Augusto Lizza Tuppia (em licença); José

Amo Tossini, Jardim Eulina (efetivo); José Fagundes Dias.

Canaã; José Itamar de Souza Jr.(licenciado)l " de Campi-

nas; Júlio Arthur Marques Nepomuceno, (disponibilida-

de ativa); Manoel Alves Guerra, Vila Ipê; Manoel Simões

Filho( jubilado); Márcio Miranda de Oliveira, Indaiatuba;

Nilson Shoguen Dakuzaku, Parque Itajaí e Betei; Noidy

Barbosa Souza, 1
^ de Campinas (pastor assistente); Ro-

gério Lourenço Ferreira. Vila Maria Eugênia; Sérgio Fran-
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cisco dos Santos. Jundiaí (efetivo); Wellington Barbosa

Camargo. Jardim Carlos Lourenço (efetivo). Representa-

ção junto à Assembléia Geral - revs. titulares: Altamiro,

José Amo; suplentes: Nilson. José Fagundes: presbs.

titulares: Paulo Pereira Nogueira. Djalma Terra Araújo;

suplentes: Alyrio Arruda Filho. Venício Rodrigues Bueno.

Representaçãojunto ao Sínodo Ocidental - revs. titula-

res: José Fagundes. Wellington. Elias. Calvino; presbs.

titulares: Luiz Ribeiro da Silva, Djalma Terra Araújo. Dorival

Nogueira. Célio José Ferreira. Secretários Presbiteriais

de Forças Leigas - Adultos, rev. Edilson Batista Gomes;

Umpis, rev. Elias José de Lima Jr.; Adolescentes, presb.

Ângelo Virgílio Jr.; Crianças, presba. Maria Angélica

Rodrigues. Coordenadorias Regionais - Adultos. Adiel

Berling das Neves e Cleide Milles Martinez das Neves;

Adolescentes. Mariluch Elaine Ferreira e Élton Luís Ba-

tista; Crianças. Moiseth Gonçalves Rulli; Missões, rev.

Márcio Miranda de Oliveira; Diaconia. presb. Antônio

Aparecido da Silva; Educação Cristã, presba. Iaci do Valle

Pereira Nogueira; orientadora de Adolescentes. Irene Gori

Ferraz Virgílio.Outras decisões: 1.Comissão de

Evangelização, rev. José Amo; Secretaria de Pastoral, rev,

Calvino; assessoria de Liturgia e Música, rev. Manoel

Guerra; Imprensa e Comuncação, Wellington; orientador

para crianças, presb. Marcos Camargo; orientadora regi-

onal de adolescentes. Eleny Fraiman. 2. Que se conceda

carta de transferência ao re v. Rogério Lourenço Ferreira.

3. Quanto à representação de membros da KIPI de Cam-

pinas contra decisão do Conselho, tendo em vista a com-

plexidade do assunto, decide-se ouvir as pessoas envol-

vidas em atitude pastoral e: a) enviar hoje ao pnmeiro

signatário a resposta do conselho da 1
' IPI de Campinas

bem como os respectivos documentos ao grupo de opo-

sição; b) reunir-se esta comissão de papéis e consultas

com no máximo 10 membros da igreja subscritores do do-

cumento no dia 1 8.9.00; 3) reunir-se esta comissão com os

presbs. em atividade da igreja no dia 22.9.00 e com os

revs. Edilson e Noidy no dia 23.9.00; 4) que sejam integra-

dos à Comissão os revs. Altamiro e Sérgio; 5) que a co-

missão apresente o seu parecer na segunda sessão dessa

reunião em 25.9.00; 6) a próxima reunião ordinária será no

dia 22. 1 1 .00 na IPI de Hebrom; 7 )
aprovar parecer da co-

missão de Papéis e Consultas como segue: 1
.
Que o recur-

so apresentado por membros da 1" bem como o recurso e

seus anexos, fiquem em poder da comissão executiva, que

diligenciará com o Conselho, os pastores da igreja e os

membros recorrentes, visando a reconciliação em busca

da unidade do corpo de Cristo; 2. Que o Conselho da 1'

IPI sane as eventuais dificuldades apontadas na área ad-

ministrativa e que não seja convidado até a próxima reu-

nião qualquer ministro, pastor ou membro de outra deno-

minação para trazer palavra à Igreja, respeitando-se con-

vite eventualmente Já formalizado;
3. Que a comissão exe-

cutiva apresente o seu relatório sobre o impasse surgido,

apresentando-o na próxima reunião ordinária; 4. Que o

pedido de comissionamento dos pastores seja decidido

naquela reunião, apreciado o relatório da Comissão Exe-

cutiva. 8) Resolve-se devolver o documento RO 21.00 de

V Maria Eugênia comumcando intenção para o pastorado

no ano 2000. Também que a CE. trate da questão da su-

cessão pastoral de V. Maria Eugênia com urgência, reu-

nindo-se com o seu conselho e pronunciando-se Igreja

e comunicando ao pastor da IPI de Cândido Mota sobre a

questão.

