


1



o Bstandart
Orgao Oficial da igreja Presbiteriana Indeper^dente do Brasil

S GE

Ano 110

n2 06

Junho 2002
Exemplar avulso: fí$ 1,50

Igreja prepara-se para o Centenário
AUG I 2 2002

R©V. Azor EtZ IHEOIOGICAL SEMINARY

Rodrigues - Rosto
de Anjo

rEstamos no ano

do centenário do

nascimento do Rev.

Azor Etz Rodrigues.

Seu precioso minis-

tério foi desenvolvi-

do com base em
Assis. SP, a "Antio-

quia da Soroca-

bana'" (página 8).

No próximo 31 de julho, a IPI do
Brasil completará 99 anos de

organização. Passaremos a viver o
ano do Centenário. Muitos eventos
estão sendo planejados. Vamos
todos, juntos e unidos, render
graças a Deus! Acompanhemos
atentamente a agenda de
trabalhos! (página 22)

Legislação
Eclesiástica está

de volta

O Rev. Mário Ademar

Fava voltou a escrever so-

bre a nossa legislação. Dú-

Projeto Sertão
consagra espaço
No final de abril, a Secretaria de Missões

consagrou ao trabalho do Senhor espaço
multiuso edificado em Patos, no Estado da
Paraíba. Trata-se de mais uma conquista pre-

ciosa do Projeto Sertão (página 34).

Igreja Centenária
lembra-se dos

jubilados

Na IPI do Brasil. 14 de junho é o Dia do Pastor Jubilado. Nesta

edição, divulgamos a jubilação dos Rev. Benedito Troquez e Milton dos

Santos. Rendamos graças pelos ministros jubilados (páginas 1 1 e 26).

100 anos -100 assinantes

A V Igreja de Limeira. SP, teve idéia genial para celebrar o

Centenário; uma campanha para possuir 100 assinantes de O
Estandarte nos 100 anos da IPI do Brasil. A idéia pode ser

aproveitada por muitas de nossas igrejas (página 5).

Julho - tempo de assinar O Estandarte
No mês de julho, mostre seu amor e interesse pela Igreja. Faça sua assinatura do

órgão oficial da nossa denominação. Você receberá o jornal da IPI do Brasil durante
todos os meses do Centenário, além dos Cadernos de O Estandarte (página 28).

vidas c perguntas podem ser

encaminhadas a ele para dis-

cussão e esclarecimento.

Fique por dentro a respeito

de nossas leis (página 9)

Caderno de Atas
- Nesta edição,

atas da Comissão
Executiva e dos

Presbitérios
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Editorial
Fota:Sti<!lla Amíom

Pastor jubilado - quem se
lembra dele?

Segundo o calendário de comemo-
rações oficializado pela IPI do Brasil,

no dia 14 de junho celebramos o Dia
do Pastor Jubilado. A dala serve de
motivo para a nossa reflexão.

O primeiro ponlo para o qual cha-

mamos a atenção de todos é que, de

acordo com levantamentos estatísticos,

está aumentado, de um modo geral, o
número de pessoas que chegam à ter-

ceira idade. Graças à conjugação de
inúmeros fatores. a média de vida dos
seres humanos está sendo cada vez
mais alta. Esta é uma realidade que
também experimentamos em nossas
igrejas. Tanto isso é verdade que, em

Q^vemos num tempo
em que a juventude é

idolatrada e a velhice é

desprezada

Rev. Gerson Correia de Lacerda

or parte das pessoas passa por priva-

ções e inquietações. São muitos aque-
les que .sofrem humilhações sem fim
devido à faita de recursos.

Contudo, não são somente de na-

tureza económica as dificuldades en-

frentadas pelos mais velhos. O fato é

que vivemos num tempo em que a ju-
ventude é idolatrada e a velhice é des-

prezada. Estamos muito distantes da
época em que se valorizava a experi-

ência dos muitos anos vividos. Agora,
o vigor da mocidade é que tem impor-
tância. Envergonhados, os que enve-
lhecem fazem tudo o que podem para
esconder os sinais da passagem do

tempo.

Nesse contexto, a

situação do pastor ju-

bilado não é diferente

da de outras pessoas

que chegam à mereci-

da aposentadoria. A
igreja, com frequên-

cia, reproduz a situa-

ção reinante em nos-

so mundo e, muitas

vezes, simplesmente

Rev. Gerson: "A igreja, com
frequência, se esquece daqueles
que dedicaram a vida toda ao
ministério da palavra e dos

sacramentos".

relação não só aos outros pastores

jubilados que temos em nosso meio,
mas também em relação a todos os
integrantes da terceira idade de nos-
sas igrejas e de nossa sociedade.

Deus nos ajude para que a come-
moração do Dia do Pastor Jubilado se

transforme numa oportunidade para
que a igreja reflita e descubra o minis-
tério que tem de assumir junto aos in-

tegrantes da terceira idade.

O Rei\ Gerson é editor <k O Bsfmdarte,
presidente do Seminário Teológico de São

Paulo e pastor da V IPI úe Ososro, SP
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muitas de nossas comunidades, estão
sendo realizados trabalhos direcionados
especialmente aos mais idosos. Ainda
há muita coisa a se fazer nessa dire-
ção. Mas até mesmo às páginas de O
Estandarte estão chegando algumas
notícias de nossas igreja.s que. com mui-
ta criatividade, têm descoberto o mi-
nistério da terceira idade.

O segundo ponto que destacamos
é que, na dura realidade em que vive-
mos, na maioria dos casos infelizmen-
te, a existência na terceira idade não
tem sido de descanso e tranquilidade,
depois de uma longa vida de luta e tra-
balho. Ao contrário, na época de usu-
fruir a merecida aposentadoria, a mai-

^ ' se esquece daqueles

que dedicaram a vida

toda ao ministério da
palavra e dos sacramentos.

Na edição de abril. O Estandarte
trouxe uma entrevista com o Rev. Ger-
son Pires de Camargo. Pastor jubilado,
ele chegou, peia graça de Deus. aos 94
anos. Manifestou, pouco antes de seu
falecimento, que gostaria de morrer pre-
gando. Felizmente, o desejo de seu co-
ração se realizou porque foi oferecida
a ele a oportunidade de continuar ser-
vindo a Deus por intermédio de um mi-
nistério junto à terceira idade em Lon-
drina. Em outras palavras, jubilado, não
foi ele desprezado: jubilado, continuou
a ser valorizado.

A mesma coisa precisa suceder em
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r uma revisão
de nossa prática

missionária

A
; portas do nosso primeiro cen-

tenário, sentimo-nos desafiados a pensar

seriamente em nosso projeto missionário.

Nossa igreja surgiu motivada porum for-

te ideal missionário.

A sociedade brasileira na época da or-

ganização da IPI do Brasil era diferente

da nossa Inicialmente, o interesse da igreja

foi o de expandir suas "tendas", cheia de
amor e paixão, comprometidacom os de-

safios do seu tempo. Hoje, em novo con-

texto social, percebemos que não evoluí-

mos como deveriamos, diversificando

nosso trabalho missionário. Insistimos em
achar que fazer missão é abrir novos cam-
posem áreas de fronteira, em lugares onde
ainda não temos hasteada a bandeira do

presbiterianismo independente, sem levarem con-

ta outros desafios da missão, inclusive o fato de
que fazer missão é também fortalecer as igrejas pe-

quenas para que não morram por falta de socorro.

Não adianta nada crescimento orgânico e

institucional, sem a qualidade do Reino de Deus.

Ainda que seja chocante, temos de reconhecer que
insistimos em métodos arcaicos de ação
missionária

São muitos e novos os desafios qtie temos para

enfrentar. Existem sérias questões que envolvem
o ser humano, comprometendo sua existência e

seu futuro, os quais nem sempre temos contem-
plado em nossos projetos. Estamos num tempo
de muitos bens nas mãos de poucos ricos, com
novos pobres e miseráveis, crise de identidade e

existencial, crise de vergonha e de palavra, crise

de valores e de espiritualidade, globalização eco-

nómica e da violência, crise de tudo!

A igreja em seu projeto de missão, precisa ter

clareza a respeito de quem é o ser humano que

precisa ser salvo: suas necessidades, sonhos, fan-

tasias, ilusões, limitações, possibilidades. Não po-

demos elaborar um projeto missionário que vise

apenas a quantidade de pessoas, sem levarem

consideração as tensões e ansiedades que elas en-

frentam no campo ou na cidade.

Levando-se em consideração todo esse con-

texto, nosso projeto de missão, se comprometido

com o Reino de Deus, deve ter como meta espe-

cífica alcançar os que estão sofrendo e que ainda

não estão contemplados com o nosso U-abalho. E
são eles; os idosos, solitários; os aidéticos e ho-

Rev. Leontino Farias dos Santos

mossexuais. discriminados; osjovens, sujeitos a
todo tipo de vícios; as crianças, abandonadas nas
ruas das pequenas e grandes cidades; os enfer-
mos, em clínicas c hospitais; os encarcerados, nas
celas de segurança máxima; as famílias em crise,

num processo vertiginoso de dissolução; etc. Como
se percebe, não temos projetos competentes de
missão para eles.

Acrescente-sc a tudo isso o fato de que nossa
pregação não vai alem das quatix) p;iredcs dos nos-
sos santuários. Não estamos na pequena nem na
grande imprensa. Não trabidhamoscom capelanias.

Talvez até alguém ache que isso não é fazer mis-
são!

O Projeto Natanael, um dos melhores que a
nossa igreja já conheceu, porque não propõe uma
campanha de evíingelização, mas um modo de vida

de testemunho e pregação constante, não foi ainda

assumido pela maioria do ministério da denomina-
ção. Muitos não têm o que criticar no mesmo por-

que engavetaram tudo quanto receberam, sem dar

nenhuma atenção e sem tentar scnsibili/.ar a igreja

a incorporá-loem sua prática missionííria.

Diante desta situação, desafiamos todo o nos-

so ministério, clérigos c leigos, a fazer uma revisão

das práticas missionárias da igreja, bem como a

refietir sobre os limites e as possibilidades das co-

munidades.

Vamos consagrar tudo o que lemos a esse tipo

de ministério e certamente veremos que, mesmo
sem grandes recursos, com boa vontade, amor, pai-

xão, consagração e compromisso com a Palavra

de Deus, o nosso trabalho não será em vão.

o Rev. Lemilino (• o prp.tnlí>fílc da AHstmbléia Geral da IH do

Brasil
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As Igrejas no Mundo^ Feitos , Pitos e Acontecidos Rev. Richard William Irwin

Lutero

Cinematográfico
Feito em Colónia, Alemanha

O jovem alor Joseph Fiennes. que

alcançou a fama por sua interpretação

de Shakespeare. no filme

"Shakespeare Apaixonado", assinou

um contrato para fazer o papel do

reformador Martinho Lutero num fil-

me que terá como diretor o canadense

Eric Till. O filme "Lutero" conta a his-

tória do monge alemão que desafiou o

poderio da Igreja Romana medieval,

iniciando uma reforma religiosa que

transformou o cristianismo e a cultura

ocidental. O filme "Lutero", que terá

um custo de 10 milhões de dólares, é

uma co-produção da empresa alemã

NPF Filmproduktion e a Associação

para Ajuda dos Luteranos, uma agên-

cia norte-americana. A filmagem co-

meçou em abril líltimo em locais histó-

ricos associadas com a Reforma Pro-

testante do século XVI, na Alemanha,

Itália e Repiíblica Tcheca. O diretor,

Tili, já trabalhou com a mesma com-

panhia alemã na produção de

"Bonhoeffer: Agente da Graça", um
filme biográfico sobre o teólogo que

resistiu contra Hitler.

O culto: encontro irresistível

Dito pelo Dr. Thomas C, Long,

professor do Seminário Teológico de

Princeton. em seu recente livro

"Para um culto vital e fie!"

"O centro do cul-

to é o encontro com
o Deus vivo. O ver-

dadeiro culto nos en-

volve como seres

humanos prostrados diante de Deus. O culto tem a ver com reverência e temor,

jamais com estratégias de marketing. Se tentarmos achar técnicas que atraiam

as pessoas ao culto, possivelmente teremos êxito. Mas fazer com que, assim, o

culto se tome agradável a Deus é impossível.

A sarça ardente não foi uma coreografia para apelar ao instinto religioso de

Moisés. Foi a manifestação da presença de Deus, diante da qual Moisés tinha

duas opções: ou fugir da majestade divina ou curvar-se diante dela.

Quando Jesus caminhou sobre as águas revoltas em direção ao barco onde

seus discípulos lutavam para não se afundarem no mar, a reação deles foi de

temor e adoração. Cultuaram ao Senhor não porque a experiência fosse diver-

tida, educativa ou emocionalmente agradável, mas, sim, porque se tratava de

uma experiência irresistível do misterioso eternamente Outro.

No culto verdadeiro, respondemos ao Deus que já está presente conosco,

com todo o nosso ser entregue ao louvor maravilhado, à alegria sem medida, à

confissão com temor e à dedicação grata de tudo o que somos e temos para a

glória e serviço de Deus"

Teologia por extensão
Feito em Ruanda

Após o horrendo genocídio

tribal de 1994. a Igreja

Presbiteriana de Ruanda criou um
centro de educação teológica de

base, a fim de suprir a falta do
grande número de pastores e líde-

res leigos que pereceram nos mas-

sacres ou que tinham fugido do
país. Como o nome sugere, o Cen-

tro Ecuménico de Pesquisa e

Popularização Teológica (CEPPT)
desempenha seu ministério juntamente com outras denominações: as igrejas batista
anglicana e metodista. O CEPPT oferece cursos por extensão para pastores e obreiros
leigos em estudos bíblicos, homilética. como promover reconciliação e em direitos huma-
nos. Esse ministério visa a ajudar cada participante a tomar-se um verdadeiro servo de
Deus. Há um empenho pela participação de mulheres, também.

Durante o primeiro ciclo de três anos (1996-1999). 630 pessoas foram treinadas. No
penodo de 1999-2001. 1.365 participantes foram matriculadas. Cada um pertence a um
dos 91 grupos de estudo local, que se reúnem uma vez por semana sob a direção de um
tutor do CEPPT. O Centro ainda publica livros na língua kinyarwanda. relativos ao Antigo
e Novo Testamentos, à história da igreja, à ética cristã, os quais são utilizados nos cursos.

Desde o prmcípio. o Centro recebe apoio fraternal de entidades e igrejas reformadas da
Suíça e da França.

Facilitadores do CEPPT num seminário de
treinamento

O livro alfabetízante
Acontecido em Santa Catarina e Rio Grande do Sul

Entre os dez municípios com maior índice de alfabetização

no Brasil, oito estão localizados no Rio Grande do Sul e dois em
Santa Catarina. O município com o menor número de analfa-

betos é São João do Oeste, SC, onde 99% da população é

alfabetizada. Os dados são do Censo 2000, divulgados pelo Ins-

tituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Todos es-

ses municípios estão localizados em regiões de colonização ale-

mã. Nas colónias alemãs, os professores sempre gozaram de
grande consideração.

A religião também foi fator importante no processo de alfa-

betização nas áreas povoadas por alemães e seus descenden-
tes. Para que um adolescente pudesse passar pela confirma-
ção, podendo participar da Ceia do Senhor na Igreja Luterana,
ele tinha de estar alfabetizado para poder ler a Bíblia. A Igreja

Luterana entende-se como "Igreja da Palavra". Já os católicos

romanos tinham a Bíblia em Latim, língua dominada apenas por
uma elite.

O Rev. Rkkard é membro da equipe paMoral da 1" IPf de Sã/) Paulo e da
Congregação do Seminário Teo/ógietí de São Paulo. Reside no Brasil desde

1947. Escreve a pedido de O Estanthrte desde 198Í

Fontes: Agência Latino-Americana e Caribenha de Comunicação;
Nuevo Siglo (CLAI): Presbyterian Outlook (IPEUA); Update (AMIR)
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Três mensagens inspiradoras
o Estandarte recebeu três mensagens, procedentes de Londrina, Limeira e Osasco. Elas
servem de mspiração aos nossos agentes e a todos os membros de nossas igrejas

Recibo da primeira assinatura, 1948

Estou enviando cópia do primeiro

recibo de minha assinatura, datado de

27/06/1948. com a rubrica do Presb.

Carlos René Egg. Ela foi feita um ano
e dois meses depois de meu batismo e

profissão de fé, em 21/4/1946. oficia-

dos pelo Rev. Jonas Dias Martins, por

ocasião da organização da IPI de

Arapongas. PR.

Faço parte daquele grupo de irmãos

que lêem O Estandarte com avidez, da
primeira à última página. Continuamos

seus assinantes mesmo nas reticênci-

as e intermi-

tências de sua

publicação e,

hoje, somos
compensados

pela sua pontu-

alidade e pri-

morosa apre-

sentação gráfi-

ca.

Quando de-

sejamos saber

de nossos ex-
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pastores, abrimos suas páginas e lá en-

contramos as igrejas e os presbitérios

a que estão vinculados. Podemos, en-

tão, mitigar a saudade.

Assinar o nosso meio de comuni-
cação é reencontrar amigos e irmãos

na fé e, até. nos despedirmos daqueles

que já foram para a Casa do Senhor.

E, também, usufruir as mensagens
candentes de nosso presidente e as do
editor do "Traço de União"do arraial

presbiteriano independente.

Graças a Deus. porque nos perdoou

. mediante Cristo Jesus

e permitiu que fôsse-

mos membros de um
ramo de sua igreja, a

IPI do Brasil, e assi-

nantes de O Estandar-

te, desde o início de

nossa carreira cristã.

A Eie toda honra e gló-

ria! Amém!

Do Preab. Boancnjf.H

de Oliveira, da P IPI

de Londrina, PR

Nenhuma família sem assinatura

É com alegria que expresso meu
contentamento, pois os membros da

minha igreja têm manifestado interes-

se pela renovação das assinaturas. Da
mesma forma agradeço o apoio dos

pastores, conselho e departamentos

internos, porque é de suma importân-

cia que haja o aumento do número de

assinaturas e que todos tenham o há-

bito de ler o nosso jornal O Estandarte.

Nosso desafio é fazer com que to-

das as famílias de nossas igrejas se-

jam assinantes do jorna! que é o gran-

de veículo de comunicação de nossa

denominação. E, por ser aniversário da

IPI do Brasil, que o nosso presente seja

uma assinatura de O Estandarte para

a nossa família. Além disso, também é

uma oportunidade para se ofertar uma
assinatura a algum irmão ou irmã que

não tenha condições de pagá-la.

Quem recebe uma assinatura de

presente sempre fica muito feliz. Aqui

na minha igreja local, já tive a alegria

de entregar três assinaturas de presen-

te. Espero que essa prática venha a se

converter num hábito entre os mem-
bros de nossas igrejas, pois se trata de

100 anos da IPI do Brasil

100 assinaturas de O Estandarte

Sou agente de O Estandarte há vários anos. Não passamos, nesse perío-
do, de oito a nove assinaturas anuais. Depois de, incentivado pelo Conselho
da Igreja, começar a divulgar o nos.so órgão oficial, alcançamos a quantia de
vinte e duas assinaturas. Diante da indiscutível qualidade e brilhantismo do
material, com apoio renovado do Conselho, lançamos cm nossa igreja a cam-
panha com o título acima, iniciada no último mês de abril, parcelando cm três
vezes a assinatura (nova ou renovação), visando adenlraimos no ano do
centenário da IPI do Brasil, com a marca de cem assinaturas.

Nossa igreja não possui cem famílias. Contudo, estaremos trabalhando
com o firme propósito de que todas as famílias da igreja, realmente todas,
tenham um exemplar mensal de O Estandaiie,

Há disposição do Conselho em completar o valor necessário para que se
alcance as cem assinaturas, visando oferecer às famílias impossibilitadas

financeiramente, às autoridades do Município de Limeira e a quem desejar

presentear um familiar ou amigo com uma assinatura.

Queremos esclarecer, ainda, que a nossa Igreja está procurando valori-

zar a denominação e reconhecer a sua qualidade literária, adotando as publi-

cações de revistas da Escola Dominical da Editora Pendão Real. usadas não
só pelas classes na Escola Dominical, mas também nos encontros semanais
do Grupo da Melhor Idade, além de adotá-Ias em estudos bíblicos.

Deixamos o seguinte desafio: agentes de O Estandarte, vamos juntos

prestigiar nossa amada IPI do Brasil. As contribuições e qualidades de O
Estandarte vão além da publicação mensal. Com o resgate dos Cadernos de
O Estandane, o ensino legítimo do cristianismo reformado está sendo tam-
bém resgatado. Essa é uma grande bênção para nossa denominação.

Adote você também, em sua Igreja, essa idéia ou campanha:

100 anos da IPI do Brasil - 100 Assinaturas de

O Estandarte.
Com fé e trabalho chegaremos lá!

Do Presb. Frand.sro Loure/iço Fcrrcim, agente (k O Es/andarle da 1" IPi de hivwira. SP

um gesto de amor para com nossos

semelhantes e para com nossa deno-

minação.

Dessa maneira, quando chegar o dia

3 1 de julho, ao completarmos 99 anos

de organização, estaremos cumprindo

o lema de nosso jornal que diz:

"Arvorai O Estandarte

às gentes".

Pela Coroa Real do Salvador!

f)o IHnr. JaruiffrS. Rocha Mn hr, agente de

O IMimíaríe da P lP,i de Osm, ,SP
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Um espírito pacifista.

Um velho semeador.
Presb, João Daniel Migliorini

or certo, muitas qualificações caberiam ao

Rev. Vicente do Rego Themudo Lessa. Sobre tan-

tas outras acrescento a impressão de minha so-

gra, D. Dulce, hoje com 88 anos: "O Rev. Vicente

era homem simples e delicado. Sempre cumpri-

mentava com as duas mãos. Estendia primeiro a

direita e depois, enquanto as mãos se juntavam no

cumprimento, apertava ainda mais o encontro, es-

tendendo também a esquerda".

Um quase abraço? Um afago? Coisas de ho-

mens sensíveis.

Foi esse homem sensível que eu conheci nas

páginas dos Annaes da 1' Egreja Presbyteriana de

São Paulo. No livro, o Rev. Vicente defme a si pró-

prio como um espírito pacifista. Um velho semea-

dor.

No capítulo final dessa obra, o Rev. Vicente

assume tom profético ao falar sobre o 3 1 de julho:

"Quando, naquella noite de balbúrdia e de an-

gústia, se ia distanciando o grupo retirante, ouvia-

se na Egreja Unida os tons melancólicos de um
hymno entoado pelos membros do Synodo: "Deus
vos guarde até nos encontrarmos."

Minutos antes dissera Eduardo Pereira em des-

pedida: "Vós ouvireis falar de nós. nós ouviremos

falar de vós e um dia perante o Juiz nos encontra-

remos."

"Aquelle hymno de despedida envolvia uma es-

perança de um futuro encontro que se tem demo-
rado, aliás. Também uma prophecia. O encontro

fatalmente se dará. Assim o foi na Escócia. As-
sim tem sido em outros paizes.

A esperança continua e a prophecia se cum-
prirá."

Mais de sessenta anos nos distanciam dessa

mensagem. Quase cem nos separam da "noite de
balbúrdia". E todas as vezes que se aproxima o 3

1

de julho ou que releio os Annaes ouço ecos de paz
e de semeadura da concórdia. Especialmente ago-
ra, quando nos vemos às portas de 2003, um sécu-

lo de separação.

Razões da separação
As razões de nossa separação foram sempre

claras e evidenciadas. Mas existe ainda, cem anos
depois, motivos para permanecermos desunidos?

A primeira questão foi o desejo de autono-

mia administrativa. Tão logo apareceram os pri-

meiros obreiros nacionais, haveria de se prenun-

ciar a independência eclesiástica, que E.C. Pe-

reira assinala na criação da Sociedade Brasilei-

ra de Tratados Evangélicos, em 1884. Esta iria

marcar sua posição pela dispensa do auxílio es-

trangeiro na manutenção de pastores,

evangelistas e professores ou estudantes do mi-

nistério.

A autonomia da igreja nacional começa a

constituir-se. de fato. com a instalação do Sínodo da

Igreja Presbiteriana do Brasil, reunindo em concílio

os nacionais e os estrangeiros, em 1888. Porém a

independência total somente viria a concretizar-se

em 1917, com a aprovação do "Plano de Coopera-

ção entre a Igreja Presbiteriana no Brasil e as Mis-

sões Estrangeiras que trabalham no país", aprovado,

naquele ano em Assembléia Geral. Este plano esta-

beleceu o "modus operandi"e se constituiu em um
novo regime, harmonizando interesses e delimitando

o campo das duas forças: as missões e a igreja no
Brasil. A decisão resolveria de vez antigas querelas

de relacionamento entre missionários e nacionais.

Hoje nenhum sinal há, nas duas igrejas

presbiterianas, de qualquer sujeição de nacionais aos

de fora. Tanto a IPB como a IPI são igrejas inde-

pendentes.

Esta primeira questão não mais se coloca.

Questão educativa
A questão educativa, um segundo motivo de se-

paração, se inicia pelo desejo dos nacionais visando

à "preparação teológica dos pastores nacionais",

mediante a criação de um seminário, intento que vi-

ria a chocar-se de frente com a nascente Escola

Americana de São Paulo, mais tarde transformada

no atual gigante que é o Mackenzie.

Esta querela pode ser vista sem nenhum conteú-

do emocional, especialmente se lançarmos mão do
excelente trabalho do Prof. Dr. Antônio Gouvêa
Mendonça ao focalizar a inserção do protestantis-

mo no Brasil. Em sua tese. lançam-se muitas luzes

sobre "as razões que levavam os missionários, e tam-
bém os pastores nacionais, a essa preocupação com
a educação paralela à propaganda religiosa."

Rev. Vicente Themudo Lessa

Se é verdade que a evolução do protestantismo

dependia da alfabetização de seus adeptos, não me-
nos verdade dizer-se que a ação educativa dos colé-

gios tinha como meta o estabelecimento de uma "ci-

vilização cristã", de um reino de Deus na terra se-

gundo os ideais norie-americanos. Aqui surgiram

muitos pontos de atrito: de um lado. os nacionais pro-

testando contra "a enfeudação da igreja aos gran-

des colégios missionários" e, de outro, os estrangei-

ros, por querer reproduzir nos colégios protestantes

"os padrões da ideologia norte-americana do indivi-

dualismo, do liberalismo e do pragmatismo."

Ora, embora Carlos Pereira fosse grande admi-

rador da nação norte-americana, ele e seus lidera-

dos "visavam a educação em termos de escolas pa-

roquiais para crentes, enquanto o "board" queria

escolas abertas ao público, que contribuíssem para

o progresso do Brasil através da influência da cultu-

ra norte-americana cristã."

Nesse choque de pontos de vista surge a ques-

tão da educação teológica: deveria ela "estar em mãos
de brasileiros ou norte-americanos?" Este ponto vi-

ria a causar muitas lutas e desentendimentos até

mesmo entre os pastores nacionais.

Passados os anos, não se efetivou a formação
de uma civilização protestante em nossa terra e nin-

guém mais advoga uma escola separada para os fi-

lhos da igreja. Por outro lado, a educação teológica,

nas duas igrejas, caminha sem grandes
distanciamentos de pontos de vista.

Hoje a IPI do Brasil busca, tardiamente, meios
para também se constituir em promotora de esfudos

universitários e o Mackenzie pode ser considerado
um gigante vitorioso. Por que não se lançar mãos do
moderno instituto jurídico do "franchising" e irma-
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narem-se as duas igrejas no estabelecimento de
um grande Instituto de Tecnologia? Sorocaba se

prestaria muito bem para uma cooperação desse
naipe e, parece-me. ninguém melhor para ser fran-

queado de um presbiteriano que outro presbiteriano.

Esta segunda questão, se no passado foi pomo
de discórdia, pode ser hoje motivo de aproximação.

Maçonaria
A maçonaria, a terceira questão, poderia então

constituir-se como o motivo de nos mantermos se-

parados?

Muito já se escreveu sobre o assunto e seria

fastidioso repisar argumentos ou provocar novas
lágrimas.

Vale apenas voltar ao velho semeador, o espíri-

to pacifista, o Rev. Vicente T. Lessa. É ele quem
diz, ao comentar os excessos que se cometeram
de lado a lado, as "mágoas e recriminações" que
se sucederam nos jornais e revistas dos dois ra-

mos presbiterianos, agora separados:
"Presbyterianos e presbyterianos independentes,

penitenciemo-nos ambos nós daquelles erros de

nossos paes e resguardemo-nos no futuro, lançan-

do nas águas do esquecimento o que ficou para

traz."

A maçonaria, como disse E.C.Pereira, foi "a

mão do gato para tirar as castanhas do fogo".

Hoje. passados 100 anos, a mim me parece que
as castanhas já se esfriaram e que o gato perdeu

seus pelos.

Esta questão deveria ainda ser motivo para nos-

sa separação?

Conclusão
Postos na balança os motivos da separação de

um lado e as alegrias da união de outro, parece a

mim não restar dúvida de que o prato penderia para

o lado bom, aquele de nosso encontro.

O velho semeador, o espírito pacifista, desde a

página de seu livro em que fala profeticamente da

esperança de um futuro encontro até o fmal, "fala

em nome da paz" e, com profunda emoção, anela

pelo dia do encontro.

E quando tal se der. diz ele, "chuvas de bênçãos

teremos, chuvas mandadas dos céus - nos dias que

terão de sobrevir com o presbyterianismo unido"

"Ouvireis exclamar em santo júbilo: quão for-

mosas as tuas tendas, ó Jacob! As tuas habita-

ções, ó Israel!"

E brada emocionado, fechando os Annaes:

"Ai. quem viverá quando Deus fizer isto!"

O.João Daniel é presbítero em dixpomhifuiade da í' IPI de

São Paulo, SP

Serviço de apoio a
pastores e igrejas

Rev, Éber Ferreira Silveira Lima

A partir do próximo número de O Estandarte, a
secretaria executiva da IPI do Brasil estará

disponibilizando uma coluna mensal de apoio a pas-

tores em busca de novos campos de trabalho e de
igrejas locais que estejam em processo de suces-

são pastoral.

Temos percebido essa necessidade a cada ano. pois o escritório central da IPI do Brasil é
frequentemente procurado por pastores e igrejas que se encaixam na situação descrita, par-
ticularmente no segundo semestre.

Esse serviço é comum nas Igrejas Presbiterianas dos Estados Unidos e da Europa, com
os jornais e revistas oficiais das igrejas trazendo informes e anúncios sobre novas oportunida-
des de pastorado e disponibilidade de obreiros.

Estamos certos que essa porta de comunicação facilitará distribuição de obreiros e o
suprimento pastoral de muitas igrejas.

Neste primeiro momento, solicitamos o seguinte:

Das igrejas locais:

V a) que os conselhos encaminhem ao secretário executivo da IPI da Brasil correspon-

dência oficial, declarando que estão em busca de pastor ou pastora para o ano vindouro;

V b) que essa correspondência explicite o perfil do obreiro desejado pela igreja, especificando

também as condições de trabalho que são oferecidas pela igreja iocal para o futuro pastor;

V c) que a igreja local infoniie obrigatoriamenie ao seu presbitério que está encaminhan-
do tal correspondência;

Dos pastores:

V a) que os obreiros encaminhem ao secretário executivo correspondência assinada,

declarando-se interessados em uma nova experiência pastoral para o ano seguinte e anexan-

do seu currículo;

V b) que o pastor ou pastora informe obrigatoriamente ao seu presbitério do envio dessa

correspondência.

A secretaria executiva receberá as correspondências e encaminhará a O Estandarte e ao

Portal Presbiteriano Independente na Internet a matéria para publicação. Tais órgãos reser-

varão seu direito de adequar as cartas aos espaços disponíveis para tal divulgação.

Lembramos que esse encaminhamento não garante aos ministros e igrejas a concretização

de seus objetivos e nem impõe a O Estandarte o dever de prover aos pastores e pastoras

campo e às igrejas, ministros.

Ademais, a transferência e a recepção de ministros está regulamentada pela Constituição

da Igreja e os presbitérios são os concílios que definem, em última instância, a respeito do

pastorado das igrejas locais.

O serviço oferecido via O Estandarte e Portal é apenas um apoio, visando a facilitar esse

processo.

O Reii Éber é o secretário executivo da IPI do Brasil

r
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Rosto deAnjo
Moacyr Garcia Duarte

viram o seu rosto como rosto de um anjo^^

Este registro, ao final do capítulo seis do livro

de Atos, refere-se à pessoa de Estêvão, diante do

tribunal dos judeus. Porque leriam aquelas pesso-

as visto o seu rosto semelhante ao rosto de um
anjo? A resposta aparece, em outro registro, no

início do mesmo capítulo: "homem cheio de fé e

do Espírito Santo".

Estas virtudes, oriundas da sua identificação

com o Senhor Jesus Cristo, davam-lhe um tama-

nho poder e uma sabedoria tal que o seu rosto se

transfigurava, tomando o aspecto de um anjo.

Exemplos como o de Estêvão, embora em grau

menor, têm sido encontrados em toda a história da

Igreja Cristã, na vida de grandes servos de Deus,

cuja consagração atesta serem eles "cheios de fé

e do Espírito Santo". Tenho lido biografias

inspiradoras, de homens desse quilate, e conheci-

do tantos outros.

Escrevo esta crónica para render a minha ho-

menagem a um deles, já no final de sua carreira.

Um pastor, que conheci na minha infância, desde
quando aprendi a admirá-lo. Chama-se Azor Etz

Rodrigues.

O primeiro encontro da minha família com ele

deu-se em 1932. em Anhuminhas. por intennédio

de meu tio João Borges. Numa das vezes em que
fomos à igreja, ele manifestou o desejo de nos vi-

sitar. Viajando a cavalo, tendo como companheiro
o sr. Júlio Caetano, ele cumpriu o prometido. Conta
minha irmã Celina que aquela visita foi uma das
coisas mais gratificantes para a nossa família. E o
início de uma longa amizade. Logo nos primeiros
meses do ano de 1934 voltamos a conviver com
ele, tendo o privilégio de acompanhar o seu rico.

frutífero e abençoadíssimo ministério.

Homem de oração e de jejum. Eu o ouvi. mui-
tas vezes, dizer à igreja que iria jejuar dia tal, de
tantas as tantas horas, concluindo: "ninguém é obri-
gado a acompanhar o pastor". Jamais ficou sozi-

nho. Sempre havia um grupo de pessoas para
acompanhá-lo.

Durante muitos anos orou pedindo a Deus:
"mente de ouro. saúde de aço e o coração cheio

do fogo do E.spírito Santo". E recebeu.

Deus concedeu-lhe a bênção de traba-

lhar quarenta anos sem ficar doente,

uma memória privilegiada e um minis-

tério frutífero. Recebeu mais de 1 .000

pessoas por profissão de fé. e encami-

nhou mais de uma dezena de moços ao

ministério.

Rev. Azor Etz Rodrigues

Um pastor que inspirava

confiança e segurança às

suas ovelhas.

Um pastor que inspirava confiança e segurança

às suas ovelhas. Onde fosse necessária a sua pre-

sença, a qualquer hora. dia ou local, ele comparecia.

Pastoreou um vasto campo, chegando a seis igre-

jas e algumas congregações. Foi para Assis levando
no coração o propósito de realizar uma obra nos mol-
des da Igreja Primifiva, descrita no livro de Atos, e
também de fazer da cidade um centro de irradiação

do evangelho. E conseguiu. Inspirado na Igreja de

Antioquia da Síria, apelidou a sua igreja de: "Antioquia

da Sorocabana". E a igreja honrou o título. Na cida-

de, além do crescimento da igreja e da construção

de dois templos, organizou três igrejas. Chegou em
1929, com 27 anos e vive lá até hoje, como Pastor

Emérito e Cidadão Assisense.

Enfrentou fases difíceis em seu ministério, espe-

cialmente na Igreja de Anhuminhas. A respeito dos
seus sofrimentos, meu irmão Azarias comentava:
"para aguentar o que o Rev. Azor aguentou, só
mesmo um santo como ele".

Com ele fiz a minha profissão de fé, e também
meus pais e minhas irmãs, e mais de uma dezena de

primos e tios. E foi ele que ordenou meu pai ao

diaconato.

Gozando da oportunidade de passar o final do
ano de 1 989 em Assis, fui à igreja e tive o privilé-

gio de estar ao seu lado no culto de vigília. Embo-
ra falando com dificuldade, em razão do mal de
Parkinson, foi possível constatar, mais uma vez,

na sua oração, a humildade do seu coração, a
candura da sua alma e a grandeza da sua fé. Que
alegria para mim!.

Desde a infância, eu ficava maravilhado ao
ouvi-lo pregar. Tão maravilhado que eu via o seu
rosto "como rosto de um anjo".

(Este texto foi redigido em 1 992, quando o Rev.
Azor ainda estava vivo. O Rev. Azor nasceu no
dia 8 de setembro de 1902 e faleceu em 24/8/

1996. Estamos, portanto, no ano do centenário de
seu nascimento.)

O Moaq/r é prestnírro da Igreja Presbiteriana do Brasil



ifSlSLAçÃo Eclesiástica

arte

Decisões do Conselho
Rev. Mário Ademar Fava

Junho (K

Vou comentar algumas decisões que Conselhos têm tomado, algumas das
quais me chegaram às mãos através de consultas e outras que. imagino, pode-
rão pensar em tomar.

LO Conselho decidiu: "nenhum membro
da Igreja poderá exercer qualquer cargo de
liderança sem que tenha, pelo menos, um ano
de frequência à igreja".

E,fssa decisão está na competência do Conselho, portanto, não
é inconstitucional. No Art. 93 está o âmbito da competência do Con-
selho, aquilo que pode e que deve fazer para "pastorear" a igreja.
E de sua restrita autoridade "superintender toda a administração
financeira....supervisionar e orientar a obra de educação cristã em
geral, bem como o trabalho das organizações departamentais da igre-
ja.... superintender todas as atividades espirituais, de evangelização e
de obra social". É no exercício dessa autoridade. denU-o do âmbito do
poder e do dever, que o Conselho determina normas de procedi-
mento.

Entendo que, embora ele tenha essa competência, não precisaria

tomar essa decisão. Bastaria ser cuidadoso, examinando sempre a

questão com muito critério, pois, na igreja, poderemos receber um
membro por transferência de outra, com uma vasta experiência ecle-

siástica, sem que tenha decorrido um ano de frequência antes das
nomeações do Conselho.

PROPAGANDA EM
O ESTANDARTE:
DH IJLCUE SEU

^ PRODUTO OU sií:rviço

Í{ -^i,SS EM NOSSO JOILNAL

O Estandarte está aberto à publicação de propaganda. flH
Dispomos de uma pessoa responsável para cuidar desse importante setor

É o Presb. Caleb Pessoa, da 1^ IPI de Bauru.

Os contatos com ele podem ser feitos pelos seguintes telefones:

(14)236-6290 .(14)9115-2189
(Ele solicita a gentileza de não deixar recado na caixa postal)

2. O Conselho da Igreja

decidiu convocar a

Assembléia para eleger

oficiais e resolveu: a) que a
votação seria "aberta" na
Escola Dominical e se

"encerraria" à noite, com
apenas um escrutínio; b)

fazer a indicação de pessoas
que poderiam ser oficiais da
Igreja, confeccionando uma
cédula para a eleição.

^^uanto à primeira decisão,

há duas falhas gritantes na resolu-

ção: o Conselho não tem compe-
tência para determinar como será

o funcionamento da Assembleia,

muito menos a quantidade de es-

crutínios. Ele não pode determinar

senão o hoaírio do início da reunião.

O que o Conselho pode fazer

dentro de sua competência é pro-

por à Assembléia. submetendo à

sua soberana decisão um horãrio c

a forma de eleição, com a garantia

de lisura no processo eleitoral, res-

peitadas as normas estatutárias.

Assim, se a Assembléia decidir que
o início da reunião seja na Escola Dominical e que o processo seja ao longo do
domingo, escolhendo ela mesma uma Comissão Eleitoral para acompanhamen-
to e execução desse processo eleitoral, e que o encerramento se faça no culto
público, a reunião eslíirá de conformidade com a nossa legislação eclesiástica,

Quanto à segunda decisão, a meu ver, ela também foge da competência do
Conselho, pois. embora não esteja explícito no texto constitucional e. talvez,

nem no Estatuto da igreja local, o Conselho não pode cercear a eleição de
nenhum membro professo cm plena comunhão, por qualquer motivo que seja.

Se o membro estiver em plena comunhão, estará com todos os seus direitos

garantidos. E a eleição para o oficialato da Igreja é um desses direitos. A
suspensão da comunhão é exatamentc o afastamento a esses direitos, como
participação da Mesa do Senhor, batismo de filhos, participação nas asscm-
bléias da Igreja, eleição para cargos e ofícios, etc. Embora a autoridade de
jurisdição, no governo presbiteriano, resida nos concílios, a decisão de eleger

oficiais não está na esfera de competência do Conselho, nem de outro concí-

lio. E competência exclusiva da Assembléia da Igreja. O que é da competên-
cia do Conselho é a ordenação, investidura e a disciplina dos oficiais. Assim,
sempre que a Assembléia elege oficiais, o Conselho deve se reunir e DECI-
DIR sobre a sua ordenação e investidura. Aqui, sim, o Conselho deve fazer

valer a sua autoridade, pois, entendendo que uma pessoa neófita (nova) na
igreja não deve ser oficial (como prescrevem as Escrituras e recomenda a

Constituição - ver o que é requerido de um membro para ser oficial - Art. 29,

66) o examina e lhe comunica que não procederá à ordenação em virtude do
que é recomendado pelas Escrituras e Constituição. O mesmo acontece quando
o eleito, mesmo sendo antigo membro da igreja, não for um bom chefe de
família, um bom esposo, etc. Sei, perfeitamente, que o "caldo engrossa" na

hora de se tomar essa decisão.pois aí ela será pessoal, enquanto que estabele-

cer normas para a Assembléia é genérico. Mas a autoridade é para ser exercida

corretamente.

O Rev. Mário é pastor da l " IH do Tatuapé
(Cmsu/Uis so//rc legislação eclemáslim podem aer mcaminkidas dirptumeníe a ele pelo e-

mail: mafava@(erra.com.hr ou através de carta endereçaái à redação de O Estajidarf^)
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Cinquentenário da Igreja do Alto de Vila

Conselho da IPI do Alto de Vila Maria

Em 14 de março de 1948, foi or-

ganizada a Congregação da 3" IPI

de São Paulo, no Allo da Vila Maria,

e em 16 de março de 1952 foi orga-

nizada a igreja, com os departamen-

tos internos em pleno funcionamen-

to, contando com 72 membros mai-

ores e 5 1 menores.

Nestes 50 anos, passaram pelo rol

de membros 1.411 pessoas, 34

presbíteros, 46 diáconos e 21

diaconisas.

Foram seus pastores os

Revs: Dr. Seth Ferraz, no

período de congregação

(1948 a 1951); Dr. Isaar

Carlos de Camargo ( 1 952);

Rev. Urbano de Oliveira Pinto

(1953 e 1954); Jair Ribeiro

de Melo (1 955 e 1956);

Sherlock Nogueira (1957); e

Milton dos Santos (de 1958

até o presente). Pastores

assistentes: Revs. lido Vargas

Rivera (1997 a 1999)e

Reginaldo de Almeida Ferro

(2001 e 2002).

Nestes 50 anos, a Igreja de-

senvolveu uma ação evan-

gelística que culminou com a or-

ganização das igrejas filhas: Vila

Sabrina, Vila Ede. Artur Alvim,

Guaianazes. 1" e 2" de São José

dos Campos e Lorena. Tem
hoje sob sua juri.sdição a Con-

gregação de Vila Galvão, em
Guarulhos, e um ponto de pre-

gação na cidade de Atibaia.

Nestes 50 anos da Igreja,

dela saíram 1 2 pastores.

As comemorações do Jubi-

leu de Ouro iniciaram em 1998.

com visitas da igreja mãe e seus

IPI do Alto de Vila Maria reunida para celebrar

departamentos às igrejas filhas, termi-

nando com uma concentração de igre-

jas mãe e Filhas, reunindo em um sá-

bado, durante o dia, 541 pessoas em
um acampamento e, à noite, em reu-

nião no templo com celebração da San-

ta Ceia.

Em 1999, continuamos com o pro-

grama visitando todas as igrejas do
Presbitério Bandeirante.

Em 2000, a IPI do Alto de Vila

Maria foi conscieniizada do que deve-

ria fazer no ano do cinquentenário.

Em 2001 , iniciamos as comemora-
ções do Jubileu de Ouro no dia 18/3/

01
. com um Culto Memorial Histórico

Fachada e vista interna do templo da IPI de Vila Maria

no salão social, que funcionava como
templo, com púlpito, harmónio, mobili-

ário e programa de culto original de 50
anos passados.

Durante o ano, foram comemora-
dos todos os eventos eclesiásticos na

perspectiva do cinquentenário.

Em fevereiro de 2002. os departa-

mentos internos fizeram, cada um, a

sua comemoração. Foi lançado o Ar-

quivo Histórico da Igreja com uma li-

nha o tempo do pastorado, do Conse-
lho e da Mesa Diaconal.

De 10/3 a 15/3/02, tivemos uma
chamada progressiva da igreja para o

cinquentenário em reuniões de ora-

ção.

No dia 16/3/02. foi dedicado ao

Senhor um Culto Solene de Gratidão

Comemorativo do Jubileu de Ouro,
com a participação de todos os inte-

grantes do Departamento Musical da
Igreja: Coral, Coral de Jovens. Coral

de Senhoras. Conjunto Musical e Vo-
cal da Mocidade. Quarteto Masculi-

no e Quarteto Feminino. Contamos
com a presença do Rev. Leontino Fa-

rias dos Santos, presidente da Assem-
bléia Geral da IPI do Brasil, que nos
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inspirou com a mensagem do
cinquentenário.

No dia 17/3/02, tivemos um al-

moço de confraternização reunindo

a igreja em um restaurante do bair-

ro e, à noite, um culto que lançou a

igreja para os desafios do segundo

cinquentenário.

Aaialmente, a IPI do Aito de Viia

Maria está com 182 membros co-

munganles e 46 não comungantes;

Conselho com 8 presbíteros e dois

pastores; Mesa Diaconal com 7

diáconos e 8 diaconisas; duas esco-

las dominicais com 2 1 3 alunos; uma
Sociedade Varonil com 1 5 membros;

duas SAS com 41 membros; uma
UMPI com 30 membros; e uma So-

ciedade Juvenil com 62 membros.

O Conselho tem o Departamen-

to de Educação (que administra a

Escola Dominical e Escola de Mú-
sica); o Departamento de Finanças

(que cuida do orçamento), o Depar-

tamento de Evangelização (que pro-

move o trabalho de expansão
evangelística); e o Departamento de

Desenvolvimento Comunitário (res-

ponsável pela comunicação interna,

com publicações de orientação dou-

trinária e litúrgica, e externa, com o

e-mail ipiavm@terra.com.br e regis-

tro de site em providência).

O Conselho é bastante zeloso na

condução do ritual do culto, sempre

nos caminhos correios da tradição

refomiada e da IPI do Brasil, bem
como encaminhando a vida eclesial

com sobriedade e consciência da sua

missão como "sal e luz do mundo".

Procurando inserir a igreja no

contexto da IPI do Brasil, coloca

uma assinatura de O Estandarte em
cada lar da igreja.

São seus pastores o Rev. Milton

dos Santos, titular, e o Rev.

Reginaldo de Almeida Ferro, assis-

tente.

Memórias de um jubilado em 44 anos de
ministério - Rev, Milton dos Santos

Presbitério Bandeirante

O Rev. Milton foi batizado em 1931 pelo Rev. Simeão
Cavalcante Macambira. recebido por profissão de fé a 26/
9/52, na V IPI de São Paulo pelos Revs. Jorge Bertolaso
Stella e Tércio de Moraes Pereira, e ordenado Ministro da
Palavra e Sacramentos a 23/1/57 pelo Presbitério de São
Paulo. Além da formação teológica, formou-se nos cur-
sos de Relações Humanas. Administração e Markenting
(1963), Pedagogia, Estudos Sociais (1968) e Filosofia

(1970). Exerceu seu ministério nas igrejas de Cruzeiro.
Sengó, Soledade de Minas (1957) e do Alto de Vila Maria
(de 1958 até hoje). Jubilado compul.soriamenle no dia 10/

03/2001 pelo Presbitério Bandeirante, continua como pas-

tor emérito e titular da IPI do Alto de Vila Maria, em São
Paulo. SR
O ministério do Rev. Milton revela os seguintes dados

estatísticos: prédicas - 7.267; bênçãos impetradas - 6.21 1

;

visitas pastorais específicas - 8.521; Santas Ceias minis-

tradas - 1.047; pessoas recebidas por profissão de fé -

480; batismos de menores - 43 1 ; reuniões de Con.selho -

636; reuniões de oração - 1 .34 1 ; reuniões de assembléia -

132; leitura de livros 548. 2 jornais diários e U-ês revistas

mensais; aulas de catecúmenos - 364; cursos vários mi-

nistrados - 1.336 aulas; reuniões várias de caráter eclesi-

ástico - 3.960; aulas de escola dominical - 2.273; manu-
tenção de um programa de rádio "Meditando em seu lar"

de 1978 a 1986. com uma mensagem diária, e de 1987 a

1993, com duas mensagens diárias; professor e diretor no

Instituto Mackenzie. de 1964 a 1989. e. após a aposenta-

doria, é professor de Sociologia e Filosofia na UNIP. de

1990 até o presente; leitura da Bfblia - 33 vezes o Novo
Testamento e 25 vezes o Antigo Testamento; cultos ao ar

livre - 151; viagens a serviço da igreja - 972; funções

denominacionais exercidas - 207; consultas pastorais es-

pecíficas -2.706; comemorações especiais - 261 ; bênçãos

matrimoniais - 459; ofícios fúnebres - 100; mensagens

pelo rádio - 4.256; expediente dado na igreja - 5.395; or-

denação e investidura de presbíteros - 74; ordenação e

investidura de diáconos e diaconisas - 1 00; organização de

igreja -9; de congregação -15: departamentos - 26; cons-

trução de templo - 6; bodas de ouro - 6; bodas de prata -

10; licenciatura pastoral - 6; ordenação pastoral - 3; jubi-

lação pastoral - 3; movimentação de rol em igrejas

pastoreadas: saídas do rol - 2 1 1 . entradas para o rol - 759;

viagens no país nos Estados do Rio Grande do Sul. Santa

Catarina, Paraná, São Paulo. Rio de Janeiro, Minas Gerais.

Goiás, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte. Ceará;

viagens ao exterior: Uruguai. Peru, Panamá, El Salvador.

México, EUA (três vezes). Itália. Chile, Argentina, Paraguai,

Portugal. Espanha e França.

O Rev. Milton revela também as funções exercidas

fora da IPI do Brasil: gerente administrativo do Instituto de

Cultura Religiosa e Revista Unilas. trabalhando com o
Rev. Miguel Rizzo Jr. de 1958 a 1960; membro da dircio-

ria da Confederação Evangélica do Brasil de 1967 a 1973;
em 1968 representou o Evangelismo Brasileiro na Confe-
rência Internacional de Educação Cristã e Seminário de
Educação Teológica em El Salvador.

Na IPI do Brasil exerceu as seguintes funções: mem-
bro executivo do Supremo Concílio e Mesa Administrati-

va de 1963 a 1974. 1991 c 1992. 1995 e 1996; secretário

executivo do Supremo Concílio de 1969 a 1974; secretá-

rio da Mesa Administrativa de 1967a 1971; tesoureiro do
Supremo Concílio dc 1972 a 1974; secretário de Estatís-

tica de 1963 a 1966; relator da Comissão de Administra-

ção e Finanças e Comissão Jurídica de 1 966 a 1 97 1 ; dire-

tor fundador da Livraria Pendão Real e gerente do Escri-

tóno Central da IPI do Brasil de 1967 a 1974; relator da
Comissão de Educação Cristã, com o lançamento da "Re-
vista de Educação Religiosa", "Falemos de Cristo aos
Pequeninos" e "Alvorada" de 1970 a 1973; secretário

executivo, tesoureiro e membro da Fundação Eduardo
Carios Pereira de 1970 a 1976; diretor do Fundo de Sus-

tento da IPI de 1972 a 1973; professor na Faculdade de
Teologia de 1966 a 1976; relator da Comis.são Comemo-
rativa "A IPI do Brasd no seu Ano LXX", em 1973; se-

cretário permanente do Sínodo Orientai, de 1959 a 1971.

vice-presidente, em 1973, 1974 e 1979 a 1981. c presi-

dente de 1975 a 1978 e de 1991 a 1993; secretário do

Presbitério de Leste, de 1959 a 1963, e presidente, em
1964; presidente do Presbitério Paulistano, em 1967, c

tutor eclesiástico de 1966 a 1968edo Presbitério Bandei-

rante de 1971 a 1976; presidente do Presbitério Bandei-

rante e sua Comissão Executiva, de 1969a 1974. de 1977

a 1982. de 1987 a 1993. e em 2002; vice-prcsidenle. em
1975; tutor eclesiástico de 1971 a 1976; coordenação das

Comemorações do Centenário do Presbiterianismo em
Lorena, 1957. Foram visitados oficialmente 21 Presbité-

rios, 5 Sínodos e 93 Igrejas.

O Rev. Milton afirma: "são infinitos e perigosos, po-

rém edificantes, os caminhos do Ministério Sagrado. Em
cada dado que lenho em minha mente há uma história

que pode ser contada revelando não só a açâo pastoral

pessoal, como também o relacionamento humano expe-

rimentado nestes quarenta e quatro anos de ministério,

dividido e completado com a presença dedicada, eficien-

te e sempre presente de minha esposa. Zuleika Camargo
dos Santos, a quem rendo minha homenagem e agradeci-

mento profundo, agradecendo ainda a compreensão dos

meus filhos: Raquel, Carlos Henrique. Mauro. Milton e

Renato, todos con.scientes de sua fé.Todo o mérito deste

ministério deve ser atribuído a Deus. Somente a Ele a

honra e glória, hoje e por toda a eternidade. Amém."



Nossas Igrejas
Folo: Sheila Amohm

Presbitério

Bandeirante saúda

pastores jubilados

Rev. Reginaldo de Almeida Ferro

O Presbitério Bandeirante visitou seus pastores

jubilados. São eles: Revs. Benedito Antonio dos San-

tos, Isaías Souza de Carvalho. Josué Cintra Damião.

Milton dos Santos e Saulo Castilho.

Os Rev. Saulo e Josué não estão em atividade,

enquanto os demais continuam a exercer as funções

do seu ofício. O Rev. Josué está morando em Salva-

dor e. devido à distância, foi contatado mediante carta

e telefonema.

Estas visitas marcam uma nova fase na vida do
Presbitério, que estreita mais o relacionamento en-

tre os seus pastores. O conlato com o Rev. Josué

Cintra Damião serviu também para cumprimentá-lo

pelos seus 54 anos de ministério na IPI do Brasil.

Ele se emocionou bastante ao receber nossa carta e

telefonema.

O Rev. Saulo Castilho mora em São Paulo e de-

senvolveu seu ministério em momentos decisivos de
igrejas do Presbitério Bandeirante, atuando sempre
como moderador equilibrado.

Visitamos também o Rev. Jair Ribeiro de Mello,
que foi pastor da IPI do Alto de Vila Maria (1955-
1 956). e a viúva do Rev. Sherlock Nogueira. D. Dina
Nogueira. O Rev. Shedock foi pastor da IPI do Alto
de Vila Maria, em 1957.

Os momentos que passamos com nossos minis-
tros jubilados nos deram uma visão muita bonita do
trabalho realizado há décadas passadas. Foi bom ouvir
relatos e testemunhos de servos consagrados! Ou-
vimos também relatos em que tribulações tentaram
desestimular a vida deles, porém, revestidos peio po-
der de Deus. eles venceram todas as batalhas.

Descobrir o passado da igreja, através de suas
histórias, encheu-nos de muita esperança.

Enquanto os aposentados do Brasil são tratados
com desprezo por grande parte da população que não
respeita seus direitos, procuremos olhar como mais
consideração àqueles que deram muito de si para sus-
tentar e proteger o rebanho de Cristo.

Vamos nos lembrar e amar os ministros jubilados
da IPI do Brasil. Oremos para que Deus continue a
iluminar e sustentar a vida de todos eles.

O Rev. RegimUk é pastor auxiliar da IPI do Alto de Vila

Maria, m São Paulo. SP

Nosso cântico de gratidão

pela vida do Rev. Gerson
Pires de Camargo

Graças damos por esta vida, que encer-

rou sua trajetória terrena às 20h45 do dia 23

de abril de 2002, aos 94 anos de vigor e de

produtividade no Reino de Deus. "Suas obras

o seguirão". Seus exemplos conosco ficarão.

Exemplo de esposo e de pai, modelador

de caracteres e de personalidades segundo

o coração de Deus. Parâmetro para sua es-

posa, seu filho, suas filhas, seus netos e seus

bisnetos.

Exemplo de pastor temo e compassivo,

paracom os rebanhos que passaram pela can-

dura de seu cajado, em muitos campos onde

foi colocado pelo Supremo Pastor.

Exemplo de fidelidade ao Senhor Jesus e

à sua causa. Convicto das doutrinas biljlicas

e eclesiásticas. Permaneceu fiel ao seu minis-

tério e ao Senhor da seara. Jamais deixou de
pregar o evangelho. Mesmo depois de jubi-

Quando morre alguém da estirpe

deste nosso querido pastor, com
certeza, há festa nos céus e a

"galeria dos heróis da fé" celestial

fica mais engalanada.

lado e já avançado em idade, colaborou com
igrejas e congregações, ainda que distantes

da sede. Nos seus líltimos anos dedicou-se

efetívamente ao ministério da terceira idade

da \\ IPI de Londrina, pregando todas as

segundas-íeiras nas reuniões dos imiãos e ir-

mãs da "linda idade" de nossas vidas.

Podemos dizer, com toda a convicção, que
o Rev. Gerson "morreu em pé". Quando mor-
re alguém da estirpe deste nosso querido pas-

tor, com certeza, há festa nos céus

e a "galeria dos heróis da fé"

celestial fica mais engalanada.

Este é o nosso cântico de gra-

tidão a Deus pelo privilégio de ter-

mos usufruído de uma tão

benfazeja convivência.

Que o Espírito Santo, Consolador, enxugue
as lágrimas de D* Oféha e de todos os familia-

res, inclusive as nossas, que somos seus irmãos
em Cristo.

Somos gratos a Deus pela bênção que foi,

a cada um de nós, a vida do Rev. Gerson Pires

de Camargo. Amém!

Boajierges de Oliveria, pelo Ministério da Terveira

Idade da 1" IPI de Londrina
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Uma fábrica que virou igreja

Folox dIvulgatAo

Rev. Éber Ferreira Silveira Lima

No dia 24 de março último, tive o

privilégio de visitar a Congregação

Presbiteriana Independente de
Araçatuba. SP, a convite do pastor,

Rev. Lupércio Alves Pereira, e da li-

derança da comunidade local. A cida-

de de Araçatuba possui duas IPIs, sen-

do que a congregação visitada é

presbiterial.

Ao chegar, tive uma agradável sur-

presa: uma congregação bem monta-

da, instalada em um amplo e bem cui-

dado edifício de dois pavimentos.

O melhor de tudo, porém, estava

reservado para o momento do culto.