PRESBITÉRIO DE CAMPINAS -

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Local e data - IPI Canaã. 30. 10.2000, 1 5 " reunião extra-

ordinána. Diretorira em exercício - presidente, rev.

José Amo Tossini; vice. rev. Noidy; 1
" secretário rev.

Sérgio Francisco dos Santos; 2 ° secretário, presb. Paulo

Nogueira; tesoureiro, presb. Luiz R. da Silva; secretário

executivo, rev. Nilson.

Pastores e Igrejas - os mesmos da reunião anterior

de 15.16 e 25.9.00. acima. Decisões - a reunião foi

convocada para a) ouvir o relatóno da CE. do Presbitério

com relação à tarefa de promover a reconciliação em bus-

ca da unidade do corpo de Cristo na 1
' IPI de Campinas,

junto ao conselho, pastores e grupos recorrente; b) deli-

berar sobre o pedido daquele conselho para o

comissionamento dos revs. Edilson Botelho Nogueira e

Noidy Barbosa de Souza. Aprova-se o parecer que se

segue: a) advertir o Conselho da 1
" IPI de Campinas pelo

atraso no pagamento das contribuições devidas à As-

sembléia Geral e Presbitério e determinar as regulanza-

ções em sessenta dias; b) advertir o conselho pela forma

como foi implantado o trabalho de células, sem que hou-

vesse manifestação deste Presbitério. Registra-se neste

item o voto contrário dos revs. Edilson. Noidy, Jayme e

do presb. Deusdedit; c ) determinar ao conselho que envide

esforços para que se realize eleição de no mínimo mais

quatro presbíteros até o final do próximo mês de abril: d)

recomendar aos membros recorrentes que mantenham em

dias os seus compromissos de dízimos e ofertas e que

assumam responsabilidades para o desenvolvimento dos

trabalhos, deixando de lado questões não relevantes na

vida da comunidade e que se submetam ao conselho da

Igreja; e) comissionar os revs. Edilson e Noidy como pas-

tores assistentes bem como um terceiro pastor para presi-

dir o conselho.

PRESBITÉRIO DE CAMPINAS

LocaIedata-IPIdeHebrom,22a25.n.00.20'reu-

nião ordinária. Diretoria empossada - presidente, rev. José

Fagundes Dias; vice, presb. Djalma Terra Araújo; 1
° se-

cretário, rev. Sérgio Francisco dos Santos Ohveira; 2

secretário, presb. Paulo Pereira Nogueira; tesoureiro,

presb Luiz Ribeiro da Silva; secretáno executivo, rev.

Nilson Shoguen Dakuzaku. Pastores e Igrejas (Distri-

buição de Forças) - (quando não especificada uma outra

condição, o pastor é comissionado) revs; Altamiro Carlos

Menezes, pastor assistente, parcial da IPI Canaã; Calvino

Camargo, em licença no ano de 2001 para curso de douto-

rado" Edilson Batista Gomes, Jardim Pacaembu. dedica-

ção exclusiva, comissionado; Edilson Botelho Nogueira,

renunciou à jurisdição da IPIB; Elias José de Lima Jr.

Hebrom. parcial; Hamilton Sant 'Ana Moreira. 2
" de Cam-

pinas, parcial; Jaime Clóvis da Silva. Congregação

presbiterial de Jaguari. parcial; Jayro Campos Vieira, jubi-

lado; Jesus Augusto Lizza Tuppia. em licença para curso

de mestrado; José Amo Tossini. Jardim Eulina, dedicação

exclusiva ( pastor efetivo); José Fagundes Dias. Canaã,

titular, parcial; licenciado José Itamar de Souza Jr.(a ser

ordenado em 10.12.2000. presidente da Comissão, rev.

Calvino). Parque Itajaí, parcial; Júlio Arthur Marques

Nepomuceno, atos pastorais na congregação de Ampa-

ro; Manoel Alves Gucmi. Vila Ipc. parcial; Manoel Simões

Filho, jubilado; Márcio Miranda dc Oliveira. 1' de

Indaiatuba. dedicação exclusiva, comissionado; Nilson

Shoguen Dakuzaku. Betei, parcial; Noidy Barbosa Souza,

renunciou à jurisdição da IPIB; Rogério Lourenço Ferreira

(com carta de transferência piíra o Presbitério de São Pau-

lo Minas). Vila Maria Eugênia; Sérgio Francisco dos San-

tos Oliveira. Jundiaí. dedicação exclusiva (pastor efeti-

vo); Wellington Barbosa de Camargo. Jardim Carlos Lou-

renço, dedicação exclusiva (pastor efetivo); Éder Dias de

Almeida. 1 " Sumaré, parcial. 1 ' IPI de Campinas, pastor a

ser definido pela Comissão Executiva. Pastor recebido por

transferência do Presbitério de São Paulo - rev, Douglas

Bernardino, Vila Maria Eugênia, parcial. Pastor transferi-

do para o Presbitério de São Paulo. rev. Rogério Lourenço

Ferreira. Representação junto à Assembléia (leral - revs.

titulares: Calvino. Wellington; suplentes: Nilson. Edilson

Batista Gomes; presbs. titulares: Luiz Ribeiro. Alyrio

Arruda Filho; suplentes: Dorival Nogueira. Luiz Carlos

Ferreira. Representaçãojunto ao Sínodo-revs. Ululares:

Calvino. Wellington. Edilson Batista. José Fagundes Dias;

suplentes: Nilson. Júlio, José Amo. Elias José; presbs.

titulares. Luiz Carios Ferteira. Dorival Nogueira. Luiz Ri-

beiro. Alyrio Arruda; suplentes, Antônio Aparecido da

Silva. Gerson Vicari. Djalma Terra Arroyo. Paulo Pereira

Nogueira. Secretários Presbiteriais de Forças Leigas -

Adultos, rev. Edilson Batista Gomes; Umpi. rev. José

Itamar de Souza Jr.; Adolescentes, será designado pela C.

ExecuUva; Crianças, presba. Maria Angélica Rodrigues.

Secretarias - Missões, rev. Márcio Miranda de Oliveira;

Diaconia, presb. Antonio Aparecido da Silva; Educação

Cristã, presba. Iaci doValle Pereira Nogueira: Orientadora

de Adolescentes, será designada pela C. Executiva; Co-

missão de Eventos, presb. Luiz; Assessona de Imprensa

e Comunicação, rev. Altamiro; Outras decisões- 1 -
Ho-

mologada eleição do rev. José Amo Tossini por 3 anos.

IPI Jardim Eulina. 2. Oficiar ao rev. Noidy sobre seu pedi-

do de renúncia e decisão do Presbitério para que se pro-

nuncie em 3 dias em caso de discordância. 4. Com relação

à divulgação no site da IPIB de notícia elaborada pelo

presb Reuel de Matos sobre divisão na 1

"
IPI de Campi-

nas que não corresponde aos fatos, resolve-se que a Co-

missão Executiva do Presbitério elabore, com urgência,

documento a ser enviado à CET da Assembléia Geral,

com cópia a todas as igrejas do Presbitério. 5. Resolve-se

receber a irmã Ruth Ribeiro da Silva, aluna do CTM de

HorianópoUs. como candidata oficial ao ministéno. 6. So-
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bre revisão do piso salarial do Presbitério de Campinas,

nomeia-se comissão (rev. Wellington relator) para apre-

sentar proposta na 1
' reunião ordinária do próximo ano.

7. Que seja celebrado o 31 de julho em 28.7,2001 em al-

guns templos do Presbitério, conforme decisão da comis-

são de Datas e Eventos.

PRESBITÉRIO DE BOTUCATU

Local e data - Acampamento Cristo é Vida -Arandú,

SP. 9 e 10. 1 2.2000. Nova Diretoria - presidente, rev. João

Luiz Furtado; vice. re v, Levi Franco Alvarenga: 1
° secre-

tário, presb. Domingos Emídio lessi; 2
" secretário, presb.

Nelson da Silva Lara; tesoureiro, presb. Nahor Guima-

rães; secretário executivo, re v. Ismael Gomes Jr. Pastores

e Igrejas (Distribuição de Forças) - revs: Almir Pezzolo.

IPI de Agudos; Antonio Carlos de Souza, congregação

presbiterial de Macatuba; Brasílio Nunes Alvarenga, ju-

bilado; Clayton Leal da Silva, Botucatu; Gilmar Jorge da

Silva, Fartura; Gilmar e miss. Eliana Florisa Machado,

Óleo; Ismael Gomes São Manuel; José Carlos Volpato. 2

"

de Botucatu; Levi Franco Alvarenga e João Luiz Furtado.

Avaré; Levi Franco Alvarenga e licenciado Edy Francis-

co Machado, Cerqueira César; Mauro Fernandes Pacheco.

Nova Jerusalém; Paulo Cintra Bueno, disponibilidade ali-

va; Reinaldo Olécio Aguiar. Lençóis Paulista; Ruy Gorayb

Jr.. disponibilidade aliva; Wilson Guedelha, jubilado;

Ângelo Berela Filho, renunciou ao ministério da IPIB.

Pastor recebido por transferência do Presbitério São Pau-

lo Minas: Reinaldo Olécio Aguiar. Representação junto à

Assembléia Geral - revs. titulares: Clayton Leal da Silva.