O auditório estava repleto e aproxima-

damente cem pessoas reuniram-se ali

para adorar a Deus. Meu coração se

alegrou e isso influenciou minha fala

ao povo de Deus. Além de pregar, dei

um breve relato a respeito das lutas e

das vitórias da IPI do Brasil. Pude
sentir na reação do auditório um senti-

mento de amor e de respeito à deno-

minação, sensação essa que foi con-

firmada na reunião que íive. após o

culto, com toda a liderança da congre-

gação.

Foi quando fiquei sabendo que o

edifício tão bonito é alugado. Era uma
fábrica, que a dedicação, o trabalho e

o carinho dos membros da congrega-

ção transformaram em um belo salão

de cultos.

Agora, o povo de Deus quer com-
prar a propriedade. O desafio financei-

ro está muito além dos atuais recursos

de que a congregação dispõe, mas a fé

que a levou até aqui haverá de conduzi-

la à concretização do sonho. Afinal,

quem transformou uma fábrica em igre-

ja pode ir muito mais longe

!

Vamos orar para que tenhamos, em
breve, nossa terceira IPI organizada

em Araçatuba. E com prédio próprio,

para a glória de Deus.

Pela Coroa Real do Salvador!

O Rei.\ Eher {' o secrefário execiiliro da IPÍ

do Bra.s/l

^'IH lllllllllllltll
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Congregação da IPI de Araçatuba, SP

Rev. Raul

Hamilton
batiza criança

' ao se despedir

\
da 2^ IPI de

Sâo José do
Rio Preto

Despedida de um pastor amado
Conselho da 2" IPI de Sâo José do Rio Preto

Depois de 27 anos de pastorado na cidade de

São José do Rio Preto, SP, dos quais 14 anos na

2'' IPI de nossa cidade, o Rev. Raul Hamilton de

Souza transferiu-se para Campo Grande. MS.

onde assumiu a l" IPI local. Ele deixou saudades

entre os riopretenses.

Em reconhecimento pelo bom trabalho desen-

volvido pelo amado pastor na cidade e região, foi

promovido, no dia 22 de dezembro de 2001, no

templo da 2" IPI de São José do Rio Preto, um
culto de gratidão a Deus por sua vida e ministé-

rio. O culto marcou a despedida do Rev. Raul

Hamilton de Souza e contou com a participação

de irmãos e irmãs de todo o Presbitério.

A comunidade evangélica de Rio Preto, es-

pecialmente os membros da 2'' IPI, agradece ao

amado pastor e sua família pelos vários anos de

convívio, rogando a Deus a sua proteção para o

novo desafio que enfrentam.

O Rev. Ricardo José Bento assumiu o

pastorado da 2' IPI de São José do Rio Preto no

ano de 2002. Ele será auxiliado pelo licenciado

Marcelo Branco Aparecido. , »um*m*»

Que Deus abençoe a lodos nós!

(O Estandarte conta com 15 assinantes ria 2'

IPI de São José do Rio Preto, SP) ^ " G
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33 anos de luta da 2^ Igreja de Bauru
Presb. Nilson Zaneia

Com o templo lotado e muita ale-

gria, a 2'' IPI de Bauru.SP. comemo-

rou, no dia 29 de abril último, seu 33"

aniversário de organização. O progra-

ma constou de muita música, apresen-

tada pelo Conjunto de Adultos e lou-

vor pela mocidade.

Convidado, usou da palavra o Rev.

Valdemar de Souza, presidente do

Presbitério Central Paulista e pastor da

i- IPI de Bauru.

A igreja conta com ministérios atu-

antes. A Mesa Diaconal, as

Coordenadorias de Adultos e da Mo-
cidade, assim como a Secretaria de

Adolescentes trabalham em sintonia

com o Rev. Ademir Pereira da Silva.

Organizada pelo Rev. Altílio

Fernandes, o templo e demais instala-

ções foram construídos a partir de ju-

lho de 1966.

Seu primeiro pastor foi o Rev. Adão
Carlos Organo, sucedendo-se os Revs.

José Zaponi, Brasílio Nunes de

Alvarenga. Laudeiino de Abreu
Alvarenga. Antônio Corrêa Rangel de

Alvarenga. Tercílio de Almeida
Coutinho. Josias Martins de Almeida.

Valdir Vieira. João Davi Ferreira. O
atual pastor é o Rev. Ademir Pereira

da Silva.

Parte do auditório na celebração dos 33 anos da 2^ IPI de Bau ru

Presba. Leni de Almeida Fava e Rev.

Ademir da Silva. Ela é a primeira

presbíteria eleita em Bauru

Conselho e

pastor da 2^ IPI

de Bauru, na

comemoração
do 33°

aniversário da
igreja

O Conselho é integrado pelos

Presbs. Ismar Ribeiro Lopes, Levy So-

ares da Silva, Luiz Carlos Costa, Mil-

ton Ezequiel Henrique e Leni de

Almeida Fava. Ela foi a primeira

presbítera a ser eleita na igreja e na

cidade de Bauru.

O Presb. Nilson é agente de O tt
Estandarte da /" IPI de Bauru,

SP
(O Estandarte conta com 10

assinantes na 2* IPI de Bauru)

Aniversário da 3^ Igreja de Bauru

No dia 3 1 de março, a 3". IPI de
Bauru. SP. esteve em festa. Come-
moramos 28 anos de organização.

Trouxe a Palavra de Deus o Rev.

Isaías Garcia Vieira, pastor da 1" IPI

de Machado, MG.
Quando pensamos no tempo de

outrora, a saudade vem à tona. Pela

nossa igreja local já passaram pes-

soas que estão na glória. Muitos dos
que aqui congregam têm histórias

para contar. São histórias que causam
impacto sobre aqueles que estão co-

meçando a caminhada da fé.

A 3" ÍPl de Bauru é privilegiada.

Contou com um pastor como o Rev.
Attílio Fernandes, que hoje é seu pas-

tor emérito. Foi ele que. juntamente
com o conselho e os membros da igre-

ja, não mediu esforços para que o nos-
so templo fosse erguido e ampliado, a
fim de que uma parte do corpo de Cris-

Rev, Kleuber Leal da Silva

to tivesse um lugar para adorar a Deus.

Atualmente, temos lutado para que
a igreja cresça ainda mais e para que
muitos dos que aqui congregam não
abandonem o primeiro amor. Este tem
de ser o espírito de cada pastor, de cada
membro e de cada igreja local da IPI

do Brasil. Um espírito de iuta, impon-
do-se como igreja reformada e históri-

ca, que tem raízes e doutrinas, ofere-

cendo amor e dignidade.

Ao ensejo do aniversário da 3^ IPI

de Bauru é esta palavra que trazemos

a todos os membros da IPI do Brasil:

vamos lutar por nossa igreja.

O melhor presente que podemos
dar para a nossa igreja é fazermos parle

de sua história, evangelizando, pregan-

do e visitando.

Parabéns, 3' IPI de Bauru por mais
um ano de existência ! Que Deus aben-

çoe ricamente a vida de cada membro
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A alegria da colheita

Foi com muita alegria que, no últi-

mo dia 1 7 de março, a Congregação

da 7^ IPI de Londrina. PR, colheu fru-

tos da pregação do evangelho, com o

recebimento de 3 novos irmãos.

Com quase cinco anos, a Congre-

gação da 7" IPI de Londrina vem pas-

sando por um momento muito feliz.

Os três novos irmãos recebidos são

os seguintes: Linisley Marcos Silva

Ferreira (batismo e profissão de fé),

Karla Andréa Correia Luiz {profissão

de fé) e Fernanda Renata Correia Luiz

(profissão de fé).

Antes do momento do batismo e

profissão de fé. houve a bênção matri-

monial sobre os irmãos Linisley Mar-
cos Silva Ferreira e Elza Aparecida

Inácio dos Santos.

A Congregação da 7" IPI de Lon-

drina está preparando mais pessoas

para serem recebidas como membros.

Rev. Ricardo Baracho dos Anjos

Recentemente, foi mudado o local

de funcionamento dos trabalhos. Nos-
so novo endereço é o seguinte: rua

Ehas Daniel Hatti. L27 1 . baiiro Aquiles

Sthengel, Londrina. PR. 86086-080.

Somos gratos a Deus por esse mo-
mento maravilhoso de colheita, que nos

faz alegres e es-

perançosos.

Pedimos as

orações de todos

em nosso favor.

A Deus toda

a glória para sem-

pre.

O Rev. Ricardo é

pas/or auxilun dn
7" IPI de Londriim.

PR, e dirige a

Congregarão da

mesma igreja

A alegria da colheita: Karla.

Linisley, Rev. Ricardo, Presba.
Amélia e Fernanda

Novos membros em Andradina
Presb. Edvandef Santos Esteve;

e de cada pessoa que lém frequen-

tado assiduamente os trabalhos de

nossa igrejas.

O Rev. Kleuber é o pastor da IPI de

Bauru, SP

(O Estandarte conta com 11

assinantes na 3* IPI de „
Bauru) M

No dia 31 de março de 2002, a IPI de Andradina.

SP, teve um acréscimo de 13 novos irmãos em seu rol

de membros; 6 por profissão de fé e batismo. I por

profissão de fé e 6 por batismo.

Os irmãos foram recebidos por ocasião do culto

dominical com grande festa e alegria, pois para nós foi

motivo de júbilo colher tais frutos, resultado de um tra-

balho sério na presença do Senhor.

Os atos pastorais foram realizados pelo Rev. Mar-

cos Gonçalves Marinho, pastor da igreja.

Receber novos convertidos numa semana de Pás-

coa é de grande valia, porque o momento simboliza e

faz lembrar a liberdade que Deus nos concede em Je-

sus Cristo.

No dia 28 de abril, foram recebidos como membros da

IPI de Andradina mais 5 irmãos. Eles vieram por transfe-

rência da IPB. Dessa maneira, o número de novos mem-

bros de nossa comunidade chegou a dezoito.

Alegramo-nos em compartilhar com todo o arraial

No dia 31 de março, a IPI de Andradina recebeu 13 novos

membros. Em 28 de abril, mais 5 pessoas foram recebidas

presbiteriano independente a fidelidade e o amor

do Senhor presentes na vida de nossa igreja, -^^ vj^

O Edmnder é preshitero da IPI de Andradina. SP
(O Estandarte conta com 9 assinantes na IPI de Andradina)
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5^ Igreja de Maringá: semente caída

em boa terra

Rev. João Rodrigues

A IPI do Brasil tem hoje em
Maringá, PR, seis igrejas organiza-

das. Quase todas são filhas da 1'

IPI de Maringá. O pioneirismo des-

se trabalho deve-se ao ministério do

Rev. Jonas Dias Martins, cuja vida

é apresentada no livro "Apóstolo Pé

Vermelho", do Rev. Éber Ferreira

Silveira Uma.

Um pouco da bela história da
IPI de Maringá

O início do trabalho no bairro do

Jardim Liberdade foi em agosto de

1 989. com muita oração, nas casas

que se abriram para acolher mem-
bros da l" IPI da cidade.

Um ponto de pregação foi aber-

to na av. 7 de Setembro e depois

transferido para uma residência

alugada, onde permaneceu até 20/3/

1992, quando passou a ocupar um sa-

lão edificado em terreno adquirido na

rua Frei Caneca. O trabalho era lide-

rado pelo casal de missionários Silvana

e Hélio Osmar Fernandes.

Em fevereiro de 1992, começou a

auxiiiarna Congregação do Jardim Li-

berdade o subscritor desta nota.

Na frente do salão, foi construído o
belíssimo templo, consagrado em 26/

5/1995, com a presença do Rev. Má-
rio Ademar Fava.

No dia 2 de março de 1997 foi or-

ganizada a 5'' IPI de Maringá. O Pres-

bitério designou o Rev. João Rodrigues
para o pastorado da nova igreja. O
Conselho eleito na organização da igreja

ficou assim constituído: Presbs. Isaías

Francioli Honorato (vice-presidente).

Giácomo Zanoni (secretário), Rubens
Natal Pereira e Edgar Robson Pereira

(tesoureiros). Para composição da pri-

meira Mesa Diaconal foram eleitos:

Adenir Aparecida Frasson de Azeve-
do (presidente), Carmen de Souza

Grupo de membros da 5^ IPI de Maringá

Templo da
5^ IPI de
Maringá'

Rev. João

Rodrigues

no púlpito

da 5^ IPI

de Maringá
|

Rodrigues (secretária), Cláudio

Luiz Pereira (tesoureiro).

Catharina Andreghetto Zanoni,

Regina Cruz Honorato e Tereza

Rodrigues Caíres.

A igreja hoje

A 5" IPI de Maringá foi orga-

nizada com 88 membros. Hoje,

após cinco anos. está com 124

membros maiores e 30 menores.

A Escola Dominical possui 140

alunos. O Conselho atual é o se-

guinte: Rev. João Rodrigues (pre-

sidente), Giácomo Zanoni (vice-

presidente), Levi Maldonado
Peres (secretário), Antônio
Saturnino da Silva e Rubens Na-

tal Pereira (tesoureiros), Walter

Pereira Dantas e Edson Ferreira dos

Santos. Mesa Diaconal; Irany Brasília

C. Salles (presidente), Nilma J. Assis

da Silva (vice-presidente). Rosalina

Bordinhão Dantas (secretária), Ivone

de Carvalho Britez Devars (2^ secre-

tária), Ivete C. Bispo Pereira (tesou-

reira), Carmen de Souza Rodrigues.

Jesuíno Porfírio da Rocha, Odilon
Saturnino da Silva, Osny Gualda Garcia

e Adenir Aparecida Frasson de Aze-
vedo.

Além de todos os trabalhos regula-

res, a igreja desenvolve aquele que é

chamado de Arte e Luz, promovido há

dois anos pela Mesa Diaconal, que re-

aliza vários trabalhos artesanais.

Por tudo o que já aconteceu e con-

tinua acontecendo, podemos afirmar

que, pela graça de Deus, a 5^ IPI de

Maringá é semente lançada em boa
terra.

O Rev. João é o pmior da 5" IPI

de Marinffá, PR *~

(O Estandarte conta com 9 ^.
J>

assinantes na 5' IPI de Maringá) i
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Igreja de Fernandópolis
comemora 58 anos

Presb. Ozias Julio de Carvalho, Osni L Cabral e Andréa B. Ru sso

f

o dia 3 de março foi muito festivo

para a IPI de Fernandópolis, SR des-

de a Escola Dominical até o culto à

noite. Contamos com a presença do
Rev. Nilor Vieira de Souza, pastor da

IPI de Eldorado, em São José do Rio

Preto, SP, que proferiu importante pa-

lestra para as classes em conjunto, no

período da manhã, e pregou, no culto

vespertino.

O Rev. Edson Avelino da Silva,

pastor local, conduziu a liturgia do cul-

to, que foi enriquecida com a partici-

pação das crianças, adolescentes, quar-

teto, solista, equipe de louvor da moci-

dade e coral, sob a regência da Profa.

Priscila Avelino da Silva.

O auge das festividades ocorreu

com o recebimento de 5 jovens por

batismo e profissão de fé. além de uma
família vinda por transferência.

Npssa Escola Dominical conta com
cerca de 100 alunos. A igreja possui

171 membros professos.

Dados históricos

A IPI de Fernandópolis foi organi-

zada em 27 de fevereiro de 1944, sob

a jurisdição do antigo Presbitério do

Oeste Paulista. Seu primeiro conselho

era integrado pelo Rev. Silas Dias e os

Presbs. João Saturnino de Almeida.

Fachada do templo da IPI

de Fernandópolis

José Alves dos Santos, Francisco Pe-

reira Filho, Hortêncio de Souza Car-

valho e Antônio Pinto Cabral, lodos de

saudosa memória.

Ao longo de sua história, a igreja

contou com o pastorado de diversos

ministros, dentre os quais destacamos

os Revs. Rui Anacleto, Rubens
Aversari, João V. da Silva, Jorge do

Amaral Pinto (em cujo pastorado foi

construído o novo templo), Josué de

Campos, Neudir Batista. Valdemar de

Souza, Overian B. da Silva e José Pe-

reira Filho.

Nossa igreja se orgulha de ser mãe
de alguns pastores de nossa denomi-

nação, os Rev. Otoniel Marinho de

Oliveira. Jetro Pereira da Silva, Tiago

Novos membros - momento de alegria maior no culto do 58° aniversário
da Igreja de Fernandópolis

Escobar de Azevedo e Marcos Gon-
çalves Marinho, todos em franca ati-

vidade na IPl do Brasil.

Desde janeiro de 1986, a igreja está

sendo pastoreada pelo Rev, Edson
Avelino da Silva, pastor zeloso na dou-

trina bíblica e grande arauto, que tem

transmitido mensagens que alimentam

o rebanho.

O atual Conselho é composto pe-

los seguintes irmãos: Rev. Edson
Avelino da Silva (presidente): Ozias

Julio de Carvalho (vice-presidente),

Anísio António Bueno (secretário).

Conselho da IPI de Fernandópolis: Presbs. Ozias, José Luiz, Anísio, Rev. Nilor

(convidado especial), Rev. Edson e Tito

Aparecido Laeríe Gonzáles, José Luiz

Ferreira e Tito Bclolli.

Na Mesa Diaconal contamos com:

Adalgisa Fernandes M. Teixeira (pre-

sidente). Gesse Soares Caetano (secre-

tário), Lídia Savoine Gonzáles (tesou-

reira). Elza de Jesus Barbosa. Eunice

Santos Silva, Charles Adriane, Evanirde

Cabral de Carvalho e Osni Belotti, que

é também o tesoureiro da igreja.

Escola Dominiciil: Daniel Rossi (su-

perintendente). Noemia Escobar

Picolin (vice-superintendente) e Lea

Sara M. Perreira Belotti (secretária).

Coordenadores dos adultos: Presb.

Ozias Julio de Carvalho e Diac.

Evanirde Cabral de Carvalho.

Coordenadores da mocidade:

Daniel Rossi c Marta Carta.

Contamos com a indispensável dire-

ção de Deus. nosso Pai, na condução de

sua igreja até a volta do Senhor Jesus.

O Oz/m (' prfshiliTo c nijcntf de O
Kstamlmte da IPI de Fernamlõpolis, SP, e o

Osni e a Andrm são membros

dnqupin igr^a t£SaBfc2fi

-5Sl(O Estandarte conta com 12

assinantes na IPI de 7-.

Fernandópolis) ^
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Igreja de Telêmaco Borba - 40 anos
Fotos divulgação

Rev. Clério Tesch

Março foi um mês de festa na IPI

de Telêmaco Borba. PR. Comemora-

mos 40 anos de organização.

Tivemos a participação de vários

grupos e cantores evangélicos nos cul-

tos. No dia 24 de março, contamos

com a presença do coral da IPB de

Telêmaco Borba e do Rev. Carlos

Fernandes Meier, pastor da i*" IPI de

Curitiba. PR, o qual proclamou a pala-

vra de Deus.

A história da nossa igreja em
Telêmaco Borba começou em 1942,

quando estava em grande movimento

o plano de construção da fábrica de

papel e celulose dos irmãos Klabin. que

é hoje a maior do género nu América

Latina.

Naquela ocasião, muitos irmãos e

irmãs de várias igrejas imigraram para

esta região, atraídos pela oportunida-

de de trabalho. Organizou-se. então,

uma congregação de membros da IPB

e da IPI do Brasil.

Em 1946, a união entre os

presbiterianos foi desfeita. Organizou-

se assim a congregação da IPI do Bra-

sil. Em 1954, as fábricas dos irmãos

Klabin destinaram locais para que as

igrejas se instalassem. Durante esse

período, a congregação de nossa igre-

ja sofreu várias crises, reorganizando-

se em 1959, em Telêmaco Borba.

Com a estabilidade e crescimento

significativo da congregação, o Pres-

bitério de Londrina resolveu organizá-

la em igreja, no dia 25 de março de
1962. A presidência da comissão de
organização coube ao Rev. Jonas Dias
Martins.

Hoje, a IPI de Telêmaco Borba
conta com 175 membros professos e

28 não professos, além de uma con-
gregação, que desenvolve um traba-

lho dinâmico, e um ponto de pregação,

em bairros da cidade.

O Conselho é composto de 2 pas-

tores. 4 presbíteros e 2 presbíteras. A

Templo atual ao lado do novo templo em construção da IPI de
Telêmaco Borba

Cerca de 200
pessoas no

culto de
gratidão pelo

40° aniversário

da IPI de

Telêmaco

Borba

V

Mesa Diaconal conta com 1 3 dedica-

dos servos.

As coordenadorias desenvolvem
trabalhos em escala progressiva, com
grande número de atividades e um es-

pírito de entusiasmo e alegria.

No segundo semestre de 1998, a

igreja sentiu a necessidade de ampliar

seu templo, assumindo o grande desa-

fio de construir um novo santuário, com
capacidade para 350 pessoas sentadas.

Em 2001 , terminamos a construção

da tão sonhada escola, com a graça

do nosso Senhor e Deus. É o Centro

de Educação Presbiteriano Indepen-

dente, com capacidade para atender

160 crianças, do maternal ao ensino

fundamental, com educação totalmen-

te cristã.

Preocupados com a expansão do
Reino de Deus e com a proclamação

de sua palavra, incentivamos osjovens

a se envolverem no ministério. Temos
dois deles estudando no Seminário de

Londrina.

Que o Senhor nosso Deus continue

a usar a IPI de Telêmaco Borba para

que seja um ponto de referência do
amor e do poder de Deus.

Casa pastoral e Centro de Educação da IPI de Telêmaco Borba

O Rev. Clérm é o pmtDr da IPI *ÍÍ

fie Telèmaw Borki, PR ^^j^^
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20 anos da Igreja de Campo Mourão
Presba. Soraia Teixeira Sonsin

A IPI de Campo Mourão, PR, nos
dias 23 e 24 de março, louvou a Deus
pelos seus 20 anos de organização em
igreja.

Na ocasião, além dos membros da
igreja, estiveram presentes muitos

convidados, entre eles: a Congrega-

ção do Jardim Tropical II, o Rev. Iran

Góis (ministro da Igreja Luterana que
pregou no sábado, dia 23 de março) e

o presidente do Presbitério do Paraná.

Rev. Ivan Silvério (pastor da IPI de

Umuarama. PR, que pregou no domin-

go, dia 24 de março).

Os cultos foram celebrados com
muita alegria e gratidão, com a partici-

pação do Coral Aleluia, o grupo de co-

reografia Vida, grupos de louvor de
jovens e adultos, sob a direção do Rev.

Edison Aparecido Gutierres.

Após os cultos, houve deliciosos

momentos de confraternização no sa-

lão social da igreja

"Até aqui nos ajudou o Senhor. Por

isso estamos felizes."

A Presòa. Soram ê a agente de O Estandarte

da IPI de Campo Mourão, PH

(O Estandarte

conta com 9

assinantes na

IPI de Campo
Mourão)

Conselho da Igreja de Campo
Mourão e o bolo de aniversário

Coral Aleluia no aniversário da
Igreja de Campo Mourão (à esq.

Grupo de coreografia Vida nos 20
anos da IPI de Campo Mourão {à

dir.)

Torneio de futebol de salão
Fátima Vitória Dainesi

Realizou-se, no dia 29 de março,

no Ginásio Municipal de Chavantes,

SP, o P Torneio Integração Cristã

de Futebol de Salão.

O evento foi organizado pela

Coordenadoria de Jovens da IPI de

Chavantes. Teve como objetivo a

confraternização entre as diversas

igrejas evangélicas e católicas, inde-

pendentemente de suas crenças e

doutrinas, segundo nos relatou ojovem

Unas da Silva, organizador do torneio.

Estiveram presentes equipes das

igrejas: Católica. Evangelho Qua-

drangular e Presbiteriana Independen-

te, num total de oito participantes.

O torneio contou com o apoio da

Secretaria Municipal de Esporte e

Lazer, na pessoa de seu secretário.

Sidnei João Jorge, com a presença do

árbitro da Federação Paulista, o nosso

amigo Celião.

O terceiro lugar ficou com a equi-

pe Jeová Giré. da IPI de Chavantes; o

segundo lugar, com a equipe Roliço, da

Igreja Católica. A grande campeã foi

a equipe do Evangelho Quadrangular

da cidade de Durinhos, SP.

A Coordenadoria de Jovens da IPI

de Chavantes agradece a todos os par-

ticipantes, ao público que prestigiou

o evento e à Secretaria Municipal

de Esporte e Lazer pelo apoio.

A Fátima Vitória é agente de O
Estandarte da IPI de Cltamnlen, SP

(O Estandarte conta com tS *

assinantes na IPI de Chavantes) . SE
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Agua Rasa: 53 anos de história e fidelidade
Rev. Edson Tadeu Duran

Conselho da

Igreja: Presb.

Antônio Pombo.
Presb. Oswaldo,

Rev. Edson,

Presba

Concheta,

Presba.

Theonila e

Sem. Ricardo

Fm Adolescentes da
igreja no culto de
aniversário

No último dia 27 de março, a IPI de Água
Rasa, em São Paulo, SP. completou 53 anos de
organização e 64 anos de fundação do traba-

lho.

Para comemorar, a igreja programou tra-

balhos especiais. Nos dias 16 e 23 março, fo-

ram realizados cultos, com a presença dos
Presbs. Antônio Carlos, da 3" IPI de Guarulhos,
e Mauro, da IPI de Vila Formosa, que nos trou-

xeram mensagens inspiradoras. Contamos tam-
bém com a participação de jovens e adoles-
centes da IPI de Paulo Silas, além da Banda
Karis.

No dia 17 de março, pela manhã, o Rev.
Nenrod Douglas, da 4^ IPI de Sorocaba. SP.
trouxe auia e mensagens inspiradoras.

No dia 24 de março, pela manhã, o Rev.
Cornélio de Castro Zilner, da IPI do Ipiranga,
desafiou e encorajou a igreja a ser missionária'

As comemorações tiveram seu ponto alto
no culto vespertino do dia 24 de março, quan-
do os adolescentes resgataram a memória da
Igreja, apresentando dados históricos da cons-

tituição do ponto de pregação da 3^ IPI de São
Paulo no bairro da Água Rasa. Após o culto,

os adolescentes realizaram uma exposição de
fotografias e documentos antigos no salão so-
cial da igreja, falo que emocionou a todos, es-

pecialmente aos membros mais idosos.

O Conselho da Igreja aprovou a doação de
todo o seu material histórico à Comissão de
Museu e História da IPI do Brasil. Dele fa-

zem parle as fitas gravadas dos primeiros pro-
gramas Varonis em Marcha, na antiga Rádio
Cometa.

A IPI de Agua Rasa passou por momen-
tos muito difíceis nos últimos anos, mas, desde
2001. tem experimentado uma nova fase de
alegria e esperança em sua caminhada como
igreja. Cremos que a mão do Senhor está
conosco nesta caminhada.

O Rev. Edsmi é o pastor da IPI de Água tS^^w^
Ram, em São Paulo. SP

(O Estandarte não tem nenhum assinante * '
^'

na IPI de Agua Rasa) 2

80 anos vivenciando o

amor de Deus

Rev. Edson Tadeu Duran

No dia 9 de março, a IPI de Água Rasa, em São Paulo.
SP, prestou um culto de gratidão a Deus pela vida da Presba.
Theonila de Oliveira Giovannini.

Nascida a 10 de março de 1922, no município de Boa Es-
perança do Sul, distrito de Rio Bonito, ela fez sua pública
profissão de fé na Igreja Metodista daquela cidade. Veio para
São Paulo em 1 938. sendo uma das fundadoras da Congrega-
ção de Agua Rasa, que estava iniciando os seus trabalhos.

Durante todos esses anos teve marcante atuação na área
da música. Além de excelente professora de piano, foi regen-
te do Coral da IPI de Água Rasa e, por alguns anos, do Coral
da Vila Formosa.

Hoje, já viúva,

tem a alegria de ver

o seu único filho.

Archimedes Gio-

vannini Júnior, como
diácono da igreja,

além das suas duas

pequenas jóias.

Beatriz e Luana,
suas netinhas.

Apesar da avan-

çada idade. a

Presba. Theonila
tem sido exemplo de

que aqueles que es-

peram no Senhor
têm suas forças

Homenagem do Conselho da Igreja -

Presb. Concheta entrega um ramalhete
de flores á Presba. Theonila

sempre renovadas, pois ela não mede esforços para estar
presente e atuante em lodos os trabalhos, sendo a atual diri-
gente do ministério de oração da igreja.

Realmente, esta é um vida que inspira a lodos os que a
conhecem, pois tem vivenciado o amor de Deus.

O Re\). Edson é o pastor da IP! de Água Rasa,

em São Paulo, SP
t!

(O Estandarte não tem nenhum assinante na IPI de Agua Rasa)



Notícias da Igreja dc Guaíanazes
Fotos dlvulgaclo

Diac, Cleide Barbosa Vlani

Comemoração da Páscoa com
vigília

As 5h00 do dia 31 de março, o povo de Deus se reuniu
numa espiritual e gostosa vigflia de Páscoa na IPI de Guaianazes
em São Paulo, SP
A abertura ficou a cargo da diretoria da Escola Dominical

e os demais horários, sob a responsabilidade dos departamen-
tos internos da igreja.

Tivemos momentos de muito louvor, oração, palestras e
mensagens edificantes.

As 9h30 foi encerrada a vigflia. O jejum foi quebrado com
um saboroso e farto café da manhã comunitário.

As lOhOO foi celebrada a Páscoa na Ressurreição do Se-
nhor com um culto de louvor e adoração, sob a responsabilida-
de do Conselho e com a participação de toda a igreja, quando
foi ministrada a Ceia do Senhor.

No final, foram entregues ovos de chocolate a todos os
presentes, com a seguinte mensagem; "Que, nesta Páscoa,
haja muito doce em sua vida, o doce sorriso daqueles que amam.
a doce alegria de ter o pão na mesa, a doce esperança de um
futuro de paz e prosperidade. E que os ovos de chocolate se-

jam apenas um doce complemento".