João Luiz Furtado; suplentes: José Carlos Volpato, Paulo

Cintra Bueno; presbs. titulares: Nelson Silva Lara. Celso

Vieira; suplentes: presba. René Miriam Amado Lucarelli e

presb. Renato Cavallini. Representação junto ao Sínodo

Sudoeste Paulista - revs. titulares: Clayton. Ismael, José

Carlos. Levi; suplentes: João Luiz, Gilmar; presbs. titula-

res: Celso Vieira. Renato Cavallini, presba. René, Nelson

Silva, presbs. suplentes: Nahor. Osni Fernandes. Secretá-

rio Presbiterial de Forças Leigas, rev. Gilmar. Coordenado-

res Regionais - Adultos, presb. Osni Fernandes; Jovens.

Nelson Bruder Jr., Adolescentes, Viviane Cristina

Fernandes; Orientadora Regional: Bel. Cybelle Pardo

Andrade Amaral Gomes. Secretário de Diaconia, rev. Pau-

lo Cintra Bueno. Outras decisões - 1 . Seminaristas para

STAGS: Maria Ap. Silva, tutor rev. Ismael; Rubens Rena-

to Pereira, tutor rev. Levi. 2. Organizar em igreja a congre-

gação do Parque Sta. Elizabeth em Avaré. 3. Encaminhar à

Assembléia Geral proposta de aprovação do texto "Orde-

nações Litúrgicas" em sua forma integral. 4. Advertir o

rev. Antônio Carlos por desobediência à autoridade ecle-

siástica, conforme art. 7 do Cod. Disciplinar da IPIB. am-

parada esta advertência no art. 1 9, parágrafo 3. alínea "a"

e art. 1 2, alínea "a" do mesmo código. 5. Licenciar ao mi-

nistério da Palavra e dos sacramentos o bel. em teologia,

Edy Francisco Machado.

PRESBITÉRIO DE LONDRINA

Locai e data - Acampamento Waldomiro Ferreira da

Silva (IPI de Londrina). Nova Diretoria -presidente, rev.

Malhias Quintela de Souza; vice, rev. Paulo Roberto Fari-

as; 1
" secretário, presb. Walter Custódio Bueno; 2 ° se-

cretário, presb. Hélcio Passos; tesoureiro, presb. João Na-

tividade Ramos da Silva; secretário executivo, rev. Jorge

Luiz da Silva Reis. Pastores e Igrejas (Ditribuição de For-

ças) - revs. Mathias Quintela de Souza. PI PI de Londri-

na: Paulo Roberto de Farias, 1 ' de Londrina; Celso Manoel

Machado. 1 " de Londrina; Paulo Roberto Rossini, 5 " de

Londrina; Jorge Luiz da Silva Reis. 6 " de Londrina: Márcio

Borges Ribeiro. 8 " de Londrina; Rubén Samuel Rodnguez

Nieto, 10 ^ de Londrina; Gerson Pires de Camargo, I
' de

Londrina; Messias Anacleto Rosa, 1
" de Londrina: José

Antonio Pereira, l
" de Londrina: Silas Barbosa Dias. 2

'

de Londrina; Gerson Moraes de Araújo e Eduardo Alberto

da Silva 3 " de Londrina; Osvanil Ferreira, 4 " de Londrina;

Marco Antonio Barbosa. 7 " de Londrina; Francisco de

Paulo Andreussi. ministro professor; Israel Ramos. 2
" de

Londrina; Fabrizio Salabai Barbosa. 1
^ de Londnna; li-

cenciado Jair Zemuner. 9 ' de Londrina; Gerson Pires de

Camargo, jubilado. Pastor recebido. José Roberto

Cristófani. Renúncia à jurisdição da IPIB: Jozias Gouveia

Goulart e Jadir Cândido Goulart. Licenciados: Marilda

Francischini Guiraldi. Edvarlei de Araujo, Lucas de Araú-

jo Púnder. Jair de Carvalho Zemuner. Representação jun-

to à Assembléia Geral - revs. titulares: Mathias Qumtela.

Marco Barbosa; suplente, Paulo Rossini; presba. Elizabeth

Alves. Representação junto ao Sínodo Meridional: revs.

titulares: Ruben Samuel. Márcio Borges. Paulo Farias, Is-

rael Ramos; suplentes, Jorge Luiz. Eduardo Alberto;

presbs. titulares: Hélcio Passos, Saulo de Mello. Paulo

Antunes, presba. Zilá Sanches, presbs. suplentes: Carlos

Palhão. João Ramos, Secretário Presbiterial de Forças Lei-

gas: rev. Paulo Roberto de Farias. Coordenadorias Regi-

onais - Adultos, rev. Paulo Farias; Jovens, rev. Márcio

Borges; Adolescentes, rev. Fabrizio Salabai. Outras deci-

sões: Aprovado pedido da 1 ' IPI de Londrina para eleger

o rev. Ruben Samuel pastor da igreja.

PRESBITÉRIO NOROESTE
PAULISTA

Local e data - IPI de Femandópolis, 2. 1 2.00. 1

2

' Reu-

nião Ordinária. Nova Diretoria - Presidente, rev. Osmair

Martins Garcia; vice, rev. Edson Avelino da Silva; 1
° se-

cretário, rev. Marcos Roberto dos Anjos Pinto; 2 ° secre-

tário, presb. Joel Tobal; tesoureiro, rev. Antonio de Oli-

veira Faria: secretário executivo, rev. Otoniel Marinho de

Oliveira. Pastores e Igrejas (Distribuição de Forças) -

revs. Osmair Martins Garcia (pastor efetivo). IPI de Car-

doso; Edson Avelino da Silva (efetivo); Femandópolis:

Otoniel Marinho de Oliveira, Jales; Antonio de Oliveira

Faria, l
° e 2 " de Santa Fé do Sul; Marcos Roberto dos

Anjos Pinto, Votuporanga; Carlos José dos

Vasconcelos(efetivo), Américo de Campos. Pastores re-

cebidos por carta de transferência: rev. Antonio de Oli-

veira Faria, do Presbitério de São Paulo Minas e re v. Mar-

cos Roberto dos Anjos Pinto, do Presbitério Leste

Paulistano. Pastor com carta de transferência para o Pres-

bitério Centro Oeste Paulista: rev. Marcos Gonçalves

Marinho. Seminarista recebido por carta de transferência

do Presbitério Leste Paulistano. Humberto Cabral Belotti.

Representação junto à Assembléia Geral - revs. titula-

res: Edson Avelino da Silva, Marcos Roberto dos Anjos

Pinto; suplentes: Osmair Martins Garcia, Carlos José de

Vasconcelos; presbs. titulares: Gildo Feltrin, Baptista

Belotti; suplentes: Daniel Gonçalves Barbosa. Paulo

Ferreira. Representaçãojunto ao Sínodo Ocidental - pas-

tores titulares: Osmair, Carlos José. Otoniel, Antonio;

presbs. titulares: Gildo, Waldir R da Silva. João Coelho.

Joel Tobal. Coordenadores Regionais- Jovens, Maristela

Pereira Amorim. Secretário de Diaconia- re v. Antonio de

Oliveira Faria. Secretário Presbiterial - Jovens, re v.

Osmair; Adultos, Otoniel. Outras decisões: Comissão de

Investidura do re v. Carlos como pastor efetivo de A . de

Campos (27. 1 .0 1 ), re v. Marcos Roberto (relator). Homolo-

gado o Estatuto da IPI de Cardoso. Voto de pesar pelo

falecimento do presb. Vitório Santoro.

PRESBITÉRIO OESTE DO PARANÁ

Local e data - IPI de Campo Mourão. 8.11.1 2.00. Nova

Diretoria - presidente, rev. Geraldo Matias Ferreira; vice.

rev. Ivan Silvério; 1 ° secretário, rev. Joelson Gonzaga da

Cunha; 2 " secretário, rev. Cléber Riboli Batista; tesourei-

ro, presb. Ricardo Silva César: secretário executivo, rev.

Vivaidino Neves Queiroz. Pastores e Igrejas (Distribuição

de Forças) - revs. Osni Dias de Andrade(atos pastorais).

IPI de Campina da Lagoa, com licenciado Wilian Alexan-

dre de Oliveira; Edson. Campo Mourão: Cleber. Cascavel;

Otoniel Borges Machado. Cianorte; Equel. Cruzeiro do

Oeste; Samuel do Prado, Foz do Iguaçu; Osni Dias de

Andrade. Goioerê; Edson Aparecido Gutierrez, (presidên-

cia do Conselho e aios pastorais a cada dois meses) e

Alvino de Paula Neves (atos pastorais a cada dois meses)

Guarapuava: Vivaidino, Guaíra; Geraldo. Tapejara; Ivan.

Umuarama; Alvino, congregação de Guarujá em Casca-

vel. Pastores ausentes: César Feniman. Fernando Augusto

da Silva Nascimento, Romeu Omar Klich. Concedida carta

de transferência ao rev. Cesar Feniman para o Presbitério

Sul do Paraná. Recebido por transferência do Presbitério

Sul do Paraná o rev. Edson Aparecido Gutierrez. Repre-

sentação junto à Assembléia Geral - revs. ritulares:

Vivaidino e Geraldo; suplentes: Ivan e Equel: presbs. titu-

lares: Jacir. Hanani; suplentes: Acir e Jadir. Representa-

ção junto ao Sínodo - revs. titulares: Otoniel, Alvino.