I !• m 1^

Momento de entrega da entrada da Bíblia Sagrada- o
Rev. Roberto recebe a Bíblia das mãos de sua niha Elisa

Encerramento Vígilia de
Páscoa: no púlpito Rev.

Roberto Viani e Presb.

Daniel Silva dos Santos
(vice-presidente do
Conselho)

Momento reservado aos
adolescentes

Homenagem às mulheres
No dia 10 de março, por ocasião da Escola Dominical, foi realizada uma

grande homenagem às mulheres da IPI de Guaianazes. A promoção ficou

por conta dos homens, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher (8
de março).

Foram momentos de grande entusiasmo e alegria. Todos os homens se

reuniram e, secretamente, fizeram uma programação cheia de ternura,

espiritualidade e sociabilidade. Nenhum detalhe foi esquecido.

As mulheres da igreja tiveram um dia especial e inesquecível. Houve uma
pessoa teatral, apresentada só pelos homens, na qual representaram os vários

tipos de mulheres da igreja (organistas, professoras, presbíteras, diaconisas,

etc), coral, jogral e entrega de lembrancinhas. Terminaram a homenagem
com um belo e gostoso almoço preparado por eles. Ah! As louças também
foram lavadas por eles.

Tais tipos de trabalho são motivadores e promovem a união, dando-nos a

certeza de que estamos vivendo numa famflia verdadeiramente cristã. É claro

que os problemas e as dificuldades existem, mas temos a certeza de que

Deus está conosco e não nos desampara em nenhuma situação.

Que Deus continue a abençoar os homens de nossas igrejas. Parabéns a

esses valorosos homens de Deus

A DuK. Cleide é a Hujierinlendpfíle da Emmla Dominical da

I/'f df (hífimnmfs, fm São Pnnln, Sf
(O Estandarte conta com 3 assinantes na IPI de Gulanazes)
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Ordenação na Igreja de São Bartolomeu
Presb. Dirleí André Alves e Joelma de Souza Dias

O Presbitério Sudoeste de Minas,

com muita alegria, ordenou mais um
ministro da palavra e dos sacramen-

tos. Trata-se do Rev. Nilson Cândido

Ferreira.

O culto de ordenação transcorreu

no templo da IPI de São Bartolomeu,

MG, no dia 16/2/2002.

A Comissão de Ordenação foi com-

posta pelos Revs. Marcelo Pereira e

Gervásio Francisco Orrú. e pelos

Presbs. Amarildo Granato e Nicanor

Lange Filho.

O culto, que foi uma celebração

muito alegre, teve a participação da

equipe de louvor e do conjunto coral

da igreja local. Trouxe a mensagem, a

convite do ordenando, o Rev. Gervásio

Francisco Orrú. da IPI de Muzam-
binho, MG.

Compareceram à cerimónia vári-

os pastores e presbíteros do Presbité-

rio Sudoeste de Minas, além de vários

irmãos e irmãs que representaram as

seguintes igrejas: IPI de Vila Ipê. em
Campinas. SP. onde o ordenando tra-

balhou durante o tempo em que cur-

sou o seminário; IPI de Guaxupé; IPI

de Botelhos; IPI de Muzambinho; IPI

de Palmeia; IPI de Bandeira do Sul;

IPI de Nova Resende; IPI de Concei-

ção da Aparecida; IPI de Carmo
do Rio Claro e Igreja Presbiteriana

Conservadora de São Bartolomeu.

A UMPI da igreja local home-

nageou o Rev. Nilson, oferecen-

do-Ihe uma linda placa honorífica.

O Rev. Nil.son. cuja família per-

tence à IPI de Conceição da

Aparecida, foi comissionado pelo

presbitério para trabalhar, no ano

de 2002, na IPI de São Bartolomeu,

onde cumpriu o seu período de li-

cenciatura e trabalhou como
evangelista, em 1994. Além disso.

ele ministrará os atos pastorais na IPI de Caconde,
SP. e na IPI de Barrânia. SP.

Desejamos ao novo ministro muito sucesso. Ora-
mos ao Deus dos céus para que o sustente e lhe dê
sabedoria, a fim de que possa, com humildade e au-

toridade, pastorear o rebanho do Senhor.

O Dirki André é presblkro e a Jnchmi é >>mretária da UMPI
da IPI de Sm Bartolomm, MG ^«^^w-.

(O Estandarte conta com n assinantes na IPI de

São Bartolomeu)
SS

Centenário da IPI do Brasil -

A Comissão do Centenário aprovou o seguinte calendário a ser
observado por igrejas locais, presbitérios, sínodos e Assembléia
Geial:

• At 25 a 31 de julho - Semana de Oração a ser
promovidaem todas as igrejas de nossa denominação (O
Estandarte dejulho trará orientação para a Semana de Oração)-

• de julho - sábado - Celebração a ser promovida por
presbiténos e sínodos, dando abertura oficial às comemorações do
centenário. Para a região da mega-São Paulo, haverá uma grande

concentração em Sorocaba, SP, com imcio às UhOO

(apresentação de artistas, departamentos da igreja, etc) e
encerramento com culto solene, às 1 8hOO;

• 28 de julho - domingo, às 1 1 hOO - Culto no templo da
I" IPI de São Paulo, com a participação das hderanças da IPI do
Brasil;

• 2de agosto - sexta-feira - Sessão solene na Assembléia
Legislativa de São Paulo, em homenagem aos 99 anos da IPI do
Brasil;

• Mde agosto - lerça-feira - Sessão solene na Câmara dos
Deputados, em Brasília, em homenagem aos 99 anos da IPI do Brasil;

00



Silvestre Carlos Cassulíno -

Presbítero Emérito

O Conselho da IPI do Imirim, em
São Paulo. SP, resolveu, no dia 29/5/

1999, conceder o título de Presbítero

Emérito ao Presb. Silvestre Carlos
Cassulino, pelos grandes e dedicados
serviços prestados à igreja.

O Presb. Silvestre, fiího de Joana
Salerno Cassuiino e Eusébio Cassulino.

nasceu na capital paulista, em 29/1 1/

I9I2. E casado com Isaura das Dores
Cassulino, com quem teve os filhos:

Neide (Dide), Tércio Carlos (Teo) e

Ninfa Sueli (Tula). O casal tem 4 ne-

tos (Terende e Karina, filhos de Ninfa;

Mareei e Sabrina, filhos de Tércio).

A sua dedicação à IPI do Imirim
teve início nos tempos em que era uma
congregação, no ano de 1948. Ele era

professor das crianças, às quais ensi-

nava cânticos e ministrava aulas com
flanelógrafo, sendo que também toca-

va pistão na banda da 4^ IPI de São
Paulo, no bairro de Santana, da qual

era membro e presbítero.

Em 1954. assumiu a diretoria da
Congregação do Imirim até a sua or-

ganização em igreja, em 1959. Nessa
ocasião, foi eleito presbítero e vice-pre-

sidente do conselho, atividade que

exerceu durante 22 anos. Deixou a

vice-pre.sidência por 2 anos. voltando
a assumi-la até o ano de 1 997, quando
passou para a disponibilidade. Conti-

nuou a ser membro ativo da IPI do
Imirim. aluando como professor da
classe de adultos, na Escola Domini-
cal.

Também atuou. por muitos anos.

como tesoureiro do Presbitério Ban-
deirante, presidente da Sociedade Va-
ronil e Superintendente da Escola Do-

Presb. Valter de Toledo

minical da IPI do Imirim.

e presidente da Confede-

ração Nacional dos Varo^

nis. Tudo isso representa

uma pequena amostra d;!

dedicação do amad«)
Presb. Silvestre, que sem
pre se destacou (e ainda

se destaca, aos qua.se 90

anos) por seu trabalho na

Igreja do Senhor, contan-

do .sempre com a compa-
nbia de sua esposa,

Isaura.

O Presb. Silvestre é

apaixonado pela Escola

Dominical, sendo que. mui-

tas vezes, também ocupou

Presb. Silvestre e sua
esposa, Isaura

Silvestre Carlos Cassulíno, Presbítero
Emérito, no 49° aniversário da IPI do

Imirim

o piílpiío. sustentando a igreja na fiel

palavra de nosso Senhor Jesus Cristo.

Rendemos graças a Deus pela sua
vida. Manifestamos ao Presb. Silves-

tre nosso agradecimento c reconheci-

mento. Que o Senhor continue a der-

ramar as mais ricas bênçãos sobre sua

vida e família.

O Valter r proshilfm <lii IPI fio Imínni. rm
StIO l'aiil(,, SP

(O Estandarte conta com 16 '-JJ
assinantes na IPI do Imirim) ^ ^

dM-" Bi

Calendário das Comemorações
• 20 de outubro - domingo - Chamada ao centenário

nas igrejas locais (todas as igrejas devem promover culto com
ênfase na mobilização rumo ao centenário);

« •23 de novembro - sábado ~ FESTCENT: Festival

do Centenário;

• 8 de março de 2003 - sábado - Chamada
ao centenário nos presbitérios (todos os presbitérios

devem promover culto com ênfase na mobilização

rumo ao centenário);

• 7 de junho de 2003 - sábado - Chamada ao centenário

nos sínodos (todo.s os sínodos devem promover culto com ênfase na

mobilização rumo ao centenário);

• de 24 30 de julho de 2003 - Semana de Oração em
todas as igrejas de nossa denominação;

• 31 de julho de 2003 - Culto do centenário em todas as

igrejas locais;

• 2 de agosto de 2003 - Encerramento oficial das

comemorações do centenário da IPI do Brasil, em cuilo solene

na capital paulista.
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Pintaram a Santa Casa
Secretaria de Comunicação da V IPI de Pilar do Sul

I

Muito nos alegra contar o

que Deus tem feito nas

Igrejas de Pilar do Sui, SP.

Nossas igrejas estão vivendo

um bom tempo. Têm se

reunido para a realizar

ministérios comuns, marcas

de solidariedade e

companheirismo.

Morte e Ressurreição do Senhor
Na Quinta-Fcira da Paixão {(28/3/2002),

O culto eucarístico foi realiiado na 2" IPI

de Turvinho. Lá estavam membros das

comunidades da região que juntos partici-

param do sacramento. Na Sexta-Feira. foi

a vez da 1" IPI de Pilar receber o povo de

Deus para celebrar o "Culto das Sete Pa-

lavras". Cada presbítero, responsável por

uma das palavras do Senhor Crucificado,

se encarregou de convidar um outro

presbítero de uma das igrejas irmãs, para

ministrar sobre o tema. Foi muito inspirador!

No Domingo de Páscoa, a ressurreição

do Senhor foi celebrada em cada comuni-
dade de maneira particular. A I" IPI

Turvinho. às 6h00. fez uma caminhada pelo

bairro rural onde está inserida e o povo se

encontrou no templo para proclamar o Cris-

to ressurreto.

Santa Casa
Outra grande façanha aconteceu no fi-

nal de semana, 4 e 5 de maio. O Conselho
tomou a iniciativa, conclamou o povo, reu-

niu um grupo de 16 irmãos para pintar a

Santa Casa de Misericórdia da cidade. Foi

uma forma de retribuir o muito que aquele

hospital tem feito pelos mais carentes. A
iniciativa foi do Conselho, mas a realização

aconteceu porque os colaboradores vieram
de todas as comunidades. Sob a coordena-
ção dos irmãos Ronaldo. Diac. Maria de
Barros e Presb. Eli. mais uma vez os cató-

licos estiveram presentes engrossando as
fileiras.

A pintura da Santa Casa foi um marco
de quanto se pode fazer quando há união.

Com esse U"abalho a Igreja mostrou sua

relevância e o .seu espírito ecuménico no

servir. Domingo, horário da Escola Do-

minical, lá estavam os alunos, inclusive

professores e oficiais, de pincel na mão.

pregando o evangelho e dando lição de

vida.

Círculo de Oração das Mães
Em celebração coordenada pelo Rev.

Mauro Antunes, presidente do Sínodo Sul

de São Paulo, no sábado 17/5, na T IPI

de Pilar, pais e mães se reuniram para

interceder a Deus em favor dos .seus fi-

lhos. Era o aniversário do Círculo Regio-

nal das Mães em Oração. Cada família

trouxe o seu prato de salgado ou doce e,

após o culto, houve um momento agradá-

vel de confraternização e comunhão. A
homilia esteve a cargo da Rev" Jaqueline

Regina Paes Ribeiro. Foi uma bênção este

encontro!

Aniversário da 2" IPI de

Turvinho
No dia 21 de abril, foi a vez da 2" IPI

de Turvinho comemorar o seu 36^ aniver-

sário de organização. A liturgia foi

enriquecida com a participação do Con-

junto Masculino da Igreja de Ibiúna. A
prédica esteve sob o encargo do Rev. Jairo

Honório Corrêa, pastor da Igreja do Rio

Acima, em Votoranfim, que desafiou a

igreja a uma caminhada de maneira or-

denada, com sentimentos, oração, jejum
e ação.

A Deus a nossa gratidão pela comu-
nhão e pelo espírito de serviço que têm
dominado a nossa região. As dificulda-

des sempre estão presentes, mas Deus
nos tem dado forças para vencê-las.

Graças a Deus. a Igreja Presbiteriana

Independente é muito respeitada e reco-

nhecida em todo o município e tem podi-

do dar livremente as razões da sua fé.

As orações de toda IPI do Brasil em
gratidão e intercessão por nós são sem-
pre bem vindas. Por elas agradecemos.

Novo templo

Na manhã do sábado, 20 de abril, a cidade de Pilar do Sul se

surpreendeu com a movimentação de 103 pessoas para a

concretagem do mezanino do templo da Igreja Central. O arquí-

teto Shileon e o engenheiro Fernando vieram de Londrina para

acompanhar tecnicamente os trabalhos. Foi lindo de ver! Parecia

um formigueiro, tanta gente de maneira tão organizada, realizan-

do um trabalho tão pesado. Lá estavam irmãos de todas as co-

munidades, inclusive católicos praticantes que. levados pela ami-

zade, atenderam o apelo da igreja e foram dar o seu apoio na

construção daquele templo. A Igreja Central tem feito o possível

para manifestar sua gratidão às comunidades, mas o apoio tem
sido tanto que ela ainda continua em débito.

Voluntários trabalham na concretagem do mezanino da
P IPI de Pilar do Sul

ti» "

Nicodemos, membro da comissão de construção, e Shileon, arquiteto
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Lançamento de livro

FotDx divulgado

Conselho da V IPI de Limeira

^l^lpriiKipio ic um ,

Rev. Luiz Henrique dos Reis
e seu livro "O Principio de
um novo momento"

Mesa da cerimónia:

Presb. José Haylton

Claudino, Profa. Graça
Araújo, Rev. Luiz

Hennque dos Reis,

José Carlos Pejon

(prefeito) e Prof.

Wladimir Ferreira

Júnior

No último dia 5 de abrii. ocorreu em
Limeira, SP, no anfiteatro da EMEIEF
Vereador Mauro Sérgio Vieira, o lan-

çamento do livro "O Princípio de um
Novo Momento", do Rev. Luiz
Henrique dos Reis, pastor da IMPI da

cidade.

O livro apresenta uma abordagem

pastoral de significado terapêutico, pro-

piciando ao paciente termina! e sua

família uma possibilidade de enfrentar

o problema sob uma nova perspectiva

de vida.

O evento, que teve o apoio da Se-

cretaria de Cultura, Turismo e Even-

tos da Prefeitura Municipal de Limei-

ra e da Scortecci Editora, contou com
a presença de várias autoridades lo-

cais, estando dentre elas aqueles que

compuseram a mesa da cerimónia:

José Carlos Pejon (Prefeito Munici-

pal), Dr. Júlio César Pereira dos San-

tos (vereador), Prof Wladimir Ferreira

Júnior (coordenador da área de saúde

das Faculdades Integradas Einstein, de

Limeira), Profa. Graça de Araújo (di-

retora da Escola de Artes e Bibliote-

cas da Secretaria Municipal da Cultu-

ra. Turismo e Eventos de

Limeira) e Presb. José

Haylton Claudino {secretá-

rio do Conselho da P IPI

de Limeira).

Destacamos o brilhante ministério

que o Rev. Luiz Henrique dos Reis vem
desenvolvendo à frente de nossa igre-

ja, como autêntico pastor de almas, não

só pela eloquente oratória, mas princi-

palmente pela sua ilibada conduta de

vida, jamais abrindo mão de suas con-

vicções em favor de interesses pesso-

ais ou institucionais.

Encontramos no Rev. Luiz

Henrique um pastor que sabe ser ami-

go e companheiro, que se porta com
humildade, sabedoria e amor, que sabe

ser enérgico e corajoso, sem transigir

diante de situações adversas.

Parabéns, querido pastor! Que o

nosso Deus continue a fortalecê-lo fí-

sica, emocional e espiritualmente a fim

que prossiga sendo usado como um
verdadeiro "homem de Deus", tal

como Elias (1 Reis 17.24), para levar

aos que sofrem uma palavra de alen-

to, esperança e amor.

(O Elstandarte conta com 16 ^
assinantes na 1' IPI de a

Limeira,SP)

1

Família do Rev. Luiz Henrique: Marcello e Nair (pais) e Ana Carolina (irmã);

Elaine (esposa), Gabriela (filha) e Érika (sogra)

COORDENADORIA NaCIONAL DE ADOLESCENTES

Jornal Fala Sério!!

Acusamos o recebimento do jornal Fala Sério!!, da Coordenadoria

de Adolescentes da 2" IPI de São José do Rio Preto. SP. O jornal é

muito bem feito, com artigos direcionados aos adolescente, notícias, pro-

gramações, 'recados, meditação, enílm, tudo o que os adolescentes apre-

ciam.

Parabéns à equipe que o produz e aos orientadores, pelo respeito e

compromisso com os nossos adolescentes. Continuem assim! Que o

nosso Deus capacite a todos cada vez mais!

Noemi Maefuído Alves, Coordemuhra Nacional dos Adolescentes da IPI do Brasil
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Do futebol para o ministério pastoral
Rev. Ezequiel Luz

Gostava de futebol. Como dirigen-

te de um time de várzea, precisou le-

var uma bola para consertar. O sapa-

teiro, João Grisele. presbítero da IPI

de Vila Romana na capital paulista,

convidou-o para o culto de comemo-
ração do terceiro aniversário de sua

igreja. Convite aceito, entrou pela pri-

meira vez num templo evangélico aos

24 anos de idade. Quem pregou na-

quela noite foi o Presb, Carlos René
Egg. O pregador fez um apelo e entre

os que foram à frente se entregando a

Jesus eslava Benedicto Troquez.

Foi assim que este mineiro de

Itamoji. filho de ferroviário, nascido no

dia 4/3/193 1 , se converteu ao evange-

lho. Dois meses depois, matriculou-se

no Instituto Bíblico do Brasil. Depois,

foi para o Instituto Bíblico Peniel. em
Jacutinga, MG. Lá conheceu a jovem
Edite, com quem veio a se casar no
dia 9/12/1961. em Rio Negro, PR. O
curioso é que, antes de se conhece-

rem, ele atendeu a um apelo missionário

na Igreja Presbiteriana Unida, em São
Paulo. Ela também, na mesma época,

em Curitiba. PR. Ambos durante uma
série de conferências sobre missões, re-

alizadas pelo Rev. Osvaldo Smith.

Em 1961. ingressou na Missão
Caiuá, enviado pela Junta de Missões
da IPI do Brasil, juntamente com os
obreiros Rubens, Saulo e Daniel
Astério. Iniciou os trabalhos em Porto
Lindo. Eldorado. Sassoró e foi um dos
fundadores do Presbitério Mato Gros-
so do Sul.

A ordenação ao Ministério da Pa-

lavra e dos Sacramentos aconteceu no
dia 7/5/1 967, na IPI de Umuarama. PR.
Em 1 980. foi transferido para a sede
da Missão Caiuá, em Dourados. MT.
onde ocupou varias funções. Atual-
mcnie é o diretor de campo.

O Culto de Jubilação
No dia 1 3 de abril, a 1 \ IPI de Dou-

rados estava repleta. Várias autorida-

des religiosas, comunidade indígena,

membros da Missão Caiuá, todos

com muita alegria ofereceram a

Deus um culto de ação de graças.

Os motivos foram os 70 anos de

vida e os 41 anos de ministério {35

anos como ministro ordenado) do

Rev. Benedicto Troquez.

Depois da apresentação do gru-

po Cântaro, o Rev. Benedicto e sua

esposa Edite entraram na nave do
templo. Com toda a simplicidade que

lhe é própria, olhou para todos e sor-

riu. Talvez, espantado com tanta

gente. Mas os olhos brilhando reve-

lavam a gratidão a Deus que domi-
na seu coração.

Ouviu um cântico entoado por um
grupo de índios. O prefeito da cida-

de falou sobre a importância do tra-

A entfddd do Rev.

Benedicto Troquez com
sua esposa, Edite

Os filhos do Rev.

Benedicto Troquez na
entrada do templo da IPI

de Dourados {o que está

de gravata é um índio

que ele adotou como
filho)

balho do Rev. Benedicto junto às co-

munidades indígenas da região. O Rev.

Rubens Francisco Carneiro contou

para os presentes algumas particulari-

dades e passagens da sua vida. Possi-

velmente o momento que mais emoci-

onou o Rev Benedicto foi ouvira men-
sagem pregada pelo seu filho, Rev. Ger-

son Troquez, pastor da Igreja

Presbiteriana do Brasil.

No final do culto de jubilação, ma-
nifestaram sua gratidão a Deus pela

sua vida e ministério representantes das

seguintes instituições: Missão Caiuá,

Rev. Benjamin Bernardes; Presbitério

Mato Grosso do Sul. Rev. Duanir M.
Ferreira; Conselho de Pastores Evan-

gélicos de Dourados (CONPED), Rev.

Áureo Rodrigues. Depois de receber

uma placa do Presbitério e a sua es-

posa receber flores, o ho-

menageado falou da sua

imensa alegria e da sua pro-

funda gratidão a Deus.

O liturgista. Rev. Edson

Augusto Rios, encerrou o

culto lembrando o penodo
em que trabalhava como li-

cenciado e o homenagea-

do era o pastor da l^ IPI

de Dourados. Agora, como
pastor limiar da igreja, tinha

a honra e o privilégio de

conduzir o culto de jubilação do Rev.

Benedicto Troquez.

Depois do cântico do hino oficial da
IPI do Brasil. "Um Pendão Real", e

bênção apostólica impetrada pelo Rev.

Benedicto. todos foram conduzidos ao
salão social para um momento de con-

fraternização.

O Rev. Ezequiel é minisíro da pahvm e dm
sfwranien/os da IP! dn Brasil

Rev. Benedicto Troquez, a esposa Edite, os filhos, as noras e os netos

(O Estandarte conta com 6

assinantes na V IPI de Dourados,
*

MT) ^
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Igrejas de Prudente promovem intercâmbio
Lie Douglas Alberto dos Santos

Foi realizado no dia 10/3/2002. o 1"

intercâmbio entre as igrejas de
Rancharia e 2" de Presidente Pruden-

te, SP. Ambas pertencem ao Presbité-

rio de Presidente Prudente.

Na ocasião, a IPI de Rancharia

recepcionou a igreja irmã. A progra-

mação iniciou-se às 8hOO com o "Café

com Deus". A devocional de abertura

foi dirigida pelo Lie. Douglas Alberto

dos Santos, que está a frente dos tra-

balhos da Igreja de Rancharia. Após a

devocional. houve a divisão das clas-

ses da Escola Dominical.

Nesse intercâmbio, a igreja visita-

dora arcou com toda a ministração, ou

seja, estudos bíblicos, louvor, proclama-

ção da Palavra e Ceia do Senhor. Os
jovens e adolescentes participaram de

uma gincana bíblica sobre o livro de

Rute, concorrendo a um troféu para a

igreja vencedora e um mini-troféu para

quem respondesse mais perguntas.

Houve até "torta na cara" p;u-a quem
errasse as questões. Na gincana, hou-

ve empate entre as equipes. No próxi-

mo intercâmbio, ela terá prossegui-

mento para que ocorra o desempate.

Não faltou o delicioso almoço co-

munitário para todos os presentes.

No periodo da tarde, houve um se-

minário para casais e. no fmal da tar-

de, um futsai entre os irmãos, no Giná-

sio de Esportes de Rancharia. sendo

vencedora a equipe da 2' IPI de Pre-

sidente Prudente.

O culto notumo foi dirigido pela 2"

IPI de Paidente. O templo ficou re-

pleto! Aproximadamente 200 pessoas

participaram do intercâmbio.

O conselho da IPI de Rancharia é

composto pelo Rev. Reinaldo Almeida

Santos (presidente), que é presidente

também do conselho da 2" IPI de Pru-

dente. Edvaldo de Carvalho (vice-pre-

sidente), Débora Camargo Inácio (se-

cretária) e Lie. Douglas Alberto dos

Santos.

A IPI dc Rancharia foi organizada

em 27 de maio de 1945 pelo Rov.

Sherlock Nogueira.

O próximo intercâmbio será no mês
de setembro de 2002. quando a 2" IPl

de Presidente Prudente recepcionará

a IPl de Rancharia. A expectativa é

grande, principalmente entre jovens e

adolescentes, que querem desempatar

a gincana bíblica e ganhar de ve/ o tro-

féu. Na vida dos irmãos e innãos das

duas igrejas está se cumprindo a pala-

vra do Salmo 13.11.

O Donglm Mberto cumpre seu período de

lircnntiiiirn Irnhitíhandii mi IPI de

Haurlidria. SP

{O Estandarte conta com 12 '^HliBS
assinantes na IPI de Rancharia e

—í*^-"

11 assinanles na 2* IPI de „ « _

Presidente Prudente) M~ St

Presbitério oferece curso de teologia
Rev. Joel Garcia Vieira

O Presbitério de Ourinhos, em sua última reunião ordinária, resolveu ofe-

recer aos ministros e outros interessados um curso de atualização teológica,

dividido em quatro módulos e temas, no ano de 2002.

Para os pastores, uma oportunidade de ouro para a reciclagem. Para os

demais, trata-se de uma oportunidade para o contato com o saber teológico,

quebrando assim tabus e preconceitos contra esta ciência.

O primeiro módulo aconteceu no dia 13 de abril na IPI de Ourinhos. SP O
tema focalizado foi: "O que é teologia?", desenvolvido com muita competên-

cia e entusiasmo pelo Rev. Silas de Oliveira, membro do Presbitério e presi-

dente do Seminário Rev. Antônio de Godoy Sobrinho. Este módulo contou

com a participação de 25 pessoas, dentre as quais destacamos a presença de

6 pastores. 5 presbíteros. 3 presbíteras. 1 diácono. ! diaconisa e 1 seminarista.

O resultado fmal foi positivo, pois os objetivos foram alcançados com êxito.

O .segundo módulo aconteceu no dia 18 de maio na IPI de Piraju, SP. O
tema foi: "Campos Religiosos no Brasil". Trala-se de uma questão relevante e

atual e, portanto merece a nossa atenção.

O Rev, Joel é o secretário executivo do Presbitério de Ourinhos

pluralidade litúrgica em v
'

o '

Fartura SP n. . 9^ . ? ''"'"''^^'•rá na IPI deranura, iP, no dia 22 de JUnho.

Todos os módulos terão infcioil.,8h

«e.o„ai de ^^..^S:;:^:::::!:^;::!^
^-^----^

subscritor desU notí
"'^ 3562-2381. com o

A Deus honra e glória sempre!
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o Evangelho transforma

Exercendo o meu presbiterato. em
meados da década de 90. fui convida-

do pela Diac" Dimailte Barbosa

Martinez para pregar em culto domi-

ciliar numa favela. Fiquei surpreso

quando, ao adentrar naquele lar, notei

que a limpeza era sua maica notória.

Observei que a humilde casa não era

rebocada e. por isso. os raios de sol

adentravam livremente pelas frestas

dos blocos de concreto. Fiquei imagi-

nando que, nos dias de chuva e frio,

o mesmo deveria ocorrer. Contudo,

o testemunho dos moradores foi su-

ficiente para mostrar que as intem-

péries naturais não eram empecilhos

para se professar a fé em Cristo e

procurar manter o equilil^rio saudá-

vel da limpeza no ambiente.

Ouvi, no mesmo período, um
belíssimo sermão do Rev. Ezequias

dos Santos, em que narrava uma ex-

periência pastoral de visita a uma fa-

mília no litoral paulista. Confessou que

nunca tinha visto coisa igual. A casa

visitada era de madeira e uma pare-

de a separava de um chiqueiro de por-

cos. Os seus moradores viviam pra-

ticamente com e como os porcos. A
lama do chiqueiro não era maior do que
a lama da casa. Sem dúvida, existem

aqueles que fazem opção pela misé-

ria. Esse estilo de vida sub-humano é

um contraste terrível com os ensinos

dos evangelhos, prodigalizado na ex-

celência da pregação de Jesus que
anunciou categoricamente: "Eu vim
para que tenham vida e a tenham em
abundância" (João 10.10).

Não queremos polarizar a reflexão

sobre a qualidade de vida de nossa

gente e seus responsáveis. Contudo,
queremos situá-la na acomodação
provocada em se assumir a adversi-

dade. Há aqueles que preferem assu-

mi-la e, até mesmo, motivá-la. Esse é

um pecado terrível. Esses trabalham
contra a vida. São ministros legítimos

da morte.

Rev, Luiz Henrique dos Reis

O universo da integralidade huma-

na deve ser resultado simultâneo de se

crer e confessar; o evangelho; o Deus

do evangelho; a redenção oferecida

pelo evangelho; a novidade de vida en-

sinada e exemplificada pelo Evange-

lho. Ou seja, crer e confessar que o

evangelho transforma. Em muitas oca-

siões pregamos essa verdade, mas não

cremos nela, exatamente porque não

oferecemos as condições necessárias

Não basta nos

transformarmos em
técnicos do evangelho,

aprofundando-nos no

labor teológico e

doutrinário, buscando

justificar o

injustificável -as

misérias humanas.

para que o Espírito Santo trabalhe o

evangelho em nós e nos que estão ao

nosso redor. Não basta nos transfor-

marmos em técnicos do evangelho,

aprofundando-nos no labor teológico e

doutrinário, buscando justificar o

injustificável - as misérias humanas.

Nosso grande equívoco é imaginar que
Deus, ao nos justificar do pecado, seja

aquiescente em permanecermos nele.

como se um ungido de Deus pudesse

pecar conscientemente, sem efeitos ou

consequências quaisquer sobre sua vida

espiritual. Essa pregação faz parte do
evangelho do engano e da insensatez.

Trata-se do falso evangelho.

Ouvi, recentemente, duas pessoas

que marcaram definitivamente a mi-
nha vida. Ambas ofereceram testemu-

nho inequívoco. Uma delas era um ido-

so, com mais de 70 anos. Formou-se

em advocacia e começou a exercer a

profissão com dinamismo impressio-

nante. Transformou-se num desafio

vivo para idosos e moços. Ele venceu,

apesar do fator adverso. A outra pes-

soa era uma mulher que sobreviveu da

prostituição por algum tempo, mas que

resolveu abandonar essa prática, ca-

sar-se e ter filhos, dedicando sua vida

a Deus.

Há uma indagação que tenho

ouvido continuamente em minha

carreira ministerial; Como triunfar

diante da pobreza, da doença, da

velhice, do analfabetismo, da igno-

rância, da imundícia física, moral

e espiritual?

Chego às seguintes cons-

tatações: Há aqueles que são como
um "horto" fechado, onde nada e

ninguém jamais penetraram; a in-

venção humana precisa ser cons-

tantemente reinventada por seu

Criador, com sua sincera e hones-

ta permissão, haja vista que goza

de livre arbítrio; definitivamente, o

evangelho transforma, pois não po-

demos inquirir ou duvidar das perspec-

tivas de Deus ao criar, por exemplo, a

doçura, diante da rispidez; o perfume,

diante do insalubre odor da miséria; o

sorriso incontrolável, diante da
artificialidade do riso debochado; o
beija-flor que. ao se alimentar do néc-

tar das flores, deixa cair o pólen pro-

dutor de vida e beleza natural, ou a

abelha que produz o sabor adocicado

e sublime do mel. diante do ser huma-
no que extrai de suas relações e de
sua própria vida, a produção inesgotá-

vel e paradoxal do mal e do bem. do
ódio e do amor.

O Rer. Luiz Henrkpie é pasfor da /" Wí de
Umeim, SR e capelão do Colégio Emngèlko
Ruth Gomeis Figueira (Sermço de Cnpelanio:

Pmçn Dr. Litcimio Esteres. Centro.

1S4H0-04H, Limeira, SP, Fune/Fad- (19) 3453-
2724, E-mail: capeUw@wideiioft.mm.hr)
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Os braços eternos de Deus (0133.27)

Rev. Valdir Alves dos Reis

Pouco antes de sua morte. Moisés

deixou algumas palavras ao povo de

Deus. O texto afirma: "O Deus Eter-

no é a tua habitação, e por baixo de ti

estende os braços eternos. Ele expul-

sou o inimigo de diante de ti e disse:

destrói-o".

Esse versículo desperta a nossa

mente para que lembremos algumas

bênçãos que são essenciais na cami-

nhada cristã:

1. A bênção do cuidado de
Deus

Na caminhada pelo deserto em di-

reção à terra prometida, Moisés viu

como poucos os cuidados de Deus com
seu povo. Os braços eternos de Deus

estendiam-se diariamente por baixo do

povo, para sustentá-lo de forma pode-

rosa.

Em Êxodo 13.20-22. temos o rela-

to que diz que. durante o dia. Deus se

colocava adiante do povo em uma co-

luna de nuvem e, durante a noite, em
uma coluna de fogo, para proteger e

guiar.

E bom saber que Deus está sem-

pre próximo de seu povo, com seu cui-

dado e proteção.

Hebreus 12.1 traz um desafio:

"Corramos com paciência a carreira

que nos está proposta". Desde a con-

versão até a morte, estamos em cami-

nhada de fé. Nela. carecemos da bên-

ção e cuidado de Deus que. debaixo

de nós, estende seus braços eternos.

Você já pensou no insubstituível

valor dos braços eternos de Deus se-

gurando a sua vida?

2. A bênção da vitória que

vem de Deus
A caminhada do povo de Deus pelo

deserto foi marcada pela vitória sobre

muitos inimigos. O exército do faraó

foi um perseguidor implacável, mas

sucumbiu mediante a ação de Deus.

A falta de alimento também foi um
grande inimigo, mas Deus o venceu,

enviando alimento especial vindo dos

céus (Êxodo 16.1-10).

Todos os inimigos foram derrota-

dos pela graça e poder de Deus. Tam-
bém hoje o povo de Deus tem inimigos

a serem vencidos. São enfermidades,

desânimo, necessidades materiais, per-

seguições, adversidades familiares ou

dardos inflamados do maligno. Tudo
isso serve para nos desgastar e des-

gostar, desencorajando a nossa cami-

nhada cristã.

Contudo, somos chamados a olhar

para Deus que, com seus braços eter-

nos, nos ajuda a vencer todos os nos-

sos inimigos. Os tllhos de Deus são

mais do que vencedores por meio de

Cristo Jesus.

Você crê nos braços eternos de

Deus concedendo vitória?

3. A bênção da segurança

em Deus
Os braços eternos de Deus são for-

tes e resistentes. Não se cansam, não

se quebram e nunca perdem o vigor.

Felizes os que se apóiam e se escon-

dem em tais braços eternos. Esta ver-

dade espiritual traz descanso aos co-

rações que amam a Deus.

Vocês já desfruta da segurança que

só os braços de Deus podem conce-

der?

Conclusão
Infclizmenie. muitas pessoas não

crêem em Deus e não usufruem da

segurança de seus braços eternos.

Há. porém, aqueles que, com ale-

gria e satisfação, vivem neste mundo
abençoados pela certeza de estarem

sendo conduzidos e sustentados pelos

braços eternos do Senhor São pesso-

as que, pela fé, decidiram confiar em
Deus, como diz o antigo hino: "Em teus

braços, eu me escondo, onde sempre

quero estar; ao teu lado. protegido, eu

desejo caminhar".

Confie em Deus diariamente, com
a certeza de que Ele tem bênçãos

maravilhosas para a jornada cristã.

O Deus Eterno, com seus braços,

cuida, dá vitória e concede segurança.

Amém

O Valdir e.sl/t pastoremido a Hf. PauVs

PtrnhifUman V.hurch, cm Newark, NJ, tlUÃ

(172 Lafaycdí' St. íst floor, Nmmrk, USA,

07wr?}
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o Culto Reformado: Formas e Reformas Rev. Richard William Irwin

No úllimo número de O Estandarte, oferecemos

duas considerações a respeito do sacramento do

batismo, em resposta às cartas do Rev. Adalto Geral-

do Beltrão, da IPI de Areado. MG. Na primeira, pro-

curamos explicar como o nosso batismo fundamen-

ta-se no ato salvífico do batismo de Jesus. Na segun-

da consideração, U-aiamos do ensino reformado quan-

to ã natureza dos sacramentos, ilustrada pela ligação

efetuada pelo Espírito Santo entre o sinal exterior da

lavagem com água no batismo e a realidade redento-

ra apontada peio batismo, isto é. o derramamento do

sangue do Senhor para nos purificar de todo o peca-

do (IJo 1.7).

Vamos prosseguir neste número de O Estandarte,

examinando mais uma dimensão do batismo pelo pris-

ma das Escrituras, conforme interpretadas pela Con-

fissão de Fé e Catecismo de Wesminsler. por João

Calvino e por outras fontes reformadas.

3. Batismo como marca

de nossa adoção

"Nossa filiação a Deus fundamen-

ta-se no 'crer em o nome de Jesus' (Jo

1.12). Como é. então, que 'no batismo

somos recebidos por Deus como filhas

e filhos'?

O uso dos sacramentos na igreja se

baseia no fato de serem instituídos por

Cristo; de serem inslmmentos do Espí-

rito Santo; e de serem acompanhados

pelas promessas de Deus. Por isso. os

benefícios de um sacramento podem ser

atribuídos ao sinal exterior ou à realida-

de significada (Confissão de Fé de

Westminster XXVII).

A fé em Jesus Cristo nasce pela atu-

ação do Espírito Santo em nossos cora-

ções e mentes ao ouvirmos a pregação

do evangelho. Para confirmar e forta-

lecer nossa fé. Deus nos deu os sacra-

mentos. Pelo poder do mesmo Espírito,

os sacramentos tornam-se meios de
transmitir para nós as bênçãos da gra-

ça prometida pelo evangelho.

Entre os benefícios que Deus nos
confere no batismo. o primeiro que deve
ser considerado, conforme Calvino, "é

que, na sua bondade. Deus. o Pai. por
ter-nos colocado na comunhão de sua

igreja.. .nos recebe como filhos adoti-

Híno Batísmal

'Visto como o batismo é dado para despertar,

nutrir

e confirmar nossa fé.

devemos recebê-lo como se fosse da própria mão do autor. Jesus Cristo.

Devemos crer com toda a certeza que é Ele quem nos fala através do sinal:

que é Ele quem nos purifica e lava de todos os pecados, e apaga a lembrança deles;

que é Ele quem nos faz compartilhar de sua morte,

quem despoja Satanás do seu domínio sobre nós;

quem enfraquece o poder da nossa lascívia;

que, em verdade, é Ele quem se une conosco de tal forma que,

lendo-nos revestido de Cristo,

podemos ser reconhecidos como filhos de Deus.

Estas coisas eu digo: o que Ele íãz para nossa alma dentro de nós

é tão seguro e verdadeiro como vermos nosso corpo exterior sendo lavado,

mergulhado

e rodeado com água.
Porque esta analogia ou similitude é a regra mais segura para entender os sacramentos:
que devemos ver as coisas espirituais nas materiais,

como se fossem colocadas diante de nossos próprios olhos."

dedicou e santificou o batismo no seu próprio cor-

po para que pudesse tê-lo em comum
conosco...Pau lo prova na base dessa união (com

Cristo) que somos filhos de Deus por termos

nos revestido de Cristo no batismo (01 3.26-

27).. .O barismo é sinal da nossa adoção,

da nossa recepção na comunhão da

igreja, a fim de que. unidos no corpo

de Cristo, sejamos contados entre os

filhos de Deus" (Insrituição da Re-

ligião Cristã. IV. 15.1).

As Ordenações Litiírgicas da

IPI do Brasil afirmam essa mesma
verdade: "Como marca distintiva,

o barismo significa fazer parte do

pacto familial da igreja, em Cristo".

O conceito bíblico da adoção está

no centro da própria mensagem cris-

tã. O batismo confirma essa nossa

relação filial estabelecida por Deus en-

tre Ele e o crente, com base na obra

expiatória realizada por Cristo na cruz.

Em virtude da morte de Cristo por nossos

pecados, está firmado um novo relacionamento

com Deus, pelo qual somos feitos filhos e fiíhas

adotivos de Deus, mediante Jesus Cristo (Ef 1.5).

A Confissão de Fé

de Westminster, no ca-

pítulo XII, enumera os

benefícios concedidos

aos participantes da gra-

ça da adoção: eles '*têm

sobre si o nome de

Deus: recebem o Espí-

rito de adoção; têm

acesso confiante ao tro-

no de graça e são habi-

litados a clamar 'Abba,

Pai'; .são por ele trata-

dos com compaixão,

protegidos, providos e

corrigidos como por um
pai; nunca, porém, aban-

donados, mas selados

para o dia da redenção,

herdando as promessas

como herdeiros da sal-

vação eterna".

(João Calvino, Instituição da Religião Cristã, IV, 15.14)

J
vos" (Comentário sobre 1 Coríntios 1.13). "Cristo

O Rev. Rir.hard micgm a

equipe pastorai da }' IPI de

São Paulo e a Congreguem

dos Professores do

Seminário Teológico de Sã^

Paulo da IPI do Brasil



A presença de Deus e a vida inabalável - Salmo 15
Rev. Marcelo Gomes

Durante muito tempo este salmo recebeu o título: "o cidadão

do céu". Com ele. a leitura destes versos ganhou contornos de um
código de ética centrado no esforço pessoal, o qual seria recom-
pensado com a oportunidade da herança celestial. Por esta razão,

o salmo também perdeu a força de sua mensagem.
O problema todo começa na má interpretação das expressões

"Quem. Senhor, habitará no teu tabernáculo?" e "Quem há de ^
morar no teu santo monte?" (v.l). como se elas estivessem refe-

rindo-se ao futuro céu dos cristãos. Se assim fosse, concluiríamos que "só irão

para o céu os que se comportarem bem!" e anularíamos a doutrina da graça.

Devemos lembrar, entretanto, que o tabernáculo e o monte são concretos; o
salmista está mencionando realidades com as quais ele convivia e que faziam
parte de seu mundo.

Como devemos compreender, então, estas expressões? Da mesma forma
que o salmista as compreendia, ou seja, como desafio e possibilidade presen-

tes. Em outras palavras, podemos traduzir as duas expressões por uma única

interrogação; Senhor, quem permanecerá na tua presença?

Serão cinco as nossas respostas:

1. 0 fim da dicotomia entre conscientização e ação
A sociedade contemporânea sofre de um mal crónico: a ausência de uma

relação mais profunda e coerente entre a teoria e a prática. É contra esta

ruptura que o salmo se coloca, propondo como alternativa viável e definitiva a

presença de Deus. E por três importantes razões: a presença de Deus é um
convite à integridade; a presença de Deus é um desafio à prática da justiça; e

a presença de Deus é um apelo à sinceridade.

"Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo?''

"Quem há de morar no teu santo monte?"

o salmo pretende destruir este sistema por duas razões: a presença dc
Deus desafia à resistência, pois estar na presença de Deus significa desprezar

a oferta da perversidade (v. 4a), a qual seduz e atrai pelas oportunidades que
proporciona; e a presença de Deus é um convite ao reconhccunento pt>rque.

na perspectiva do salmista, o que teme ao Senhor é colocado cnv situação dc
especial honra (v. 4b).

4. 0 Hm do monopólio do "eu" nas iniciativas pessoais

As pessoas estão cada vez mais convictas de que o universo "gira" em
tomo delas. Perdeu-se. há muito, a dimensão comunitária da existência huma-
na.

Contra esta síndrome contemporânea o salmo sc manifesta, afirmando ser

a presença de Deus o grande antídoto contra esta enfermidade social. E por

uma razão muito simples; a presença de Deus é uni apelo à abnegação, pois o

indivíduo é capaz de jurar com dano próprio e não sc retratar (v. 4c), isto é,

comprometer-se de tal forma com as relações sociais que. ainda que esta deci-

são possa resultar-lhe cm prejuízo, não volta atrás nem muda dc idéia.

2. 0 fim da destruição do próximo em nome da auto-

preservação

Outro grave problema em nossa sociedade é o individualismo. Frase céle-

bre em nossos dias é "cada um por si e Deus por lodos". O próximo não é visto

como irmão e companheiro, mas como adversário.

O salmista defende que a presença de Deus é a resposta para o individua-

lismo de nossos dias por três importantes razões; a presença de Deus é um
convite à proteção da privacidade, pois. na presença de Deus permanecem

aqueles que não difamam com a língua (v. 3a); a presença de Deus é um
desafio ao respeito porque, para o salmista, a presença de Deus é o lugar dos

que não fazem mal ao seu próximo (v. 3b); a presença de Deus é um apelo à

veracidade, pois. no salmo, a presença de Deus é para os que não lançam

injúria ou calúnia contra seu vizinho (v. 3c).

3. 0 fím da inversão dos valores sociais e relacionais

Nossa sociedade também se mostra enferma quando a questão são "valo-

res". Vivemos dias de inversão dos valores. Os princípios eternos da Palavra

de Deus já não são "regra única de fé e prática". Valem muito mais os princí-

pios do mundo contemporâneo, em que os resultados contam mais do que os

processos.

5. 0 fim da supremacia da coisa contra a pessoa

Nossa sociedade vive o problema do materialismo. Os bens e as posses

tomaram-se muito mais importantes do que os relacionamentos e o caráter. É a

crise do "ser" diante da proposta do "ter".

O salmista é um critico desta postura, por duas importantes razões: a pre-

sença de Deus é um convite à voluntariedade solidária porque o que vive na

presença do Senhor é alguém capaz de emprestar seu dinheiro sem usura (v.

5a). ou seja. sem o interesse de extrair vantagem da situação dc necessidade

do outro; e a presença de Deus é um desafio à verdadeira immanidade, visto

que. nesta presença maravilhosa, não se aceita suborno contra o inocente (v.

5b).

Conclusão

Os desafios da presença de Deus, apresentados no Salmo 1 5. apontam para

os desafios presentes na vida de Jesus Cristo. Ele é nosso grande modelo. E

porque temos em nós o mesmo Espírito que agiu plena e poderosamente nele

podemos certificarmo-nos da vitória frente a todos os desafios.

O Rev. Marcelo é pastor da í" IPI de Marília, SP tíasassr-

(O Estandarle não tem agente nem assinantes na 1' IPf de Marília, SP) ^ ^ m



Acampamento Cristo é Vida
Tolos: divulgado

950 pessoas no Encontrão da Família

O tradicional evento regional do

"Encontrão da Família'' foi muito es-

pecial no Acampamento Cristo é Vida.

localizado às margens da Represa

Jurumirim, em Avaré, SP. Este even-

to, que já tem muitas histórias nos 1

5

anos em que é realizado, aconteceu

mais uma vez no dia T de maio, con-

tando com a presença de 950 pesso-

as. Foi um dia de lazer e comunhão
entre igrejas dos Presbitérios de

Botucatu e Ourinhos.

A parte da manhã foi muito

edificante com o louvor, dirigido pelo

Rev. Ismael Gomes Júnior e participa-

ção de conjuntos de várias igrejas, a

apresentação do Grupo de Coreogra-

fia da r ÍPI de Avaré e do Grupo Bri-

lha Jesus (Kings Kids, da IPI de

Piraju). Mais de 15 pastores

prestigiaram o evento.

O palestrante principal foi o Maurão
(de Sorocaba, SP), que conquistou o

grande público com muitas brincadei-

ras, canções, bonecos e o estudo da

Palavra de Deus.

A coordenadora nacional de adul-

tos. Inailda Bicudo, e assessores da

Coordenadoria Nacional de Adultos e

da Mocidade prestigiaram o evento.

Eles participaram da reunião para elei-

ção da Coordenadoria Regional de
Adultos do Presbitério de Botucatu (no

período da tarde),

A novidade do encontrão foi a pre-

sença de lanchas, que propiciaram

momentos de lazer a jovens, crianças

e- adultos, com passeios na represa e a
divertida "Banana-Boat".

A torre de rapei do Acampamento
Cristo é Vida também foi muito solici-

tada. Num dia de sol e calor agradou
a todos.

Lanchonete a todo vapor
Durante todo o evento, uma equipe

de jovens, adolescentes e adultos tra-

balhou muito para que todos fossem
bem servidos. A lanchonete foi um dos
locais mais movimentados. Para se ter

Rev. Levi Franco de Alvarenga

A representação aproximada por

cidades foi a seguinte:

Avaré: 170 pessoas • Botucatu:

162 • Cerqueira César: 102 •
São Manuel: 81 • Piraju: 80 •
Ourinhos: 72 • Agudos; 57 •
Itaberá:45 • Lençóis Paulista:

43 • Chavantese Fartura: 31

• Ipauçu e Pardinho: 23 •
Bauru: 14 « Macatuba: 10 •
Óleo: 5 • Santa Cruz do Rio

Pardo: 4.

Equipes vencedoras no
campeonato de futebol

masculino:

1° lugar: IPI Piraju;

2° lugar: IPI Chavantes;
5° Lugar: 1^ ipi de Avaré.

uma idéia, durante as 8 horas de dura-

ção do evento, foram consumidos: 500
espetinhos de churrasco, 752 latas de
refrigerante. 400 salgados. 240
garrafinhas de água mineral e 460 sor-

vetes, além muitos doces e balas.

O Rev. Levi é o presidente da Associaçâ/j

Evangélica Mnamim, que dirige o

Acamjjamenlo Crislo Vida

TEMPORADA DE FÉRIAS DE JULHO
ACAMPAMENTO CRISTO É VIDA

Represa Jurumirim - Avaré/SP

Inverno quente de atividades é no ACV
Para adolescentes de 12 a 1 7 anos

Envie seus filhos para um acampamento de 5 dias inesquecíveis

• Torre de Rapei . Caiaques na Represa . Brincadeiras Nofurnas Louvor
• Palestras Edificantes . Novas Amizades . Equipe Treinada

• Transporte da Rodoviária de Avaré alé o ACV

INÍCIO: Dia 1 5 de julho, chegada das 1 8 às 1 9h30 ( jantar

)

ENCERRAMENTO: 20 de julho, café da manhã às 8h30

TAXAS: R$85,00 a vista ou R$90,00 em 3 pgtos
(cheques pré-datados = 1 5/7; 1 5/8 e 1 5/9/2002)

PROMOÇÕES
2 IRiVlAOS: 1 0% Desconto para um irmão

3 IRMÃOS: um não paga

DESCONTTOS
Indique um amigo que nunca participou de Temporadas no ACV e
ganhe 1 0% desconto por indicação confirmada. No máximo, 3

indicações (30% desconto na sua inscrição)

INFORMAÇÕES: TEL: ( 1 4) 3766. 1 270 - FAX: ( 1 4) 3732. 1 754
SITE DO ACAMPAMENTO: WWW.ipih.nrg/arv

EAUlL:crístoevÍdafQ)hnl rnm hr



Associação Bethel

Estandarte
lunho do 2002

Programa Saúde da Família
A Associação Bethel, em parceria com a Prefeitura Municipal de Ibiúna,SP

desenvolverá o programa Saúde da Famflia naquela cidade, onde a entidade já
mantém cursos profissionalizantes.

O convénio foi assinado pelo prefeito de Ibiúna. Fábio Bello de Oliveira, e
pelo presidente da Associação Bethel, Rev. João Luiz Furtado.

Para execução do programa a instituição receberá repasse mensal de R$
93.209,09; a Prefeitura de Ibiúna fará uma economia de 26% no custo total, pois
ficará isenta de encargos trabalhistas e tributários.

Camara dos Deputados homenageia
Associação Betiiel

A Câmara dos Deputados realizou, dia 9 de maio. em Brasília, sessão solene
em homenagem aos 80 anos

de fundação da Associação

Bethel. O primeiro vice-pre-

sidente, dep. Efraim Morais

(PFL-PB), destacou o tra-

balho de Bethel ao ofere-

cer assistência nas áreas de

saúde e educação, para cri-

anças, adolescentes e ido-

sos, promovendo melhores

condições de vida aos mais

carentes.

Compuseram a

mesa o presidente da

Associação Bethel,

Rev. João Luiz Furta-

do; o secretário exe-

cutivo da IPI do Bra-

sil. Rev. Éber Ferreira

Silveira Lima; o pre-

sidente do Sínodo do

Brasil Central, Rev.

Onésimo Eugênio

Barbosa; e presiden-

te do Presbitério Dis-

trito Federal, Rev. Silas Silveira. Associaram-se às homenagens à Associação

Bethel os deputados Tilden Santiago (PT-MG), Igor Avelino (PMDB-TO), Paulo

Octávio (PFL-DF), Iara Bernardi (PT-SP) e Luís Carlos Heinze (PPB-RS).

O deputado Pedro Celso (PT-DF). autor do requerimento de homenagem,

destacou a atuação da Bethel que, por meio do Projeto Corumbá, vem prestan-

do apoio técnico e jurídico às mais de 400 famílias que poderão ser desabrigadas

com a construção da Usina Hidrelétrica Corumbá IV. A sessão solene foi acom-

panhada por cerca de 200 pessoas residentes na área atendida pelo Projeto

Corumbá, assistidas pela Associação Bethel.

Congratulo-me com vossa excelência e com deputado Walter

Pinheiro pela iniciativa de homenagear em sessão solene

nessa casa legislativa os 80 anos de fundação da Associação

Bethel. Impossibilitado de comparecer, peço transmitir aos

dirigentes e funcionários daquela instituição minhas

felicitações pela passagem importante da data.

Telegrama do

vice-presidente

da República

Hélio de Souza

Fotos: dlvul9*(2o

Bet/ie/ comemora 80 anos e realiza

Festa das Nações
A Festa das Nações, realizada de a 5 dc maio. na Chácara Beihcl.

em Sorocaba, SP. constiiuiu-se na abertura das comemorações dos 80 anos
da Associação

Bethel.

Na manhã do

dia rde maio. foi

realizado um cul-

to ação de graças

na sede da Asso-

ciação Bethel. A
proclamação da

palavra foi feita

pelo Rev.

Leontino Farias

dos Santos. Um
grande coral, formado por membros de diversas Igrejas do Presbitério de
Sorocaba e Votorantim, e a dupla Alcides e Vicente, dois ex-intemos dc
Bethel. participaram do culto, emocionando a todos os presentes.

Após o culto, o Rev. João Luiz Furtado prestou homenagem a cx-inter-

nos. internos atuais, ex-funcionários e ex-diretores da entidade, entregan-

do medalhas comemorativas dos 80 anos de Bethel.

A Festa das Nações recebeu grande público.

Bethel Tupã iniciou atividades em maio

Destinado ao atendimento de adolescentes de ambos os sexos, de 12 a 18

anos de idade em conflito com a lei. encaminhados pelo Poder Judiciário, o

projeto Bethel Tupã é uma alternativa sócio-educaliva que possibilita a execu-

ção e o cumprimento das medidas de liberdade assistida c dc prestação de

serviços à comunidade. Através de um plano de atendimento personalizado

voltado ao cumprimento de metas pelos adolescentes, priorizará a proteção de

seus direitos, a manutenção de vínculos familiares e a sua inserção comunitá-

ria, na escola e no mercado de trabalho. O projeto Bethel Tupã será desenvol-

vido em convénio já firmado com a Febem - SP e em parceria com a Prefeitura

Municipal e está dimensionado para atender 80 adolescentes simultaneamente

Marco Madel, Vke-presidenle da Repúbliai
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Secretaria de Missões

Alagoas e Paraíba
FotOS: dIVUlíl

Rev. Silvánio Silas Ribeiro Cabria

Visitamos recentemente esses dois

estados, onde a presença da IPI do

Brasil ainda é muito acanhada.

Em Alagoas, temos uma igreja em
Maceió e uma congregação. Precisa-

mos de mais um pastor naquela cida-

de, que tem 800 mil habitantes. A igreja

da cidade de Pão de Açúcar é quase

centenária, porém não é auto-sustentá-

vel. Ela possui uma congregação na ci-

dade de Arapiraca. que já tem um terre-

no e precisa construir o templo. Há uma
ouU-a congregação na cidade de Seira

Limpa.que já tem o seu templo

construído, porém faltam obreiros. Pre-

cisamos enviar pelo menos mais dois ou

três pastores para o Estado de Alagoas.

Na Paraíba, só temos uma congre-

gação na capital, que possui 600 mil

habitantes, a qual se reúne em um sa-

ião alugado. Estamos tratando da com-
pra de um terreno para futuramente

construirmos um templo. Temos, ain-

da, uma igreja em Cabedelo, que é

muito antiga, e outra em Campina
Grande, que precisa ser fortalecida.

Essas igrejas, isoladas como estão de-

vido à distância, não têm ânimo para

prosseguir. Precisamos organiziu" igre-

jas em João Pessoa (600 mil) e outras

cidades como: Bayeux {90 mil). Santa

Rita { 1 20 mil). Guarabira (60 mil), etc.

Projeto Sertão

Para nossa alegria, este projeto tem
um bom desenvolvimento. É faito de
uma parceria entre a Secretaria de
Missões, a Igreja Presbiteriana dos

1MI
*.

'

Culto em Patos, PB na consagração do espaço muttiuso:
Revs. Paul. Eber. Silvanio, Leontino, Kebler e Jango

Estados Unidos e o Presbitério do
Nordeste.

No dia 27/4. estivemos na cidade

de Paios. PB, onde consagramos um
espaço multiuso. Ali ti-abalham os mis-

sionários Raimundo e Valdivia. Conta-

mos com a presença de membros da

IPI de Natal e de cidades vizinhas, e

dos Revs. Leontino Farias dos Santos.

Éber Ferreira Silveira Lima. Kleber

Nobre Queiroz. Jango Magno
Fernandes Miranda. Paul Fahnestock

e muitos missionários do projeto.

O culto foi realizado do lado de fora.

pois não foi possível acomodar todos

os presentes no salão. Usamos a

carroceria de um caminhão para ser-

vir de púlpito. O pregador foi o Rev.

Leontino. Ainda em Patos, que é uma
cidade de 1 10 mil habitantes, compra-
mos outro teneno, onde pretendemos
iniciar imediatamente a construção de

um templo para

a congregação

ali existente.

No dia se-

guinte. 28/4. fo-

mos para Malta.

PB, onde consa-

gramos um tem-

plo. A alegria es-

tava estampada

no rosto do casa!

de missionários,

Claudia e

Nataniel Silva,

que ali trabalha

AUSlMBLtlA O

ppemÉRio DC

n

Culto em
Malta, PB,

para

consagração

do templo

com muita dedicação. O templo esta-

va lotado e foi uma linda festa com
muita música nordestina.

O coordenador do Projeto Sertão é

o Rev. Jango, que conta com a cola-

boração de sua esposa, Sandra.