Cleber. Ivan: presbs. Joelson. Pedro Palma. Anderson e

Fábio. Coordenadorias - Adultos, rev. Alvino; Jovens,

rev. Edson; Adolescentes, rev. Samuel. Secretarias: Pas-

torai, rev. Equei; Diaconia. Walter da Rocha Lopes; Edu-

cação Cristã, rev. Otoniel; Missões, rev. Ivan; . Outras

decisões: congregação presbiterial do Guarujá em Casca-

vel será transformada em 2 " Igreja; aprovado calendário
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de atividades para o próximo ano; que se faça consulta

sobre a cobrança de mensalidades pelos seminários e os

gastos dos mesmos, incluindo salários de professores e

funcionários; solicitar ao relator da comissão processante

no processo disciplinar do rev. Fernando, o prazo de mais

trinta dias para a conclusão da instrução do processo e

que seja incluída na pauta da próxima reunião extraordi-

nária do Presbitério.

PRESBITÉRIO LESTE PAULISTANO

Local e data - IPI de Guararema, SP. 1 5- 17. 1 2.2000.

Nova Diretoria - presidente, ver. Luiz Pereira de Souza;

vice. rev. Rodrigues dos Santos Almeida; 1 ° secretário,

presb. José Roberto Russo Ribeiro. 2 " secretário, rev.

Otoniel Marinho de Oliveira Jr.; tesoureiro, presb. Edson

Carlos de Souza Pereira; secretário executivo, rev. Carlos

Barbosa. Ministros e Igrejas (Distribuição de Forças) -

rev. Onofre de Oliveira com seminarista Raniere Santos

Machado, IPI de Arthur Alvin; rev. Ezequias Alves

Evangelista, Cidade Líder; rev. Carlos Barbosa com semi-

narista Ranilson Santana Jr.. Cidade Patriarca; rev. Paulo

Eduardo Cesquim. Engenheiro Goulart; rev. Otoniel Mari-

nho de Ohveira Jr., Ermelino Matarazzo; rev. Roberto Viani,

Guaianazes; rev. Rodrigues Santos Almeida (pastor elei-

to). Guararema; rev. Osny Messo Honório, Itaim Paulista;

rev. Ezequiel Tamarozzi com seminarista Paulo Sérgio Paulo

Tamarozzi; rev. Elias de Andrade Pinto com seminarista

Moisés Baracho Lima e Sandro Soares de Souza. São

Mateus; rev. Clóvis Valdemar Lopes (pastor eleito), São

Miguel Paulista; rev. Luiz Pereira de Souza, Vila Carrão;

rev. Daniel Manoel, Vila Císper; rev. Otoniel Marinho de

Oliveira Jr.( presidência do Conselho) com rev. Nilo Sér-

gio da Silva (colaborador). 1 " Jardim das Oliveiras; rev.

Mário Ademar Fava com seminarista Silvas de Souza. 1

*

Tatuapé; rev. Roberto Viani e seminarista Joel Pereira, con-

gregação presbiterial de Calmon Viana (Poá). Ministro em

licença por motivo de doença: rev. Obed Julio de Carva-

lho. Ministro jubilado: rev. Herculano Sampaio. Ministro

em período de reciclagem teológica: rev. Nilo Sérgio da

Silva. Contribuição das igrejas - 7% da arrecadação men-

sal, recolhida até o 5 ° dia útil do mês seguinte. Sustento

pastoral - a) piso mínimo igual a 5 salários mínimos men-

sais; b) ministro jubilado rev. Herculano, ajuda de custo

de 1 salário mínimo mensal mais 1 3 ^ parcela em dezembro

de 2001;c)auxílio saúde paraorev. Obed- 1 salário míni-

mo mensal mais 1

3
" parcela em dez. 200 1 ; d) seminaristas

designados para igrejas: 2 salários mínimos mensais, cus-

teados pela igreja receptora; e) seminarista designado para

a congregação presbiterial: 2 salários mínimos mensais,

custeados pelo Presbitério. Férias pastorais: a) mínimo de

30 dias. a serem gozados na igreja onde estiver

pastoreando, independentemente da igreja que pastoreou

durante o período aquisitivo; b) quando em licença a pe-

dido ou disponibilidade ativa. nenhum provento será de-

vido ao ministro. Custeio de seminaristas - 1 " ano, 1005

para a igreja ou seminarista; 2 ° ano. 50% para o Presbité-

rio e 50% para a igreja ou seminarista; 3 " ao 5 °
. bolsa

integral. Representação junto ã Assembléia Geral - pas-

tores titulares, revs. Carlos e Mário Ademar; suplentes,

revs. Luiz e Roberto Viani; presbs. titulares, Silas Stroppa

e João Batista Navarro; suplentes. Aníbal Martins e

Nestor Maia Campos Rodrigues. Rrepresentação junto

ao Sínodo de São Paulo - pastores titulares, Luiz, Mário.

Carlos e Osny; suplentes. Otoniel, Ezequiel. Ezequias,

Rodrigues; presbs. titulares. João Batista, Nestor. José

Martinez, Eber da Costa Evangelista; suplentes, Silas.