Estamos adquirindo um terreno em
São Mamede, onde está a missionária

Sandra Pelegrini. Pretendemos iniciar

imediatamente a construção do tem-

plo, pois temos os recursos financei-

ros enviados pela Igreja Presbiteriana

dos Estados Unidos especialmente

para o sertão.

"Grandes coisas tem feito o Senhor
por nós!" Regozije-se IPI do Brasil!

iiii iiiiiir.ii!iíi
Templo de Malta, PB, com os Revs.
Kleber, Paul e esposa (Linda), Éber,

Silvánio e esposa (Rosângela), Jango e
esposa (Sandra) ^

Sergipe

Tivemos uma reunião muito provei-

tosa com irmãos e irmãs de Sergipe.

O Presbitério está muito animado e

bem estruturado.

Na capital. Aracaju (490 mil), te-

mos quatro igrejas, além de outras

duas, eni Boquim e São Cristóvão. São.

portanto, seis igrejas organizadas no
estado. O mais animador é que exis-

tem mais quatro congregações com
templos construídos em Estância, Rio
Fundo, Itabaiana e Rita Cassete. Em
Porto Dantas, há uma congregação

que possui um terreno, mas funciona

num salão alugado. Existem, ainda, di-

versos pontos de pregação.

Aleluia!

A necessidade lá é de pastores!

O /{('r. Sihá/iio é o relator da Sevretarm de

Missões da IPI do Brasil

Projeto Natanael lança

Após sete meses de trabalho, pela graça de Deus, o Projeto Natanael piv,.uziu un.
video-aula de evangelização. Para a confecção desse material, foi utilizado como base
o Curso de Evangelismo Pessoal do Departamento de Crescimento Integral de Igreia^
da Secretaria de Missões.

O conteúdo é nquíssimo! Enfatiza a evangelização que contempla todos os aspec-
tos da vida do ser humano, mosu-ando a necessidade do Pão da Vida que é Jesus
juntamente com a necessidade da libertação do preconceito, da injustiça, da miséria,
da opressão, etc.

_
O vídeo possui uinta minutos de orientações, muitas imagens, resumos, encena

çoes, destaques de versículos, recapitulações e citações, além de estar acompanhado
de um livreto de vmte páginas, publicado pelo Projeto e utilizado pelo mesmo, nos
cursos ministrados as igrejas.

H
^""'^^ ^''^ aconteceu na 7-IPI de Londrina, PR.no

tàdo
" oportunidade, foi instalado um telão, onde o vídeo foi apresen
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Reunião com presbitérios
Rev. Silvânío Silas Ribeiro Cabrial

A Secretaria de Missões tem realizado reuniões muito im-

portantes com diversos concílios da IPI do Brasil.

O Sínodo Meridional aceitou o desafio e, devido a isto. te-

mos três novos campos missionários no Rio Grande do Sul. e

mais dois em parceria com a T IPI de Curitiba. PR. e IPI de

Vila Palmeiras, em São Paulo. SP.

Já nos reunimos com o Sínodo de Minas Gerais e estamos

em fase de entendimento para abrir pelo menos mais dois cam-
pos na Grande Belo Horizonte.

Já tivemos uma reunião com o Presbitério do Ipiranga. ao

qual lançamos o desafio de assumir a responsabilidade pelo tra-

balho missionário no Estado do Espírito Santo ou na Grande
Belo Horizonte.

Desafiamos os Presbitérios de Pernambuco e Sergipe-

Alagoas a fortalecerem a IPI no Estado de Pernambuco, abrin-

do congregações em grandes cidades, com destaque para

Jaboatão dos Guararapes (580 mil) e a própria Recife.

Nada poderá ser realizado, se não houver desprendimento

para atravessar fronteiras e investir em outras regiões.

Desafiamos o Presbitério e a IMPI de Londrina a investi-

rem no Estado do Espírito Santo, para formarmos um presbité-

rio ali. Presbitérios como os de São Paulo, Campinas, Míuingá

e outros poderiam nos auxiliar no trabalho no Amazonas, Piauí,

Paraíba e Alagoas. Insistimos na idéia de que cada membro da

igreja contribua para o trabalho missionário. Devemos buscar

um envolvimento integral da igreja com missões.

Que Deus desperte a nossa querida IPI através de seus

concílios. Amém.

O Rev. Silvânio Silas é o relator da Secretaria de

Missões da IP! do Brasil

Reunião com o Presbitério de Pernambuco

Reunião com o Presbitério Sergipe Alagoas

Reunião com o líderes da IPI de João Pessoa

vídeo-aula de evangelização
^ev. Marco Antonio Barbosa

Este vídeo, juntamente com os cadernos de discipulado do

Projeto. traduzem o preenchimento da lacuna existente nos ma-

teriais referentes à evangelização. Agora a igreja possui um ma-

terial que contempla o crescimento quantitativo e qualitativo. Cre-

mos que ele é de grande importância para o crescimento da parte

do Corpo de Cristo representada pela IPI do Brasil.

Importante!

Todas as igrejas receberão este material. Nossa orientação é a

de que as igrejas reproduzam este vídeo para as suas congrega-

ções e departamentos. Não será permitida a reprodução para

comercialização, mas somente para utilização da igreja.

Solicitamos aos pa.stores e pastoras que marquem um culto

de ação de graças e apresentem este vídeo às suas comunidades.

Pela Coroa Real do Salvador!

O Rev. Marco Antonio é o ométmdor do Prqjeto Natanael

Tecnocrata X Pessoa

de Fé

Rev. Silvânio Silas Ribeiro Cabrial

Nossas igrejas vêm sendo, cada vez mais,

dirigidas por tecnocratas. Isso vem atacan-

do e sufocando a caminhada da igreja, que

deve sempre ser impulsionada pela fé.

Claio que precisamos de liomens com
capacidade administrativa, gente capaz de

fazer um bom planejamento. Porém, isso não

pode aniquilar a fé.

O tecnocrata confia na sua capacidade

administrativa, enquanto que o homem de

fé crê na providencia divina. Isso faz a dife-

rença porque, nos momentos dc crise finan-

ceira, o tecnocrata só enxerga uma solu-

ção: diminuir as despesas. E. quase sempre

na igreja, são considerados supérfluos os

gastos com missões. Já vimos muitas vezes

essa cena: Vamos diminuir o salário do mis-

sionário! Vamos fechar aquela congregação!

Não podemos enviar mais obreiros para os

campos; o orçamento não comporta!

Mas a pessoa de fé. quando se vê numa
situação como esta. a primeira coi.sa que faz

é dobrar os joelhos e exercitar a sua fé para

contemplar que o Senhor táz maravilhas. H.

aí. a solução é diferente: temos de aumentar

a receita.

Mas como?

Apelando piaa a generosidade da igreja,

como Paulo fez com a Igreja de Coríntios,

mostrando que a Igreja da Macedónia, ape-

sar de pobre, era generosa com a obra

missionária e insistia com Paulo para contri-

buir não apenas com os seus bens materi-

ais, mas também com a própria vida (2 Co

8.1-5). A pessoa de fé procura mostrar à

igreja que Deus ama o que dá com alegria.

O medo da teologia da prosperidade tem nos

afastado da crença em um Deus provedor.

A igreja e o pastor que crêem que Deus

haverá dc suprir as necessidades nunca te-

rão de reduzir o programa missionário. Deus

dará crescimento à igreja. A arrecadação

será sempre crescente. Os fiéis serão aben-

çoados, para. à semelhança de Davi. entre-

garem à casa do Senhor aquilo que vem das

próprias mãos do Deus.

Vamos investir em missões e o coração

do nosso Deus se abrirá para a nossa queri-

da igreja!

O Rev. Silvânio Silas é o relator da Secretaria de

Missões da IPI do Brasil
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Nossos Seminários

standarte

Mos: dlvulgacSo

Lição de Casa
Cleide Marinho

Nós seminaristas não temos tempo para nada. Quando entramos para

o seminário, temos a ilusão de que vamos poder atender a todas as exigên-

cias e. ainda, ter tempo para visitar outras comunidades como lição de

casa, como nos incentiva o Rev. Gerson Correia Lacerda, professor de

Homilélica.

Logo percebemos que há uma infinidade de trabalhos escolares a se-

rem feitos, muitas leituras e provas, além

de nosso trabalho secular, nossa família e

nossa igreja.

Ah! Nossa igreja é um capítulo à par-

te. Como uma noiva caprichosa, exige cada

vez mais nossa atenção.

Quando estamos no quarto ou quinto

ano, começamos a receber convites para

participar em cultos, festas de aniversári-

os, acampamentos. A nossa responsabili-

dade aumenta em todos os níveis. Os tra-

balhos escolares tomam-se mais numero-

sos e os nossos momentos de lazer pas-

sam a ser muito raros.

Todavia, com uma foiga inesperada na

agenda, eu e minha filha Karina aprovei-

tamos uma oportunidade para, no dia 28
de abril, visitar a 2'. IPI de Jacareí, SP, e

rever amigos que fizemos no acampamen-
to de camavaí da Coordenadoria Regional
da UMPI do Vale do Paraíba Chegamos
lá sem convite, sem avisar e sem compro-
misso.

A igreja tem o hábito de fazer uma
reunião de oração antes do culto. Por isso. não tivemos oportunidade de
talar com ninguém, quando chegamos. Entramos no templo, sentamo-nos
e participamos de algo maravilhoso, indizível e majestoso.

Foi muita emoção! Emoção pelo inesperado, pela hamionia das vozes,
pelo ntmo. pela afinação! A igreja toda canta, formando um coro singular
diferente, único. Fechei os olhos e desfrutei desse instante em que sabe-
mos que algo sobrenatural acontece, que é a presença de Deus tangível
Semi algo semelhante, quando em 2000, a V. IPI de São Paulo também
formou um coro de mais de duas mil vozes cantando o Pendão Real

Algo me chamou atenção de forma especial: meu amigo, João Marcos
7 anos. durante o culto, foi à frente para cantarjunto com a mocidade com
uma postura impecável. Manteve-se sóbrio e compenetrado, participando
de todas as aliv.dades. Foi muito lindo! Na hora dos cumprimentos, ao final
dos trabalhos, com seu soniso maravilhoso, viveu toda a sua alegria como
só as crianças sabem viver.

Parabéns. João Marcos! Que Deus te abençoe todos os dias!

A Cleide é aluna do Seminário Teo/óf/iro de São Pmih

POUCAQ £ BOA£

Gémeas em
Marília

No dia 16/11/2001, o lar dos ir-

mãos Olacir Cesário Diniz e Regiane

Marconato Diniz foi agraciado com
o nascimento das gémeas Ana Júlia

e I sabel a.

Elas são netas do subscritor des-

ta nota.

A família integra a 2^ IPI de

Marília, SP.

Rogamos a Deus as mais ricas

bênçãos paras as crianças recém-

nascidas e para os seus pais. Que
elas sejam criadas nos caminhos do

Senhor. E este o desejo do vovô e

da vovó, Moisés e Ana.

Presb. Moisés Cesário Diniz, agente df O
EsfandurU' da 2" IPI de Marília, SR

(O Estandarte conta com 5

assinantes na 2* IPI de Marília, a
SP)

O Danilo chegou

No dia 16/4/

2002, a IPI de

Agua Rasa, em
São Paulo, SP,

foi agraciada

com a chegada

do Danilo.

Ele é filho do

casal Paulo Ro-

gério e Mariza.

Representa o

novo tempo de

transformação e

esperança pelo

qual a igreja está passando.

A nossa gratidão a Deus pela vida

desta criança e de seus pais. A nossa

oração é para que Deus continue a

abençoá-los.

Rev. Edson Tadeu Duran,

paslífT dfi IPI de Agwi Rasa ^ \

(O Estandarte não conta com *
nenhum assinante na IPI de

36

Agua Rasa, em São Paulo, SP)

Prémio especial na Bien

o Rev. Messias
Anacleto Rosa, da P
IPI de Londrina, PR,

autor de diversos livros,

recebeu um prémio es-

pecial durante a 17^

Bienal Internacional do
Livro, realizada de 25 de

abril a 5 de maio no Cen-
tro de Exposições Imigrantes, em São Paulo.

O prémio foi concedido pela Associação Brasi-
leira de Editores Cristãos, que reúne 62 associados
de todo o Brasil, dos quais 80% são casas editoras.

Concorrendo com outras 30 categorias, o livro "Re-
frigério", do Ministério Multiplicação da Palavra e
Descoberta Editora, foi considerado o melhor livro

publicado em 2001 nas categorias Meditação, Inspi-
ração e Devocional. pelo seu ineditismo: é o primeiro texto devocional (com 365
meditações, uma para cada dia, baseadas em textos bíblicos) escrito por um
autor nacional. E, também, o primeiro livro interativo do Brasil: tem em suas
paginas áreas reservadas para anotações diárias e. ainda, um manual de leitura.

Erdlia Fernandes, Assessoria de Comunicaçm da I". IPI Londrina, PR



Dissertação de

Mestrado sobre

Ordenação

w Feminina

I

I

arte

A Profa. Maria Inez Barboza

Marques, professora do Seminá-

rio Teológico Rev. Antônio de

Godoy Sobrinho e membro da Se-

cretaria Nacional de Diaconia e da

1' IPI de Londrina, PR, defendeu,

no dia 6/12/2001, dissertação de

mestrado na Universidade de

Metodista de São Paulo sobre o

tema: "Ordenação Feminina na IPI

do Brasil na perspectiva de géne-

ro".

Participaram da banca de ava-

liação a Profa. Dra. Yara Nogueira

Monteiro (orientadora) e os Profs.

Drs. Leonildo Silveira Campos e

Maria José Ponteia Rosado
Nunes.

Ela utilizou material publicado

nas páginas de O Estandarte como
fonte para sua pesquisa e mani-

festa sua gratidão a todos os que

contribuíram para o sucesso do

seu trabalho.

O Estandarte congratula-se

com a Profa. Maria Inez por sua

grande vitória.

Segundo a Câmara Bra-

sileira do Livro, o mercado

editorial evangélico produziu

no ano passado 38 milhões e

200 mil exemplares (princi-

palmente Bíblias) e famrou

RS 173 milhões. No mesmo
período, a ABEC publicou

647 tímlos; 34 modelos dife-

rentes de BíbUas; 37 revistas

e lançou 12 CD's, o que re-

presentou uma movimenta-

ção 21% maior que no ano

anterior.

I

Datas e Eventos

14" Seminário Música e

Adoração

Direção - Maestro Rev. João Wil-

son Faustini

Maestro convidado - Samuel Kerr

Participação especial - solista Is-

rael Pessoa

Data - de 19 a 24 de agosto de

2002

Local - PIPI de São Paulo - Rua
Nestor Pestana, 152. São Paulo, SP

Público alvo - regentes, candida-

tos a regentes, cantores, coristas,

instrumentistas, ensaiadores e apreci-

adores da música de louvor

Promoção - Sociedade Evangéli-

ca de Música Sacra - SOEMUS
Informações - SOEMUS - Rua

Oscar Porto. 344 - Metro Brigadeiro

- São Paulo, SP - CEP 04003-001 -

Fone/Fax: (11) 3889-9550 - Fones: (11)

3849-44I3ou(Il)4415-12I6

Encontro Presbiterial de

Díaconía/Lideranças

Data - 29/6/2002

Local - IPI de Espírito Santo do

Pinhal, rua Pinheno Machado, 89, cen-

tro

Horário - das 9h00 às 17h00

Preletores - Rev. Othoniel Gonçal-

ves (pastor da IPI de Apucarana. PR.

e 1" vice-presidente da Assembléia

Geral da IPI do Brasil) e Profa. Cleiri

Bernardes da Silva Gonçalves.

Tema- Missão Integral da Igreja

Inscrições - até 23/6/2002:

adevanirps@ig.com.br ou fone (19)

3862-5334; Mesa Diaconal da IPI de

Pinhal(I9) 651-2120

4" Encontro de Casals

Local - IPI do Jardim Nazareth.

rua Francisco Parra Hemandes, 457,

Mogi Mirim, SP

Data -22/6/2002

Horário- 19h30

Preletor - Rev. Calvino Camargo,

pastor da P IPI de Campinas, Psicó-

logo e Professor do Seminário Teoló-

gico de São Paulo

kinlio ik 2002

Lançamento do livro

"Rcar para morrerr

caminhar para viver"

Autor - Rev. José Ariston da Silva

Dia 8 de junho, às 20hOO - l
' IPI

do Tatuapé. Rua Pedro Belegiu-de. 401
- Tatuapé, São Paulo. SP - Fone (II)

296-3256

Dia 14 de junho, às 20h00 ~ 1
' IPI

de Osasco. Rua Rev. João Euclydes

Pereira, 155/159. Presidente Altino,

Osasco, SP - Fone ( 1 1) 368 1 -82 1

0

Dia 30 de junho, às 1 1 h(K) - 1
' Igreja

Batista de Língua Portuguesa de

Elizabeth. New Jersey. USA
Dia 7 de julho, à 19h00- IMgreja

Presbiteriana de Língua Portuguesa de

Elizabeth, New Jersey. USA
Maiores informações com o autor

- Fones: (41) 343-4453; (41) 9968-

2057; (4 1 ) 322-4 1 4 1 ramal 4 1 4; E-mail:

ariston@onda.com.br

ariston@evangelico.org.br

II Jornada Ecuménica do

CLAI

o CLAl - Conselho Latino Ameri-

cano de Igrejas - vai realizar a II Jor-

nada Ecuménica, de 1 1 a 14 de julho

de 2002. na cidade de Mendes.RJ.

O evento será um encontro de re-

flexão, troca de idéias e experiências;

será um momento rico para conhecer-

mos novas pessoas e nos preparamos

para os desafios da vida e missão das

igrejas cristãs no mundo de hoje.

Pela participação em eventos como

esse. podemos nos convencer de que

a vida ecuménica não é um testemu-

nho anti-cristão; ao contrário, pode ser

o começo do reconhecimento de que

a família da fé é maior do que pensa-

mos e que. por is.so, devemos nos res-

peitar e viver em paz uns com os ou-

tros, "para que o mundo creia".

Se você quiser participar, envie

uma mensagem para:

pauloproenca@bol.com.br.

Para outras informações, consulte

o site do CLAI: www.claibrasil.org.br

ou mande um e-mail para

claibr@sercomtel.com.br.

Comemoração Sinodal do

Aniversário da Igreja

Data - 3/8/2002

Promoção - Sínodo Minas Gerais

Local - Acampamento Maanaim.

em Machado. MG
Horário - das 9h00 ãs 2lh00

Preletores - Revs. Isaías Garcia

Vieira, Osvaldo Prado e Secretaria

Sinodal de Missões

Obs - Será cobrada taxa de alimen-

tação para quem for participar o dia

todo e um quilo de alimento não pere-

cível (que será doado à Missão Vida

Nova, da I" IPI de Machado) para

quem for só piu^a o cullo de encerra-

mento, g

Conferência de Diaconia

Local - I MPI de Curitiba, PR
Data - 15 c 16 de junho dc 2002

(início às 9h()0 do sábado e término às

12híK)do domingo)

Inscrições - R$ 1 0,00 (alimenlação

e hospedagem não incluídas)

Preletor - Revs. Carlos Queiroz

Leitura prévia - "Eles herdarão a

terra", de Carlos Queiroz, Editora En-

contro Publicações

Conlatos para informações e

incrições: 1
" IPI de Curitiba (41 ) 223-

3640; Diac. Ana Maria (4 1 ) 253-1783;

Revs. David (41) 353-6764; E-mail:

david@ipic.com.br ou

davidrogerio@ ig.com.br

Promoção: ACEC da I» IPI de

Curitiba e Secretaria de Diaconia do

Presbitério Sul do Paraná

X Curso de Treinamento

Cristão Alcançando os

Excluídos

Data - de 17 a 21 de junho de 2002

Local - CTM Sul: Rua João Cruz

Silva, 50. Estreito, Florianópolis. SC.

CEP 88.070-260.

Taxa de inscrição - R$ 20,00

Promoção - CTM Sul e Projeto

Siloé

Maiores informações:

E-mail: clmipib@uol.com.br

Telefone (48)244-6721



lunho de 2002 standarte

Datas e Eventos Cartas

Vlli Congresso Nacional de

Adultos

Local - Centro de Turismo de

Praia Formosa, em Santa Cruz, ES

Data-de 15 a 17/1 1/2002

Tema - Juntos celebrando os 100

anos da IPI do Brasil (Cl 3.15)

Inscrições - Coordenadoria Na-

cional de Adultos - Rua Amaral

Gurgel, 452, conjunto 22 - Vila

Buarque. São Paulo, SP - Fone (1 !)

3258-1422

Taxa de inscrição - R$ 180,00

(adultos); R$ 90.00 (crianças de 4 a 1

1

anos); isentas (crianças até 3 anos) (O

pagamento pode ser feito

parceladamente ou de uma única vez

até 20/10/2002)

Depósito - Banco Bradesco -

Agência 095-7 - Conta Corrente

Viagem de São Paulo para o

VUl Congresso Nacional de

Adultos

Roteiro - Terminal da Barra Funda

em São Pau lo/Aracruz/São Paulo

Saída- 13/1 1/2002, às21h00

Preço da passagem - R$ 1 25.00

Conta número 23 1 .937-3 - Agência

095-7 - Banco Bradesco - IPI do Brasil

(enviar fax do comprovante do depósi-

to, constando o nome do congressista

para o Escritório Central - Fax ( 1 1) 3259-

0009. a/c. Laodicéia Cazella.

Prazo limite para adesão: 30/6/2002

Contatos: Inailda Bicudo (11) 4449-

5045; Daitro Izídio (II) 3726-7031 e

Laodicéia Cazellad 1)3258-1422

244.602-2 - Enviar fax com compro-

vante de depósito para Laodicéia

Meira Cardoso Cazella:

(11)3259-0009.

6^ Conferência Missionária

Tema: Unção para missões

Moto: "E. tendo orado, moveu-se o

lugar... ;e todos foram cheios do Espí-

rito Santo, e anunciavam com ousadia

a Palavra de Deus" (At 4.31).

Data: de 9 a 1 1 de agosto de 2002

Preletores: Revs. Silas Barbosa

Dias (2" IPI de Londrina) e Maurílio

N. Christóvão IPI de Joinville)

Local: IMPI de Joinville. SC
Informações: 1-' IPI de Joinville, rua

Rio do Sul, 389, bairro Bucarein, CEP
89.202-040, Fone/Fax: (47) 422-6405.

e-mail: ipiville@zaz.com.br ,

(O Estandarte conta com 10 ^'

assinantes na 1* IPI de Joinville)

FESTCEfSÍT - Festival do Centenário

o FESTCENT convida composito-

res e compositoras de todas as idades a

participaram do CD do Centenário da

IPI do Brasil. Queremos músicas que

contem a história da igreja e engrande-

çam o nome de Deus pela sua existên-

cia. As músicas devem ser apropria-

das para serem sempre cantadas pela

igreja, podendo abordar os seguintes

temas: Centenário da IPI do Brasil,

evangelização, diaconia. dia das mães,

mês da família, dia dos pais. dia da mu-
lher, dia da criança, dia da Bíblia, natal.

Serão selecionadas 20 músicas, que
irão para o palco, perante o público e

jún qualificado. As quatro vencedoras

serão utilizadas no CD do Centenário

da IPI do Brasil.

Serão entregues medalhas do Cen-
tenário para a melhor letra, melhor

música, melhor banda, melhor arranjo

vocal e melhor solo vocal, além da se-

guinte premiação: 1 " lugar - R$ 500,00;

2'~ lugar - R$ 300,00; 3". lugar - R$
200,00; 4«. lugar -R$ 100,00

Inscreva quantas músicas quiser,

mas só composições inéditas sobre os

temas sugeridos, através do envio de

fita gravada ou CD e cinco cópias de

cada letra

Inscrições - FESTCENT - IPIB:

Rua Amaral Gurgel. 452. sobreloja -

CEP 01221-000 - São Paulo. SP -

Fone (II) 3258-1422

Prazo para as inscrições - até 15

de setembro de 2002

Data do Festival - 23/U/2002.
Informações com o Rev. Valdomiro

Pires de Oliveira - Fones (11) 3257-

9201;9850-2953;6168-6287

Do Presb. José Mauro
Jordão Bressane, agente

de O Estandarte da 2" IPI

de Votorantim (IPI Rio

Acima), Votorantim, SP

Um presente de Deus - assim tem sido

O Estandarte, pois está sempre buscando

melhorar sua qualidade, conteúdo e

inIeraUvidade com nossas igrejas. Com ele,

está sendo erguida a nossa amada bandei-

ra e fincado mais um marco histórico em
todo o arraial presbiteriano independente,

pois O Estandarte é mantenedor de nossa

origem e instrumento aprimorador de nos-

sa real identidade reformada e reformadora.

Os Cadernos de O Estandarte, sobre a

Reforma Protestante do Século XVI e A
Páscoa na Ressurreição do Senhor, supe-

raram em muito as nossas expectativas

como assinante e agente, não só pelo ex-

celente conteúdo histórico e doutrinário,

mas pelo esmero de todos aqueles que

neles trabalharam.

Pela Coroa Reai do Salvador

(O Estandarte conta com 14

assinantes na 2' IPI de Votorantim,
—

SP) - ' _

De Shirley Moreira da
Silva, da IPI de Vila

Talarico, São Paulo, SP

Graça e paz!

Aqui na IPI de Vila Talarico, não havia

nenhum assinante. Em pouco tempo, con-

seguimos oito assinaturas e estamos indo

para dez!

Mas continuamos aguardando o exem-

plar de cortesia. Creio que é uma maneira

de cativarroos mais leitores.

Cumprimentamos nossa agente de Vila

Talarico pelo brilhante trabalho que está

realizando. Acreditamos firmemente que

essa mesma história pode se repelir em
todas as nossas igrejas. Para que isso

ocorra, basta que tenhamos pastores iden-

tificados com a denominação e agentes

que atuem com entusiasmo, com apoio

dos conselhos.

Informamos que a Editora Pendão
Real está providenciando a remessa de

exemplares de cortesia para que sejam uti-

lizados como instrumento de divulgação

e propaganda pelos nossos agentes.

ASMLY

e-tuail: serv&soji

Rua Santa Efigênia, 574 - CEP 01207-000 - São Paufo
Fone: (Oxxll) 222 6677



De Alteredo Castro Júnior,

agente de O Estandarte da
3" IPI de São Luís, MA

Sensacional ! É o sinónimo de O Estan-

darte. A cada edição sou surpreendido mais

uma vez. Estou muito alegre pelo retomo dos

Cadernos Especiais. Eles estão excelentes.

Fiquei feliz com a matéria a respeito do

Rev. Adiel Tito de Figueiredo (edição de maio).

Ele sempre lutou pela IPI em nossa região.

Um abraço especial para o irmão João,

que sempre nos atende muito bem.

Esclarecemos que o "irmão João" a

que se refere o autor da carta é o semina-

rista João Júnior Marques, aluno do 2"

ano do Seminário de São Paulo. Ele é

funcionário da Editora Pendão Real.

(O Estandarte conta com 2 ^
assinantes na 3* IPI de São Luís, *

MA)

Do Presb. Theophilo Roque
de Abreu Alvarenga, da IPI

Central de Botucatu, SP

No últimoO Estandarte (edição de maio

de 2002), na página 37. o nome do meu pai

saiu incorreto. na relação de moderadores

e presidentes do concílio maior da IPI do

Brasil, ano de 1 947. 0 certo é Rev. Antonio

Corrêa Rangel de Alvarenga. Peço o favor

de corrigir.

Agradecemos a comunicação do ir-

mão. O Estandarte lamenta o erro come-

tido e faz a devida correção mediante a

publicação da carta do prezado irmão

(O Estandarte conta com 42

assinantes na iPI Central de

Botucatu) '
-

De Oséias Bueno Ribeiro

Há como efetuar assinaturas através

da Web, via cartão de crédito ou crédito

em conta corrente?

Tenho vontade de assinar, mas me fal-

ta disponibilidade de tempo de ir ao banco

e posteriormente remeter o recibo por cor-

reio. Caso haja a possibilidade poderei in-

clusive intermediar a assinatura de outros

irmãos da igreja que frequento, pois o ser-

viço se tomaria mais fácil.

Infeliztnente. ainda não é possível efe-

tuar assinaturas de O Estandarte dessa

maneira. MasJá obtivemos a informação

de que. em breve, a Editora Pendão Real,

responsável pela distribuição do jornal,

estará oferecendo essa possibilidade a

todos os interessados.

De Carlos Alberto Ferreira,

da IPI de Conceição da
Aparecida, MG

Mais uma vez felicito o jornal pelo

profissionalismo com que vem sendo edi-

tado e pela beleza de sua formatação.

Parabenizo também o Conselho da IPI

de Areado. MG, pela matéria enviada e

publicada na seção Cartas de abril. Ali o

referido concílio rebate alguns pontos po-

lémicos dos textos do Rev. Richard William

Irwin, dos quais eu também discordo.

Aguardo ansioso a resposta o Rev. Irwin.

Também concordo com a afirmação da

redação de que a atitude do Conselho da

IPI de Areado foi correta, pois estimula o

debate de ideias. Assim tivéssemos a cada

número um debate como este!

(O Estandarte conta com 3

assinantes na iPI de Conceiçáo da jt

Aparecida. MG) ^

Do Presb. Ezequiel

Mendonça, da IPI de Vila

Yara, Osasco, SP

Quero cumprimentá-los pelos artigos

"Mestres ou Animadores de Auditório " e

"... Ovelhas que não tem pastor", publi-

cados na edição de abril de 2002 .

Realmente o futuro da IPI do Brasil es-

tará em jogo se. como diz o Rev. Leontino.

o ministério pastoral não for diversifica-

do. Precisa e deve ser diversificado por

muitas razões, tais como a absorção dos

novosformandos e a exigência e a carên-

cia da própria igreja e muito mais da so-

ciedade lãfora que clama por uma tábua

de salvação.

Ainda há uma velha cultura em nossa

igreja, que entende que o ministério pas-

toral deva ser exercido dentro das quatro

paredes. Acha-se que. quando se põe o

pé na rua, já se parte para um evangelho

social e isso cheira teologia da libertação e

tudo se complica. E assim a voz profética

da "igreja em missão" não se faz ouvir e

nem as suas ações são vistas e sentidas

pelo mundo.

Com muita convicção, o Rev. Gerson

disse que o culto deve ser centrado na

palavra. Em alguns casos, talvez a falta de

uma palavra poderosa e consistente faça

sobressair os cânticos, tomando o culto

centrado no louvor.

Do Presb. Odair Silveira de
Campos, da 2" IPI de Tatuí,

SP

Venho parabenizar o jornal e solicitar

aos innãos presbiterianos independentes

de todo o Brasil, que tenham edições anti-

gas e puderem doá-las. a gentileza de as

encaminharem à nossa igreja.

Estamos precisando especialmente das

edições publicadas entre 1956e 1968, nas

quais constam matérias a respeito das ban-

das musicais da I
' IPI de Torre de Pedra,

da IPI de Pirapozinho. da IPI de lepê e do
Presbitério Sul de São Paulo reunido cm
Santa Catarina, em 1957.

Está aí a solicitação do irmão. Seu
endereço é o seguinte: Rua Via Antônio

Henrique da Silva. 445. Nova Tatuí. Vila

Esperança. Tatuí SP, CEP 18.278-000.

(O Estandarte conta com 14
**

assinantes na 2* IPI de Talui)

De Fiilipe da Matta
Cerqueira, da 2* IPI de
Volta Redonda, RJ

Sou fà do nosso órgão oficial. Ciostiu-ia

muito de ver esse m;iravilhtiso jornal real-

mente no coração da IPI do Brasil.

Tenho 17 anos e suito que os jovens

não têm dado ao nosso jorna! a devida

importância e, o que é pior. muitos adultos

também não. Fico triste com essa falta de

amor à nossa Igreja e ao nosso jornal.

Mas isso não é e nunca será motivo

piu^a o desânimo.

Continuem assim, fazendo de mim cada

dia mais ta desse excelente jornal.

Que Deus derrame ricas bênçãos so-

bre vocês.

SoliDco Gloria!

(O Estandarte conta com 12
*'

assinantes na 2' IPI de Voita

Redonda, RJ) i

De Magali Arantes, do Hospital Evangélico de Sorocaba, SP

Gostaria de assinarO Estandarte. Como faço?

Existem duas maneiras defazer a assinatura de nosso jornal. A primeira ê através

dos agentes das igrejas locais. A segunda é através da Editora Pendão Real {Rua

Rego Freitas. 530. U)ja O. Vila Buarque. São Paulo. SP. CEP 01220-010. Fone/Fa.K:

11-3255-3995 - E-mail: pendaoreal@ipih.org). Também existem duas maneiras de

recebimento do jornal: através do agente.ao preço de R$ 18.00 por ano; e na própria

residência, ao preço de R$ 24.00.

(O Estandarte conta com 25 - "'^

assinantes na IPI de Vila Yara, Ã '

Osasco, SP) ~

O princípio de
um novo

momento

Uma abordagem pastoral

de significado

terapêutico, propiciando

ao paciente terminal e

sua família uma
possibilidade de

enfrentar o problema sob

uma nova perspectiva de

vida.

Pedidos à Editora Pendão Real
(11) 3257-4847
3255-3995
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Milton de Oliveira Primo Édina Correia Vassão Alcides (1943-2002)

Aprouve a Deus. em
sua .soberana vontade,

chamar para a glória, em
5/3/2002, aos 46 anos.

nosso irmão Milton, fi-

cando muita saudade não

só entre os familiares,

mas em toda a IPI de

Guaricanga, SP. onde

congregava.

"Mirtão", como era

conhecido e chamado

carinhosamente, foi nascido e criado

em lar evangélico, filho de Balbino

Antônio de Oliveira e Eunice Pessoa

de Oliveira. Deixou a esposa Nair

Francisca Baut2 de Oliveira, com quem
viveu por 20 anos, e c filho, Leandro

Botelho de Oliveira.

Nosso irmão possuía espírito

batalhador. Sempre trabalhou e enfren-

tou com dignidade as vicissitudes da

vida. procurando ajudar aos que o cer-

cavam. Crente dedicado na obra do

Senhor, serviu muitas vezes como su-

perintendente da Escola Dominical e

coordenador de adultos.

O ofício fúnebre foi

realizado no templo da

IPI de Guaricanga, onde

professou a fé em I'V3/

1992. O número ex-

pressivo de seus famili-

ares, irmãos na fé e

amigos não pôde ser

contido no loca!, o que

demonstrou o carinho

que todos tinham por ele

e seu grande círculo de

amizades.

O culto, expressão da fé na res-

surreição, foi oficiado pelos Revs.

Antônio Pedro de Morais, pastor da

igreja, Kleuber Leal da Silva. Ademir
Pereira da Silva e Carlos Eduardo

Cunha Nogueira. Estiveram presentes

vereadores e prefeito da cidade.

Damos graças e glória a Deus por

tão preciosa vida.

/if'i\ Antônio Pedro de Morais, paator da
igreja, c Mari/t Aparfculfi Ferreira ih Si/m.

a
ffente de O E.sUuiduHe du iH de

Guaricanga, SP

Nascida em 29/1 1/1943, em Regis-

tro. SP, a nossa querida organista Édina

deixou uma lacuna na IPI do Bairro

do Cedrinho, em Sorocaba, SP, e no

arraial presbiteriano brasileiro, no dia

29/3/2002.

Não nos esqueceremos de sua pai-

xão pela música, sempre ensinando

hinos e acompanhando a congregação

ao órgão.

Marcante também foi seu profun-

do conhecimento da Bíblia e do Cate-

cismo Presbiteriano, a

cuja doutrina ela sem-

pre foi fiel, com con-

vicção e segurança.

Vitimada por um
câncer, enquanto luta-

va contra a doença,

nossa irmã teve

incontáveis oportuni-

dades de testemunhar

a misericórdia de

Deus sobre sua vida.

Mesmo no leito de dor,

deixou-nos uma mensagem de fé, gra-

tidão e esperança.

No ofício fúnebre, realizado no tem-

plo da IPB de Registro, sua igreja de

origem, foi lida uma carta que ela dei-

xou a seus entes queridos e irmãos na

fé, e foram cantados hinos de sua es-

colha, destacando-se "Graças Dou" e

"Sou Feliz".

Oficiaram o sepultamento os Revs.

Nelson Luiz F. Avidago Jr, da IPB de

Registro, e André Luiz Paes, da IPI

do Bairro do Cedrinho.

Viúva de Nelson
Alcides, nossa irmã deixou

seis filhos: Élder, Valéria.

Denise, Leonardo,

Alessandre, Paula e 17

netos, além de sua mãe,

Maria Correia Vassão.

"O Senhor a deu, o

Senhor a tomou. Bendito

seja o nome do Senhor."

Elaine Xavier da Rosa Paes,

af/en/e de O Esfandurte da IP!

do Bairro do Cedrinho.

Sorocaba. SP

Jassi Fraga Érmel

Quase sempre o ministério do

pastor tem sua eficiência respalda-

da por uma esposa que, as mais das

vezes, não aparece.

Era o caso de D. Jassi.

Lembro-me de quando cursava

o Seminário, num dos braços da
cruz da Catedral Evangélica de São
Paulo (enquanto se construía o edi-

fício do Jardim Bonfiglioli). Certa

manhã, a aula foi interrompida pelo

saudoso Rubens Costa, secretário

da 1^ IPI de São Paulo, para anun-
ciar o falecimento do nosso queri-

do professor de hebraico. Rev.
Walter Augusto Érmel.

Foi uma vida de um evangelista,

de um apaixonado pelo evangelho,

fundador do Centro de Fraternidade

Cristão Judaico, profundo conhece-

dor da língua do Antigo Testamen-

to.

Ao seu lado sempre esteve D.

Jassi. que, aos 23 de abril de 2001,

também foi recebida pelo Senhor na
Nova Jerusalém.

Era figura sempre alegre, a bon-

dade em pessoa, e atuou sempre nas

atividades das senhoras da I" IPI de
São Paulo e junto aos seminaristas.

Foi uma mulher consagrada e

generosa, gentil e sempre pronta

para servir.

Por tudo que realizou somos gra-

tos ao Senhor.

Her. Ruòrrfn Virente Cruz Themudo Lessa

José da Silva

Esta nota é um pouco diferente

daquelas que estamos acostumados

a ler nesta seção de O Estandarte.

Diferente porque a vida do José. que

partiu para a vida eterna, não foi se-

melhante àquelas aqui

costumeiramente apresentadas.

José era um jovem senhor com 43
anos de idade, quando foi chamado
para morar com o Senhor dos senho-

res.

Em toda a sua vida não foi muito
adepto de qualquer tipo de religião.

Como muito brasileiros, era nominal-

mente católico.

No tempo de Deus, porém, José ou
Zé da Gina, como costumávamos nos
referir a ele, teve a oportunidade de
conversão e soube aproveitá-la bem.
No final de sua vida terrena, aceitou

Jesus como seu único e suficiente sal-

vador. Aleluia!

Ele não chegou a ter tempo de se

tomar mem-
bro da IPI do

Brasil ou de

qualquer ou-

tra igreja

evangélica.

Não teve

também mui-

to tempo

para se dedi-

car às suas filhas, Thainara (6 anos) e

Thamiris (4 anos); muito menos ao

Rafael (um ano e cinco meses). Não
teve muito tempo para dedicar-se à sua

jovem esposa, Sara Regina.

Todos eles, esposa, filhinhos, pais e

irmãos. lamentam sua ausência. Sa-

bem, porém, que o Espírito Santo do
Senhor tem consolado e confortado os

corações.

Jorge Marcos Rodrigues, presbítero da IP! do

Quilómetro Dezoito, em Osasco, SP



Rev. Gerson Pires de Camargo

O apóstolo Paulo inicia sua carta

aos Romanos dizendo de três chama-

dos que recebeu: Paulo, servo do
Senhor Jesus, chamado para ser

apóstolo, separado para o evange-

lho. O Rev. Gerson foi um homem
que, na sua vida simples e sem gran-

des pretensões, atendeu também a três

chamados do Senhor: recebeu o cha-

mado para ser servo de Jesus, foi

vocacionado para uma vida de santi-

dade no evangelho, e foi obediente ao

envio do Mestre para pregar e

pastorear o rebanho de Deus nas sete

cidades onde residimos, e em dezenas

de outras igrejas e cidades que com-

puseram o seu campo de trabalho.

Não é necessário descrever a bio-

grafia de nosso pai. Com muita distin-

ção o Estandarte, mês abril de 2002,

na página 7, traz uma entrevista com
ele, honrando os antigos pastores da

igreja, no limiar do centenário.

Desejamos testemunhar dos seus

últimos dias conosco. Após 59 anos de

ministério, 68 anos de casamento e 94

anos de idade completados em 10 de

março último, ele ainda fazia regular-

mente suas caminhadas diárias pelo

calçadão central da

cidade, estudava sua

Bíblia, lia seus livros,

visitava mensalmen-

te a congregação de

Bela Vista do

Jacutinga, da 1* IPI

de Londrina, e pre-

gava semanalmente

na reunião do grupo

da terceira idade da

mesma igreja, que

lhe abriu esse espa-

ço de continuidade

de ministério após

sua aposentadoria e

jubilação.

Poucos dias após seu aniversário,

sentiu alguns incómodos. Exames re-

comendaram intervenção cirúrgica.

Estávamos diante de um desafio: sem

esta operação, o mal se agravaria; por

outro lado, uma cirurgia seria de

altíssimo risco para sua idade. Na rea-

lidade, era Deus preparando os famili-

ares para o momento da sua partida.

Enquanto decidíamos pela cirurgia,

nosso pai foi acometido de um estado

gripai que, debilitando o seu corpo, re-

comendou a

hospiíaiiziíção. Sele

dias após, ele en-

cerrou sua carreira

entre nós.

Como era o seu

desejo expresso na

entrevista citada,

podemos dizer que

papai "morreu pre-

gando" -sua última

mensagem foi 8

dias antes da

hospitalização.

O Rev. Gerson

deixa uma folha de

serviços prestados ao reino de Deus

através da IPl do Brasil. Fica a espo-

sa Ophélia. com 88 anos. diaconisa há

70 anos; os filhos Zilah. Ivan. Ivone e

Edna; 3 genros e nora. 7 netos, 5 bis-

netos; dentre estes, diaconisa,

pastores(as), líderes de células,

ministrantes de louvor, toda a descen-

dência servindo ao Senhor, graças a

Deus.

No dia 23 de abril, o Senhor lhe fez

o quarto chamado: Gerson, comba-

teste o bom combate: completaste

tua carreira na terra: foste fiel no
pouco, sobre o muito te colocarei.

Vem para o f;ozo do teu Senhor.

O culto que antecedeu o sepulta-

mento foi dirigido pelo Rev. Messias

Anacleto Rosa. Estiveram presentes

representantes da Assembleia Geral da

Igreja, do Presbitério de Londrina e de

outros organismos da igreja e da cida-

de, e cerca dc 30 pastores.

Como família, somos gratos a Deus

pelo privilégio de sermos herdeiros do
Rev. Gerson. Agradecemos o precio-

so fortalecimento do Senhor, que nos

possibilitou participarmos de lodos os

detalhes do seu passamento com se-

renidade c ânimo cristão. Agradece-

mos à IPI do Brasil, aos redatores do

Estandarte e à 1' IPI de Londrina pe-

las oportunidades oferecidas a nosso

pai. o que o encheu de coragem e for-

ça para viver o tempo exalo que o Se-

nhor outorgou a ele na terra.

Ao único Deus, nosso Salvador,

mediante Jesus Cristo. Senhor nosso,

glória, majestade, império e soberania,

antes de todas as eras, e agora, e por

todos os séculos. Amém (Jd 25).

Rev. Ivan IHrm de- Vamnrgo - filho.

Alice Franco de Godoy

"A quem honra, honra"

Mais conhecida como D. Ali-

ce Lima, pois era viúva do Presb.

João Batista Lima, faleceu no dia

5 de junho de 2001.

Ela nasceu em 24/1 2/ 1 9 1 0. na

pequena cidade de Óleo, interi-

or de São Paulo.

Em 1948. já casada com o

Presb. João Batista Lima, veio

morar em Osasco, SP. juntamen-

te com a pequena Miriam, fixan-

do residência no bairro de Bela

Vista.

No final da década de 40, jun-

tamente com outros membros da

então 5^ IPI de São Paulo (hoje.

P IPI de Osasco), participou da

organização da Congregação de

Bela Vista, tomando-se também

um dos membros organizadores

da IPI de Bela Vista, em 8 de

março de 1953.

Através desta nota, a IPI de

Bela Vista presta significativa ho-

menagem à querida irmã Alice

pela sua simplicidade e fidelida-

de à igreja, nos quase 50 anos de

vida de sua existência como

membro da comunidade a que

tanto amou.

Presb. Ezeehias Soares Corrêa

Presb. Odairo da Silveira Campos

Faleceu no dia 3 1/1/200 1 . em Tatuí,

SP
Nasceu em Porangaba, SP. no dia

4/10/1914, filho do Presb. Rafael

Silveira Sobrinho e D. Josefina Amaral

Melo. Veio para Tatuí. em 1953. Aju-

dou na organização da 1' IPI de Tatuí,

ocorrida em 1 4/3/ 1 954, sob o pastorado

do Rev. Eli do Amaral Camargo. No

ano de 1957. foi eleito presbítero pela

primeira vez. sendo reeleito sucessiva-

mente até o final de sua vida.

Estiveram presentes no ofício fú-

nebre os seguintes pastores: Revs.

Leonildo Silveira Campos (sobrinho),

Ezequias Pires de Camargo (pastor da

V IPI de Tatuí). Marcos Prestes, Elias

Machado, Levi Silva, Lauri de Almeida,

Lázaro Lopes de Arruda, Samuel Bar-

bosa. Floramante Dias Gonçalves,

Nilson Sales. Daniel José Oliveira.

Florisval Carbona Costa.

Prmb. Odair Silveira de Campos, filho
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Presb. Dr. Milton Corrêa de Moraes

No dia 1
" de maio. Deus chamou à

sua presença o nosso querido irmão

Presb. Dr. Milton Corrêa de Moraes,

filho de Amantino C. de Moraes e de

Maria José de Moraes, membros fun-

dadores da IPI de Paraguaçu Pauhsta.

SP. onde ele nasceu no dia 17/6/1934.

Criado na fé evangélica, o Dr. Mil-

ton sempre pautou sua vida por um
testemunho muito bonito.

Quando seu irmão, Rev. Alcides

Corrêa de Moraes, de saudosa memó-
ria, assumiu o pastorado da IPI de Pre-

sidente Prudente, ele transferiu-se

para esta cidade, formando-se em Di-

reito.

Desde cedo, o povo de Deus viu

nele alguém que poderia contribuir no

trabalho da igreja como presbítero. Por

mais de trinta anos. ele fez parte do

Conselho. Só não permaneceu por

mais tempo porque não o quis. prefe-

rindo abrir espaço para as gerações

mais novas.

O Conselho oulorgou-lhe o título de

Presbítero Emérito, em 1997. Foi pro-

fessor da classe de jo-

vens e de homens, na

Escola Dominical, pre-

sidente da antiga Soci-

edade Varonil, membro
sempre presente no co-

ral e dos Gideões Inter-

nacionais. Desenvolveu

atividades como produ-

tor rural e, por várias

vezes, foi o represen-

tante da igrejajunto ao

Presbitério e, deste, jun-

to ao Supremo Concí-

lio.

Casou-se com a Profa. Odete Teles

de Moraes, com quem teve quatro fi-

lhos: Tércio. Laerle. Dalmo e Daily,

sendo o nome deste líltimo uma home-

nagem do casal ao Rev. Daily Rezende

França, pastor da I" IPI de S.Paulo e

presidente do Supremo Concílio que

faleceu num acidente de automóvel.

Homem e cristão sensato, de pou-

cas palavras, mas de muita sabedoria,

durante todo o dia T de maio, como

que pressentindo al-

guma coisa, orou e

se despediu dos fi-

lhos.

Muitos irmãos vi-

eram agradecer a

Deus pelo privilégio

de terem convivido

comoDr. Milton. O
coral, emocionado e

não podendo conter

as lágrimas, cantou

a convicção da fé

cristã.

Além do subs-

critor desta nota. estiveram presentes

à cerimónia fúnebre os Revs. Evandro

Luchini, Artur Ribeiro. Ari Botelho,

Valdecir Fornel, Joaquim Corrêa
Lacerda e Ari Santos.

Um dos momentos tocantes foi a

palavra do Presb. Dauto Camargo, que

falou em nome do Conselho.

Textos bíblicos e hinos prediletos

foram lidos e entoados no culto de gra-

tidão pela sua vida.

A IPI Central de Presidente Pru-

dente agradece a Deus pelo fato de

ter colocado o Dr. Milton em seu meio

e pela bênção que ele foi. Foi um dos

grandes companheiros do meu saudo-

so pai, Rev. Luthero Cintra Damião,

durante todos os seus 26 anos de mi-

nistério nesta Igreja.

Oramos para que o consolo divino

continue sendo derramado sobre toda

a família.

ODr. Milton, em Cristo, já triunfou

sobre a morte e aguarda o glorioso dia

da ressurreição!

Esta herança preciosa ele deixou

para os seus. Isso se tomou bem níti-

do, quando Tércio, seu filho mais ve-

lho, comunicou-nos a morte do pai di-

zendo: "Rev. Paulo, o meu pai já está

na glória!"

Deus seja louvado!

Rev. Paulo de Melo Cintra Dam/âo. pasfor da

IPI Ce/ifral de Presidente Prudente, SR

Presb. Mísael Martins de Almeida

Olavo do Amaral Camargo

Nasceu no di a 2 1 / 1 / 1 930. em Tor-

re de Pedra. SP. e faleceu no dia 14/

5/2002.

Era filho de José Martins de
Almeida e Elisa Maria da Conceição,

e neto do Presb. Salvador Martins de

Almeida, um dos fundadores da IPI

de Torre de Pedra.

Foi batizado pelo Rev. Alfredo

Ferreira, em 1903.

Casou-se com a Sra. Zeneide
Leme da Silva (já falecida), com quem
teve três filhos: Dulce de Almeida
Miranda. Oséias Martins de Almeida
e Lourdes de Almeida Costa, todos

casados.

Tomaram parte na cerimónia fú-

nebre o subscritor desta nota e os
Revs. Daniel Pereira da Silva (da Igre-

ja Presbiteriana de Torre de Pedra).

Salir José da Mota (da Igreja O Bra-

sil para Cristo de Torre de Pedra) e

Geodi Camargo de Almeida (sobri-

nho do falecido), além do evangelista

Valdeci de Paula (Igreja Presbiteriana

de Guareí. SP).

Que o Deus Eterno console a fa-

mília enlutada.

Rev. Florisval Carbona Costa, pastor

da IPI de Torre de Pedra

Faleceu em 11/4/2001.

Olavo do Amaral
Camargo, membro e um
dos fundadores da IPI de

Casa Verde, na capital

paulista.

Nascido em Poran-

gaba. SP. em 27/5/1928,

mudou-se para São Pau-

lo ainda criança.

Foi professor e diretor

de escola. Nos últimos

anos, já aposentado, cui-

dava com esmero de sua

esposa, Darcy do Valle Amaral
Camargo, doente há vários anos. além
de se dedicar à leitura e aos estudos.

Leu diversas vezes a Bíblia e co-

piou-a duas vezes. Acabara de escre-

ver seu primeiro livro: "Os índios
Tupinambás e Outros", a ser editado

pela família. Foi durante muitos anos
colaborador dos suplementos infantis

da Folha de São Paulo e do jornal O

Cruzeiro do Sul. de

Sorocaba. SP, escreven-

do, para as crianças,

sobre a história do Bra-

sil. Na Folhinha, diver-

sas de suas histórias fo-

ram ilustradas por Mau-
rício de Souza. Colabo-

rava também com a co-

luna de leitores dos prin-

cipais diários de São

Paulo.

Deixou, além da vi-

úva Darcy, a imiã Zaida

do Amaral Aversari, três filhos (Lenira,

Laerte e Laércio) e três netos (Daniela,

Thales e Letícia).

Morreu repentinamente de enfarto.

Foi velado na capela da I IPI de São
Paulo, onde realizou-se a cerimónia fú-

nebre, oficiada pelo Rev. Abival Pires

da Silveira, a quem muito admirava.

Laerte do Valle Amaral Camargo, filho



Demonstrativo financeiro

arte iunho de

Creche Adelaide Ferreira

Balanço Patrimonial
ATJVO

CIRCUUVNTE disponível
Caixa

C/ Corrente- Banespa S/A
0/ Corrente- Bradesco S/A

REAUZAVEL
Aplic- Financ - Bradesco SI A
Poupança- Banespa S/A

PERMANEríTE
IMOBILIZADO
Benfeitorias

Equipamentos- C.P.D

Movéis e utensilios

Veículos

PASSIVO

CIRCULANTE
EXIGÍVEL
Empréstimos

F.G TS a recolher

I.N.S.S, a recolher

Pis a recolher

Salários a Pagar

PATRIMÔNIO LIQUIDO
PATRIMÓNIO
Patnmônio

Variação patrimonial do exercício

São Paulo, 31 de Dezembro de 2001

OTÁVIO GOUVEA XAVIER
Presidente

76.09

10.688.43

0.98

1.841,78

2.821.66

10.765.50

4-663.44

1.686,41

200.00

2.877.84

9.390.00

11.725.00

810.24

558,47

60.69

6.843.21

6.883,72

2.701,86

SÉRGIO ANTÓNIO DA SILVA ORELLI
TC CHC 1SP 096.638/0-4

Demonstração dos Resultados

(+) RECEITAS OPERACIONAIS
Contribuições Diversas

Contribuições IPI/Tatuapé

Convénio PMSP
Rendimentos de Poupança
Dividendos/ Banespa SI A
Rend. Aplic. Financ./Bradesco S/A

(-) DESPESAS OPERACIONAIS
Alimentação

Material Pedagógico

Medicamentos

(-) DESPESAS COM PESSOAL
Cesta Básica

Férias

FGTS
I.N.S.S

Quitações

Salários e ordenados

13' Salário

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Água e Esgoto

Condução
Consumo de gás

Correios e Telégrafos

Despesas com veículos

Despesas de Expediente

Força e Luz

Fretes e carretos

Limpeza e conservação

Material de Escritório

Telefone

(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS
Impostos e Taxas

Pis

(-) DESPESAS FINANCEIRAS
Despesas Bancárias

IRF s/ Rend Poupança
IRF s/ Rend- Aplic. Financeira

Multas e Juros Diversos

SUPERAVIT NO EXERCÍCIO

16,906.94

8.347.67

113.712.00

34.79

11.09

56.53

6.126.16

756.34

4.809.62

294,50

420,00

42,60

106,00

152.27

1.287.93

60,00

7.351,65

910.35

1 051.29

1.311.26

726.67

163.97

26,72

5.19

LZl

15.428.94

14 154,g5
29.583,19

19.997,61

9.585.58

29.583.19

139,169.02

6.914,88

110,830,55

16,486,21

2,037.93

197,59

2.701.86

Edital de Registro c Propaganda
dc Candidaturas à Diretoria da
Assembléia Geral da Igreja

Presbiteriana Independente do
Brasil - Eleições 2003

A Comissão Eleitoral nomeada para conduzir o processo de registro. |
propaganda e eleição da Direloria da Assembléia Geral, a ser escolhida
na sua próxima reunião ordinária, faz saber a lodos os interessados os
seguintes procedimentos para registro e propaganda das candidaturas:

1

4

5

7

8

10

As normas que regem a eleição da Diretoria da Assembléia Geral
estão definidas no Código Eleitoral em vigor a partir de 3 de feve-
reiro de 1999.

Poderão candidatar-se lodos os presbíteros e ministros da igreja,

em pleno gozo dos direitos de seu ofício, que comprovem o apoio
expresso do presbitério ao qual o candidato ou sua igreja estiver

jurisdicionado.

O registro da candidatura, que deverá ser colegiada, indicará com
precisão a composição da chapa, com nomes dos candidatos c

respectivos cargos, a saber; presidente, três vice-prcsidentes e Irês

secretários.

Todas as candidaturas deverão ser registradas até três meses an-

tes da abertura do concílio no qual se dará a eleição.

O pedido de registro, acompanhado da comprovação de apoio do
presbitério, deverá ser protocolado no prazo acima determinado,

perante a Comissão Eleitoral, no Escritório Central da Igreja, à

Rua Amaral Gurgel, 452 - sobreloja - São Paulo-SP.

A substituição de nomes, uma vez vencido o prazo de registro ou

em caso de impossibilidade do candidato, será feita somente medi-

ante indicação dentre os membros do plenário da Assembléia Ge-

ral.

A propaganda eleitoral poderá ser feita pelo colegiado, através de

"O Estandarte", somente após o registro da candidatura em livro

próprio da Comissão Eleitoral.

A propaganda eleitoral a ser feita através do órgão oficial da igre-

ja ou por outros meios será supervisionada pela Comissão Eleito-

ral, cujo critério para autorizar ou não a publicação se cingirá à

preocupação com a unidade e a paz da Igreja.

As chapas, sob pena de impugnação dc candidatura, deverão re-

gistrar todo o movimento financeiro da campanha, em livro caixa,

que deverá ser apresentado à Comissão Eleitoral, até quinze dias

antes da eleição, nos termos do Código Eleitoral.

Os candidatos poderão impetrar recurso das decisões da Comis-

são Eleitoral perante a Comissão Executiva.

Comissão Eleitoral

Rev. Calvino Camargo (Relator)

Rev. Cláudio Oliver dos Santos

Rev. Gessé Moraes de Araújo

Rev Paulo Cintra Damião

Presb. Moacir Húngaro (Secre-

tário)

Sao Paulo, 31 de Dezembro de 2001



iLiniio do 2002 O EstQnuQíte

Balanço e Demonstrativo Financeiro da IPI do Brasil

ATIVO

Circulante

Caixas

Bancos C/Movimento

Administração

Diaconia

Alvorada

Secr. A, Pastoral

Educação Cristã

Secr. Missões

Secr. Executiva

Sem. Fortaleza

Sem, Londrina

Sem. São Paulo

CTM Nordeste

CTMSul

CTM Centro Oeste

PIGM

Unidos 31 Julho

Escr. Manaus

Fundo Teológico

O Estandarte

Aplic. Liquidez Imediata

Admtnistração

Sem, Londrina

Sem. Fortaleza

Fundo Teológico

Sem. São Paulo

Secretaria de Missões

CTM Nordeste

Secr. A. Pastoral

Secr Diaconia

Unidos 31 de Julho

FGTTVISMI

AtIvo Realizável

Empréstimo Ent. Interna

Contas a Receber

Assoe. Evang. Pendão Real

Outros

Adiantamentos

Dizimo a Receber Pare.

AtIvo Reallz. a Lgo Prazo

Investimento

Aplicação

Permanente

Imobilizado

PASSIVO

Circulante

Exigível a Curto Prazo

Oferta a Repassar

Obrigações Sociais

Cheques a Compensar
Saldo devedor em c/c

Dizimo a apropriar

Empréstimo Proj. Lagos

Exigível a Longo Prazo

Empréstimo e financiamento

PATRIMÔNIO SOCIAL
Património Social

Resultado Acumul. Exerc. Ant.