Abelardo Machado Jr.. José Roberto Russo Ribeiro,

Aníbal. Secretários Presbiteriais -Missões, rev. Osny;

Educação Cristã, presb. Adailton Alves de Souza;

Diaconia. rev. Elias. Coordenadorias: Adultos, rev,

Rodrigues; Moços, rev. Paulo; Adolescentes, Otoniel. Co-

missão de Eventos e Liturgia, rev. Elias (relator), Paulo,

presbs. Cláudio Lysias Tamarozzi. José Martinez, Josué

Dimário e presba. Geraldina Ferreira da Silva. Outras deci-

sões - a) concedida carta de transferência a pedido para o

Presbitério Noroeste Paulista ao rev. Marcos Roberto; b)

recebido por transferência do Presbitério São Paulo Mi-

nas o rev. Onofre; c) cassada candidatura do sem. Daniel

Fernandes Dutra pela demora na conclusão do seu curso

teológico e de Luiz Cláudio Carvalho de Araujo por desis-

tência; d) aceitar como candidatos ao ministério oficiais o

presb. Silas de Souza e Sérgio Paulo Tamarozzi; e) ordenar

o licenciado Paulo Eduardo Cesquim; f) criar comissão

especial de estudo sobre sustento pastoral que terá como

relator o rev. Carlos Barbosa e aprovar os projelos da

Secretaria de Educação Cristã para o curo para formação

de professores para E. Dominical e curso de libras para

Evangelização de deficientes auditivos. Próxima reunião

-IPI de Itaim Paulista.

PRESBITÉRIO CENTRAL PAULISTA

Data e local - IPI de Baum. 17-18.11 .2000. Nova Dire-

toria - presidente, rev. Lutero de Oliveira Messias; vice.

rev. Hilton Figueiredo de Oliveira; 1
" secretário, rev. An-

tonio Pedro de Morais; 2 " secretário, presb. Varlino

Mariano de Souza; tesoureiro, presb. Cláudio Marvuto;

secretário executivo, rev, Josias Martms de Almeida. Pa.s-

tores e Igrejas (Distribuição de Forças) - rev. Attilio

Fernandes, 3 " IPI de Bauru e Congregação Parque Jaraguá;

rev. Flávio Braga Faceio. 1 " Pirajuí;; rev. Hélio de Souza

Arruda. São Luiz de Guaricanga e Congregação de Avaí;

rev. Hilário Michelini, 3 ' de Marília; rev. Josias Martins de

Almeida. 2 " de Bauru; rev. Kleuber Leal da Silva, 3 " de

Bauru e congregação Jaraguá; rev. Laudelino de Abreu

Alvarenga, jubilado; rev. Lucimar Manoel Vieira. Bariri;

rev. Lutero, Garça e congregação de Vera Cruz; licenciado

Marcelo Glória Gomes Paula. rManlia; rev. Odemir Ba-

tista Suplano. 2 ' de Marília; rev. Renato Pereira Murback.

4 " de Bauru; rev. Valdemar de Souza. 1
' de Bauru. Pasto-

res recebidos por trasferência: rev. Kleuber. do Presbité-

rio Sul de São Paulo e rev. Lucimar. da IPB, Resolve-se

ordenar o licenciado Hélio de Souza Arruda e licenciar o

bel. Marcelo Glória Gomes Paula. Concede-se disponibili-

dade ativa aos revs. Jairo Lopes de Menezes. Glicério

Elias de Lelis. Rubens Gentil Ribeiro de Oliveira. Acata-se

pedido de renúncia do rev. Antonio Carlos Ferreira eon-

cedendo-Ihe despojamento por exoneração a pedido.

Outras decisões - a) voto de gratidão pelo ministério do

rev, Attilio ã frente do Presbitério no último ano; b) a IP!

de Biuiri toma assento por ter feito acordo de parcelamento

de débito com a AG e a 2 ' IPI de Míunlia toma assento por

ter quitado seu débito; c) encaminhar ã AG consulta so-

bre: 1 . Revisão do orçamento da IPI do Brasil; 2. Presta-

ção de contas à Igreja através do O Estandarte; 3. Dota-

ção de recursos à SMl para a suficiência no desenvolvi-

mento dos seus projelos missitmários; d) que cada igreja

apresente relatório mensal das contribuições ao Presbité-

rio; e) o Presbitério mantérá 40% do piso presbiterial ao

obreiro da congregação de Arealva, SP.

PRESBITÉRIO NOVO OSASCO

Data e local - IPI Jardim São Paulo. 8.9.16. 12.2000.

Nova Diretoria - pre^^idcnte. rev. Eliseu Fonda da Silva; I

° secretário, rev, Sérgio Pereira de Souza; 2 " secretário,

presb, Neide do Carmo; tesoureiro. Valdecir Paulucci; se-

cretário permanente, presb. Miquéas Fonda da Silva. Pas-

tores e Igrejas ( Distribuição de Forças) - rev. Elias Soa-

res Hcringer. IIM Km. 18; rev. José Buturi. Jardim Veloso;

rev. Lino Medeiros dos Santos, Jardim Novo Horizonte

(dois domingos no mês - pastor jubilado); rev, Sérgio

Pereira de Souza. Jardim Califórnia; rev. Jairo Augusto

Pereira, Jardim Cipava; rev. Eliseu Fonda da Silva. Jardim

São Paulo; rev. Osvaldo Batista da Silva Jr, Quitaúna; rev.

Wagner Roberto Mango. Jardim Novo Osasco; rev. Jairo

Jacob, jubilado; rev. Daniel Bitencourt dc Rezende, missi-

onáno em Portugal. Coordenadores rcKÍi>nais - Adultos.

João Wilson Camilo e Norma Sueli Butturi Camilo; Ado-

lescentes. Ronaldo Cardoso Alves e Joicc Lirio Mendon-

ça Alves (t)rienladt)res); Crianças, profa. Fátima Barbosa

de Alencar e Vilza Barbosa de Oliveira (orientadoras). Se-

cretários - Adolescentes, rev. Osvaldo; Jovens, rev. Elias.

Representação junto à A.ssembléia Geral - rev.s. titula-

res: Wagner. Eliseu; suplentes, Jairo, Osvaldo; presbs.

titulares, Milton Pereira de Magalhães. Miquéas Fonda

da Silva; suplentes, Neide do Carmo, Jaime Pinheiro de

Souza. Representaçãojunto ao Sínodo - revs. titulares.

Elias. Jairo. José. Sérgio; suplentes. Wagner.Eliseu. Jairo.

Osvaldo; presbs. titulares. Jaime Pinheiro de Sou/.a. Emeso

Costa dos Santos. Faustino Vieira da Silva. Miquéas

Fonda da Silva; suplentes, Josafá do Vale Na.scimento,

Neide do Carmo, Paulo Bossan, Milton Pereira de Maga-

lhães. Outras decisões - a) lançamento do Projeto

Natanael; b) aprovada arrecadação de R$ 100.00 mensais

para a compra de um novo terreno para a IPI de Novo

Horizonte - Pequenas Igrejas Grandes Ministérios; c) li-

cenciar o seminarista Dirceu Ramos Teixeira; d) pronunci-

ar-se a favor do rebatismo de católicos e santa ceia para

crianças; e) aceitar como candidatos ao ministério Cleiton

Anderson de Freitas e José Franci-sco Ramos Teixeira,

encaminhando-os ao seminário.



n P<:tandsrte - A^^^to de 2001

o que parece compLcado fica simples no Bradesco.

reconhecido como um dos melhores administradores

de recursos de terceiros do País. Para tudo o que você

quer, o Bradesco tem um investimento no tamanho

dos seus planos. Com segurança e rentabilidade

caminhando (untas e maior flexibilidade.

^^^^ en

Poupança Fácil Bradesco: a aplicação mais

segura e tranqúila para o seu dintieiro. Não tem

valor mínimo para abertura. É isenta de CPMF

_ Tm depósitos feitos diretamente na Conta de

Poupança. E. mediante autorização, você pode let a agenda

automática para depósitos e baixa automática para cobnr

débitos em Conta Corrente.

Fundos Bradesco de bivestimenlo: fáceis de investir

E você pode escolher entre Fundos de Renda Fixa.

Variável e Balanceados, Sempre o que for melhor

para o seu perfil de investidor

CDB Bradesco: você investe de acordo com a sua

disponibilidade, A partir de RS 1 000.00. você pode

investir, com Uquidez diária, em CDB Fácil, Prefixado.

Pós-Fixado. E. em CDB Swap, a partir de RS 5,000,00.

Ações: você pode investir em ações das melhores

empresas do País através da Bradesco Corretora.

Com agilidade e segurança nas suas operações. m
Para Investir, acesse www.shopinvest.com.br ou. se preferir,

vá até uma Agência Bradesco

""Descubr

Evangelizaça
Bíblia Sagrada

na
Linguagem de Hoie,
uma Bíblia na linguagem do povo brasileiro.

o primeiro contaio com a Bíblia não deve ser privilégio de poucos. A Palavra de Deus deve

estar acessível a iodas as pessHS. A BiWta Sairada è lanie de vida e esperança ^"^^
do Brasil

para todos. Suas palavras de amor e dlrepio atemam o mais aluai dos livros.

As promessas de Deus para seus tilhos permanecem, inibora o ser humano lenha se
Piocure na livraria mais pi6kíi

alasiBdo do seu Criador, a Palavra de Deus nos garante nue Deus permanece fiel. ou ligue SBB 0800.162.164.

e quer aue a mensagem do amor de Cristo chegue a todas as pessoas.
^' '"^ "'"'^ " 'í-» » *'

*"

LINGUAGEM DE HOJE NOVA TRADUÇÃO NA LING
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