Resultado Exerc. 1998

Resultado Exerc. 1999

Resultado Exerc. 2000

Resultado Exerc. 2001

2001

RS

RS

R$

RS

R$

R$

R$

R$

RS

R$

RS

R$

R$

R$

RS

R$

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

R$

RS

R$

R$

R$

R$

RS

RS

R$

R$

RS

RS

R$

R$

R$

RS

RS

RS

RS

RS

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

3.649.087,09

567.048.93

26.908,80

103.932,54

47,572,44

2.538,50

592,49

65.23

6,798,29

1.30

23.691,65

11.332,67

252.45

586.74

2.201,18

1,368.71

1.850,50

3.827.93

1.252.46

158.310,56

5.109.41

759.64

22,899,74

951,14

55.082.56

1.873,49

140.12

31.860,82

39,633,64

167.607,39

162,607.39

5.000,00

27.281,58

63.008,06

3.082.038,16

3.082.038,16

2000

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

R$

R$

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

R$

R$

R$

R$

R$

RS

RS

R$

RS

R$

RS

RS

RS

R$

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS 2

R$ 2

3.233.701,71

705.445,46

26.409,10

55.941,78

2.148.60

7.245,93

540.05

56,76

8,201.12

11.260,35

1,20

19.197,29

3.482,79

86.60

1.00

466,83

1,984,83

1-106,70

161.73

458.856.94

240,805.87

604,67

15,823,57

874,68

1,146,82

59,827,95

13,743,56

129.11

8.679.46

65.922,27

51,298,98

164.237,64

77.300,55

73.300,55

4,000.00

10.584,40

76.352,69

20.000,00

20.000,00

20,000,00

508.256,25

508,256,25

1999

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

R$

RS

R$

RS

R$

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

R$

RS

RS

R$

R$

R$

R$

RS

RS

R$

RS

RS

R$

RS

RS

2.976.837,53

492.889,03

14.076,45

29.888,25

1,892,96

15,20

321,06

110.89

934,93

2.071.67

175.77

19.568.10

1.00

3.525,69

1,00

1.269,98

448.924,33

164.132,66

12,077.93

26.751 ,08

15.189.49

14.899.82

114,865,31

32,117,17

68,890,87

222.647,71

117,014.82

42.480.38

63.152.51

RS

RS

2.261 .300,79

2.261,300.79

2001 2000 1999
RS 3.649.067,09 RS 3.233.701,71 RS 2.976.837,53

RS 415.732,73 RS 487.859,35 RS 152.649,69

RS 309.743,38 RS 232.539,58 RS 152.649,69
RS 67,923.30 RS RS
RS 138,890.59 RS 126.243,39 RS
RS 16,281.59 RS 18.454.57 R$
RS 4.767.07 RS 10,986.03 RS
R$ 81.880.83 RS 75,276,19 RS
RS RS 1.579,40 RS
RS 105.989.35 RS 255.319,77 RS
RS 105,989.35 RS 255.319,77 RS

3.233.354,36

3.233.354.36

2.679,544.18

289.843.24

(142,320.75)

(81,224.31)

487.512,00

RS

RS

RS

RS

RS

RS

2.745.842,36

2.745.842,36

2.679,544,18

289,843,24

(142,320,75)

(81.224,31)

RS 2.824.187,84

RS 2.824.187.84

RS 2.676.665.35

R$ 289,843.24

RS (142.320.75)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2001

1999

(+)RECEITAS

Revista Alvorada

O Estandarte

Sec. de Diaconia

Sec. da Juventude

Secr, Ed, Cristã

Secr, De Missões

Sec. Pastoral

Sem. Fortaleza

Sem, Londrina

Sem. São Paulo

Dízimos

Secr.Relações Intereclesiásticas

2001

RS 4.205.230,61

RS 10.124.49

81,816.61

25.824.75

33.170,91

2000

RS

RS

R$

RS

RS

R$

RS

RS

RS

509.574,60

14.989,13

307.641.55

328.277.99

408.707,83

RS 2.434.880.63

Oferta 31 de Julho

Receitas Diversas

(•) DESPESAS
Administração Geral

Escritório Amazonas

Presidência

Sec, Executiva

Tesouraria

CTM Centro Oeste

CTM Nordeste

CTM Sul

Projeto Natanael

Sec. de Missões

Projeto Sertão

Sec, de Ed. Teológica

Seminário de Fortaleza

Seminário de Londrina

Seminário de São Paulo

O Estandarte

Revista Alvorada

Sec, de Adolescentes

Sec, de Adultos

Sec. da Infância

Sec, de Diaconia

Sec. de Ed. Cristã

Sec. de Igreja em células

Sec, da Juventude

Sec. de Música e Liturgia

Sec. de Açào Pastoral

Sec. Rei, Intereclesiástica

Assessoria Administrativa

Assessoria de Informática

Assessoria de Estatística

Comissão História da Igreja

Comissão Interventora

Comissão de Património

Comissão Proc. Sínodo Rio

Associação Betei

Diretoria e Com. Executiva

Editora Pendão Real

IPIB-Prev

Peq, Igrejas Gde. Ministérios

Seguro Pastoral

Universidade

Viúvas e Jubilados

3. RESUMO
RECEITAS

DESPESAS

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RS

RS

8.013,30

5.915,50

RS 3.717.718,61

RS 589.602,92

73.624.25

39.487,72

97,789.56

19.000.00

53.109,50

56.723.48

22.263,62

40.815,50

732,181.45

23,938.39

R$

RS

RS

RS

RS

RS

RS

R$

RS

R$

RS 3.981.851,07 RS 3.650.236,60

RS 9900.01 RS 9,546.09

RS 57,874,30 RS 42,839.46

RS 224,91 R$ 66.581,92

RS RS

RS RS 11.784,39

RS 289,611.32 RS 379,400,75

RS 18,462,72 RS 11.888,13

RS 241.214,94 R$ 215.398,86

R$ 280.449,04 RS 282,895,12

RS 372.546,12 RS 232.594,21

RS 2.400,978,59 R$ 2,200.685.51

RS 36.293,32

R$ 94.395,22 RS

RS 216,193,90 R$ 196,622,16

RS 4.063.075,38 RS 3.792.557,35

RS 742,808,53 R$ 788.637,51

R$ 60,841,47 RS
R$ 33.720,27 RS 44.938,85

RS 82,917.23 R$ 62.472.63

RS 19,670,34 RS 18.246.02

R$ 4,864,69 R$

R$ 43,070,21 RS
RS 24.434,66 RS

RS 7,845.44 RS
R$ 957,541.17 RS 1.024.873,98

RS 5.611,72 RS 8,924,22 R$ 19.373,34
R$ 365.943.91 RS 403.950.50 R$ 375.445.79

RS 475.413.20 RS 466.594,81 RS 432,547,28

R$ 525.877.70 RS 570.774.38 RS 445.079,89

RS 102,666.71 R$ 134.302.52 R$ 83.562.98

RS 17.476.51 RS 14.926,97 R$ 11.883.32

RS 856,35 R$ 7.602,27 RS 3.819.69

RS 4.195.76 R$ 5.258.07 RS 6.274,09

RS 191,04 RS 130,50 RS 445.44
RS 46,848,31 R$ 8.502.67 R$ 132,127.17
RS 18.365.42 R$ 30.954.77 R$ 101.270,00
R$ RS 371,00 RS 1.172.55
R$ 42,804,11 RS 10.253,07 RS 7.058.11

RS 6.077,11 RS RS 1.225.15

RS 21.572,86 R$ 28.348,54 RS 30.526.76

RS 29.549,40 RS 20.653.55 R$ 29.193,81

RS 8.775,90 RS 11,443.38

RS 438,06 RS RS 1.018,43
R$ RS 30.51 RS 440,60
RS RS RS 840.00
RS RS RS 2.654.58
RS RS 32,00 RS
RS RS RS 2.843.97
R$ 16.595,31 R$ 43,949,88 RS
RS 45.010,30 R$ 33.761,98 R$ 29.415,96
R$ 40,000,00 RS 51.625,96 RS 43.647.38
RS 31.484,73 RS 24.839.24 R$
RS 25.280,27 R$ 39.687.78 R$ 4.427,09
R$ 91,976.44 R$ 101.224,08 RS
R$ RS 1.145,20 RS
RS 54.947,00 RS 68.741.00 R$ 75.651,60

RS 4.205.230.61

RS 3.717 718.61

RS 487.512,00

RS 3.981.851.07

R$ 4.063.075.38

(81.224,31)

R$ 3.650.236.60

RS 3.792.557.35

(142.320,75)

Presb, Alcy Thome da Silva

CRC-1PR01266n"-9



Caderno de Atas
I^a Cmissm Exccutm, Sínodos e PmHtériosk IPI do Bmsil

UMA LEITURA NECESSÁRIA
Por exigência da própria Constituição da IPIB,

os concílios da Igreja (presbitérios, sínodos e
Assembléia Geral) devem enviar para

publicação em O Estandarte o resumo de suas
atas. Trazemos à Igreja o Caderno de Atas dos
concílios, com a primeira parte desse
importante material. A leitura dos resumos de
atas é necessária, particularmente para os

líderes eclesiásticos. No entanto, como desafio

para que se conheça mais a Igreja quase
centenária, os membros das igrejas locais

devem ler também.

Conheçamos mais a Igreja, para amar mais a
Igreja!

Pela Coroa Real do Salvador,

Rev. Eber Ferreira Silveira Lima

Secretário EM-nitivo da IPÍB

COMISSÃO EXECUTIVA

Primeira Sessão.

Dia. hora e local - Dia 22 de Fevereiro de 2002. com
início às 18:10 h., nas dependências do Seminário Teoló-

gico Presbiteriano Independente de São Paulo, Rua Ge-

nebra, 180, São Paulo, Capital. Presidente: Rev. Leontino

Farias dos Santos; Secretário: Rev. Hírcio de Oliveira Gui-

marães. PRESENÇAS: - Direloria - Rev. Leontino Farias

dos Santos, presidente, Rev. Edival Ferreira Brandão, ter-

ceiro vice-presidente. Rev. Hírcio de Oliveira Guimarães,

primeiro secretário. Rev. Celso Cezar Machado, segundo

secretário e Rev. Rui de Araújo Lobo. terceiro secretário.

AUSÊNCIAS - Rev. Othoniel Gonçalves, primeiro vice-

presidente, Presb. Roberto da Freiria Estêvão, segundo

vice-presidente. REPRESENTAÇÃO SINODAL - Sínodos

- Borda do Campo - Presb. João Américo dos Santos;

Brasil Central - Rev. Ézio Martins de Lima; Minas Gerais -

Rev. Ablandino Saturnino de Souza; Nordeste - Rev. Jor-

ge Antônio Rodrigues Barbosa; Oeste Paulista - Presb.

Walter Signorini; Oriental - Rev. Márcio Pereira de Souza;

Osasco - Rev. Cláudio Oliver dos Santos: Rio-São Paulo -

Rev. Silvanio Silas Ribeiro Cabrial; São Paulo - Rev. Rogé-

rio Cesar; Setentrional - Rev. Valdir Mariano de Souza;

Sudoeste Paulista - Rev. João Luiz Furtado; OUTRAS
PRESENÇAS - Secretário Executivo - Rev. Éber Ferreira

Silveira Lima; Tesoureiro - Presb. Alcy Tomé de Souza.

AUSÊNCIAS - Sínodo: Ocidental. Meridional. Sul de São

Paulo, Vale do Rio Paraná. Há quorum. Os trabalhos foram

iniciados às 1 8: 1 0 h. com exercícios devocionais dirigidos

pelo Rev. Leontino, REGISTRO DE DOCUMENTOS -

Origem, número e assunto: Aliança Mundial das Igrejas

Reformadas - COMEX - 001/02 - Apresenta relatório

referente aos Diálogos Teológicos com a Família de Igre-

jas Ortodoxas Orientais, e com alguns Líderes e Igrejas

Pentecostais Clássicas, submetendo-os à consideração
da IPIB. bem como pedindo iniciativas concretas como
resultado dos diálogos referidos. Aliança Mundial das

Igrejas Reformadas - COMEX - 002/02 • Apresenta rela-

tório referente ao Diálogo Reformado com a Igreja

Adventista do Sétimo Dia, submetendo-o à IPIB. Aliança

Mundial das Igrejas Reformadas - COMEX - 003/02 -

Solicita contribuição adicional da IPIB para auxiliar na re-

alização da Assembléia Geral da Aliança, a ser realizada

em Gana. de 30 julho a 1 3 agosto de 2004. Associação das

Igrejas Presbiterianas e Reformadas da América Latina -

COMEX - 004/02 Convoca as Igrejas-membro para a

Assembléia Geral, a ser realizada em São Paulo. 22 a 30 de

junho do corrente, Coordenadoria de Forças Leigas/Pre-

sidência da AG - COMEX - 005/02 Solicita homologa-

ção do nome do Presb. Ronaldo Dias Andrade como se-

cretário nacional de forças leigas. Escritório Regional de

Manaus - COMEX - 006/02 Apresenta relatório de

atividades 2001 . Presb. Alcy Thomé da Silva - COMEX -

007/02 Pede demissão do cargo de Tesoureiro da IPIB.

Secretaria de Missões - COMEX ~ 008/02 - Solicita apoio

financeiro para a manutenção do Rev. Otoniel Borges

Machado na Missão Caiuá, no cargo de Diretor de cam-

po. Secretaria de Missões/Diretoria da IPIB - COMEX -

009/02 Solicita procuração para três diretores da SMI.

com finalidade de movimentação de conta bancária, Se-

cretaria de Missões - COMEX - 0/0/i92-Informa a res-

peito da nova estratégia missionária da SMI em colabora-

ção com as igrejas locais e solicita: "contar com a cola-

boração desta CET no sentido de poder usar realmente

o que está na previsão orçamentária para a SM! em

2002 'MPl de Monte Sião - COMEX - 011/02 - Pede per-

dão de seus débitos para com a AG. IPI Central de

Votorantim - COMEX - 012/02 Solicita prtividência da

COMEX em relação à representação contra a Sínodo Sul

de São Paulo, já impetrada junto à AG. Presbitério Assis -

COMEX - 013/02 Dá explicação sobre o encaminha-

mento de documento datado de 23/10/2001. solicitando

cancelamento da dívida para com a AG. Presbitério do

Ipiranga - COMEX - 014/02 Solicita licença da COMEX
para filiar o Rev, José Nilton Lima Fernandes como mem-

bro do concílio, conf. artigo 39 da Constituição da IPIB,

Presbitério Bahia - COMEX - 015/02 - Dá explicação

sobre a inadimplência de suas igrejas para com a AG.

Presbitério Noroeste Pauhsta - COMEX - 016/02 - Soli-

cita a indicação do Rev. Carlos Barbosa, da Assessoria

Jurídico-Institucional, para promover a defesa do concí-

lio junto ao Sínodo Ocidental, diante de recurso impetrado

pelo Rev. José Carlos de Va.sconcelos e o Conselho da iPI

de Américo de Campos. SP Presbitério Sudoeste de Mi-

nas - COMEX - 017/02 - Esclarece a respeito de provi-

dências tomadas, no âmbito do concílio, concernentes à

inadimplência das igrejas(conlribuição à AG). Presbitério

de Ourinhos - COMEX - 018/02 - Solicita autorização

para proceder ã licenciatura do Missionário Valmir Brisola

de Almeida, conforme íuI, 42. parágrafo 3° da Constitui-

ção da IPIB. Presbitério de Maringá - COMEX - 019/02 -

Encaminha documento solicitando solução para a ques-

tão do reconhecimento oficial de nossos seminários pelo

MFC e outras providencias afins. Presbitério dc Manngá
- COMEX - 020/02 Encaminha documento da 5' IPI de

Maringá solicitando redução na "laxa dc contribuição"

(dízimo das igrejas) à Assembléia Geral, Presbitério de

Maringá - COMEX - 021/02 - Informa sobre participa-

ção de ministros da IPIB em cerimónia ecuménica e "pede

posicionamento da AG em relação ao ecumenismo em
nossas Igrejas, bem como sobre a pariicipação dc nossos

ministros em tais cerimónias". Presbitério de Maringá -

COMEX - 022/02 - Solicita licenciatura do missionário

Gidetme Nascimento de Oliveira, com base no Art, 42.

parágrafo 3" da Constituição da IPIB, Presbitério dc

Maringá - COMEX -023/02 - Encaminha, "para os devi-

dos fins", fotocópia da ata da 44" reunião ordinária do

concílio. Presbitério dc Manngá -COMEX 024/02- En-

caminha vários pedidos de parcelamento de débitos de

igrejas jurisdicionadas ao concílio. Presbitério de Maringá
- COMEX - 025/02 - Encaminha relatório estatístico do

Presbitério. Presbitério de Maringá - COMEX - 026/02

Propõe nova regulamentação para a filiação de pastores

ao plano IPlBprev, Presbitério de Maringá - COMEX -

027/02 Propõe que "os pastores da IPIB sejam termi-

nantemente proibidos de participarem de cerimónias

ecuménicas de qualquer ordem". Presbitério do Mato Gros-

so do Sul - COMEX - 028/02 Oficia à AG a renúncia do

Rev. Enéas Oliveira Pegoraro à jurisdição da IPIB e solici-

ta as providências cabíveis. Presbitério Botucatu/Secre-

taria Executiva da IPIB COMEX - 029/02 - Informa a

respeito do despojamento do Rev. António Carlos de

Souza. Associação Bcthel/Secrctaria de Diaconia -

COMEX - 030/02 - Pede prorrogação de prazo para o

pronunciamento sobre o problema da terra no Brasil. Se-

cretaria de Missões - COMEX - 031/02 Apresenta in-

formativo relativo ao ano 2(K)I.Secretaria Executiva/ De-

putado Pedro Celso - COMEX - 032/02 - Comunica a

realização de Sessão Solene da Câmara dos Deputados,

em 8 de maio e 14 de agosto do corrente, para homenage-

ar, respectivamente, a Assoe iaçãt) Be t hei e a

IPIB.Associação Bethel - COMEX - 033/02 - Apresenta

relatório dc atividades e ações. Comissão Permanente de

Auditoria e Exame de Contas - COMEX - 034/02 - Apre-

senta relatório de auditoria das contas da IPIB e seus

departamentos, relativo ao ano 2(KK). Tesouraria - COMEX
035/02 - Apresenta balanço patrimonial referente ao

ano 200 1 . Nomeação de Comissões de trabalho e encami-

nhamento de documentos: Comissão de Papéis e Consul-

tas Rev. João Luiz. relator. Revs. Cláudio, Waldir. Rogério.

Silvanio e Presb. João Américo (does. (K)6. 007, 012. 014.

0 1 6, 0 1 8, 01 9. 02 1 . 022. 023. 025. 027. 032. 033). Comissão

de Finanças -Rev. Jorge (relator). Revs. Ablandino,

Márcio Pereira, Otoniel Borges. Ézio e Presb. Walter (does.

003. 008. 009. 01 1 . 013, 015. 017. 024. 026. 034. 035). Os
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trabalhos são suspensos às I9:20h para alividade das

Comissões, devendo ser reabertos à chamada do Sr. Pre-

sidente. Trabalhos reiniciados às 21:15 h. Rev. Jorge ora

em favor do progenitor do Rev. Waher Rohr Scherrer, pas-

tor da r IPI de Poços de Caldas. RESOLUÇÕES - Aliança

Mundial das Igrejas Reformadas - COMEX -001/02 -

Apresenta relatório referente aos Diálogos Teológicos

com a Família de Igrejas Ortodoxas Orientais, e com
alguns Líderes e Igrejas Pentecostais Clássicas, subme-

tendo-os á consideração da IPIB. hem como pedindo

iniciativas concretas como resultado dos diálogos refe-

ridos. - Encaminhar à Comissão de Doutrina, que deverá

apresentar parecer dentro de trinta dias; Aliança Mundial

das Igrejas Reformadas - COMEX -002/02 - Apresenta

relatório referente ao Diálogo Reformado com a igreja

Adventista do Sétimo Dia. suhmeíendo-o à IPIB. - Enca-

minhar à Comissão de Doutrina, que deverá apresentar

parecer dentro de trinta dias; Aliança Mundial das Igrejas

Reformadas - COMEX -003/02 Solicita contribuição

adicional da IPIB para auxiliar na realização da As-

sembleia Geral da Aliança, a ser realizada em Ghana,

de 30 julho a 13 agosto de 2004. - Atender o pedido de

AMIR. concedendo-se uma doação adicional de US$
1.000.00 (Um mil dólares), correspondente ao valor da

contribuição anual, dividida em três parcelas anuais, a

partir do corrente ano, respeitada a disponibilidade de
caixa da Igreja. Associação das Igrejas Presbiterianas e

Reformadas da América Latina - COMEX - 004/02 - Con-
voca as Igrejas-membro para a Assembléia Geral a ser

realizada em São Paulo. 22 a 30 dejunho do corrente. -

Delegar poderes à Diretoria para nomear seus delegados

junto à AG-AIPRAL; Coordenadoria de Forças Leigas/

Presidência da AG - COMEX - 005/02 Solicita homo-
logação do nome do Presb. Ronaldo Dias Andrade como
secretário nacional de forças leigas. - Ratificar a nome-
ação do Presb. Ronaldo Dias de Andrade como Secretá-

rio Nacional de Forças Leigas; Secretaria de Missões -

COMEX -OOS/02 • Solicita apoio financeira para a
manutenção do Rev. Otoniel Borges Machado na Mis-
são Caiuá, no cargo de Diretor de campo. Retirar o do-
cumento da pauta, por vício de encaminhamento. Secre-

taria de Missões/Diretoria da IPIB - COMEX - 009/02
Solicita procuração para três diretores da SMI, com fi-
nalidade de movimentação de conta bancária. Atender
à solicitação, mediante indicação dos nomes dos direto-

res pelo Secretário de Área, a saber: Rev. Auri Vieira
Reinaldet, Rev. Silvânio Silas Ribeiro Cabrial e Presb. Pedro
Henrique dos Santos. Registra-se voto contrário do Rev.
Valdir e Presb. Walter. Secretaria de Missões - COMEX -
010/02 - Informa a respeito da nova estratégia
missionária da SMI em colaboração com as igrejas lo-

cais e solicita: "contar com a colaboração desta CET
no sentido de poder usar realmente o que está na previ-
são orçamentária para SMI em 2002. " - Tomar conheci-
mento e arquivar. IPI de Monte Sião - COMEX -011/02 -

Pede perdão de seus débitos para com a AG. Devolver o
documento à igreja, informando que há decisão anterior
de não conceder perdão de dívidas. Presbitério Assis -
COMEX -013/02 - Dá explicação sobre o encaminha-
mento de documento datado de 23/10/2001. .solicitan-
do cancelamento da dívida para com a AG. - a) Acolher
o documento; b) não atender ao pedido de perdão de
dívida da requerente. Presbitério Bahia - COMEX -015/
02 - Dá explicação sobre a inadimplência de suas igre-
jas para com a AG. Acolher as explicações e arquivar o

documento. Presbitério Sudoeste de Minas - COMEX -

017/02 - Esclarece a respeito de providências tomadas,

no âmbito do concílio, concernentes à inadimplência

das igrcjas(contribuição à AG). Acolher os esclareci-

mentos do Presbitério e arquivar o documento. Presbité-

rio do Mato Grosso do Sul - COMEX -028/02 - Oficia à

AG a renúncia do Rev. Enéas Oliveira Pegoraro à juris-

dição da IPIB e solicita as providências cabíveis. Tomar
conhecimento e dar seguimento às providências cabíveis.

Presbitério Botucatu/Secretaria Executiva da IPIB -

COMEX -029/02 - Informa a respeito do despojamento

do Rev. Antônio Carlos de Souza. Tomar conhecimento e

dar seguimento às providências cabíveis. Associação

Bethel/Secretaria de Diaconia - COMEX -030/02 - Pede
prorrogação de prazo para pronunciamento sobre o

problema da terra no Brasil. - Conceder o prazo sohcita-

do. Secretaria de Missões - COMEX - 031/02 - Apresen-

ta informativo relativo ao ano 2001.- Tomar conheci-

mento e arquivar. Proposta do Rev. João Luiz Furtado:

Tendo em vista que vários Presbitérios que descumpriram
determinação desta COMEX deveriam apresentar relató-

rio circunstancial sobre a questão da inadimplência de
suas Igrejas, propõe: a) sejam identificados íais presbité-

rios, determinando aos Sínodos que instaurem processos

administrativos em face desses presbitérios, para apura-

ção de fato punível previsto no Art. 9" alínea d. do Código
Disciplinar da IPI do Brasil. Proposta não aprovada. Re-
gistra-se voto contrário do Rev. João Luiz. Esta CET apro-

va proposta de reconsideração desta matéria e toma. em
substituição, a seguinte RESOLUÇÃO: identificar os pres-

bitérios que descumpriram a decisão anterior, dando-se
prazo aos mesmos até a próxima reunião desta COMEX.
sob pena de ser aplicada a sansão prevista em anterior

decisão. Nada a tratar, encerra-se a sessão às 23:40. Com
oração. Na qualidade de Secretário, lavrei e assino a pre-

sente ata. que vai também assinada pelo Senhor Presi-

dente.

Rev. Leonfim Farim dos Santos - Presidente
Rer. líircio de Oliveira GuiimTÕes - Pr/miro Secretória

Segunda Sessão

Dia, hora e local - Dia 23 de Fevereiro de 2002. com
início às 08:00 h.. nas dependências do Seminário Teoló-
gico Presbiteriano Independente de São Pauio. Rua Ge-
nebra, 1 80, São Paulo. Capital. Presidente: Rev. Leontino
Farias dos Santos; Secretário: Rev. Hírcio de Oliveira Gui-
marães. PRESENÇAS: - Diretona - Rev. Leontino Farias
dos Santos, presidente, Rev. Othoniel Gonçalves, primei-
ro vice-presidente, Rev. Edival Ferreira Brandão, terceiro

vice-presidente. Rev. Hírcio de Oliveira Guimarães, pri-

meiro secretário. Rev. Celso Cezar Machado, segundo
secretário e Rev. Rui de Araújo Lobo. terceiro secretário.

AUSÊNCIA - Presb. Roberto da Freiria Estêvão, segundo
vice presidente. REPRESENTAÇÃO SINODAL - Sínodos
- Borda do Campo - Presb. João Américo dos Santos;
Brasil Centrai - Rev. Ézio Martins de Lima; Nordeste -

Rev. Jorge Antônio R. Barbosa; Oeste Paulista - Presb.
Walter Signorini; Meridional - Rev. Márcio Borges Ribei-
ro; Ocidental - Presb. Luiz Ribeiro da Silva; Oriental - Rev.
Márcio Pereira de Souza: Osasco - Rev. Cláudio Oliver
dos Santos; Rio-São Paulo - Rev. Silvanio Silas Ribeiro
Cabriai. São Paulo - Rev. Rogério Cesar; Setentrional -

Rev. Valdir Mariano de Souza; Sudoeste Paulista - Rev.

João Luiz Furtado; Vale do Rio Paraná - Rev. Otoniel

Borges Machado OUTRAS PRESENÇAS - Secretário

Executivo - Rev. Éber Ferreira Silveira Lima; Tesoureiro -

Presb. Alcy Tomé de Souza. AUSÊNCIAS - Sínodo: Mi-
nas Gerais, Sul de São Paulo. Reunião iniciada com ora-

ção pelo Rev. Márcio Borges Ribeiro. Os trabalhos são

suspensos para atividades das Comissões às 8:20 h. Tra-

balhos reiniciados às 10:00 h. Registro de documentos:

Comissão Permanente de Auditoria - COMEX - 036/02 -

Encaminha auditoria concernente ao relatório finan-

ceiro do VIII CONGRESSO NACIONAL DE DIACONIA.
Do Plenário - COMEX - 37/02 - Encaminha proposta de

estabelecimento de normas para recepção de documen-
tos pela Comissão Executiva: Registra-se a presença de

vários familiares do Rev. Jonas Dias Martins, ilustre e

saudoso pastor da IPIB, a saber: Delmar Ferreira Martins.

Giane Matos Martins. Éser Menezes de Souza. Nara Regi-

na de Matos Martins e José Eduardo Flores, para partici-

parem do pré-Iançamento do livro "Apóstolo "Pé Venne-

Iho" - Jonas Dias Martins e a Evangelização do Norte
do Paraná", de autoria do Rev, Éber Ferreira Silveira Lima.

O Rev. Leontino abre a celebração, tecendo considera-

ções e enaltecendo o valor do Rev. Jonas e de seu exten-

so pastorado. Rev. Éber apresenta breve relato, informan-
do dos motivos que o inspiraram a escrever esse livro,

referindo-se à consideração que toda a IPIB tem para com
o Rev. Jonas e sua distinta família. Agradecendo a home-
nagem, fala em nome da família Delmar Martins filha do
saudoso pastor. O Rev. Othoniel Gonçalves, primeiro vice-

presidente da IPIB faz. também, uso da palavra, destacan-

do o caráter do Rev. Jonas como inspiração para seu
ministério è de muitos pastores que tiveram o privilégio

de conviverem com esse consagrado servo de Deus. Após
a apresentação do livro aos presentes, encerra-se esta

celebração._ Registra-se informação do início das ativida-

des da extensão do Seminário Teológico Antônio de
Godoy Sobrinho, em Brasília, capital federal. A COMEX
nomeia o Rev. Rui para representá-la no culto de instala-

ção. RESOLUÇÕES - Quanto aos documentos: Escritório

Regional de Manaus - COMEX - 006/02 - Apresenta
relatório de atividades 2001.- a)acoÍher o relatório; b)

registrar voto de apreciação pelos trabalhos realizados

peio Rev. Sérgio; c) providenciar a publicação do relató-

rio em "O Estandarte": d)determinar que o Rev. Sérgio
encaminhe relatório financeiro; e) determinar que o Proje-

10 Manaus se adeque à política da Secretaria de Missões;
detenninar que o ERAM funcione como articulador de
ações buscando parcerias com os diversos seguimentos
da IPIB; í) substitui o Secretario Executivo da IPIB pelo
Secretário de Missões na viagem programada à Boa Vis-
ta/RR. Presb. Alcy Thomé da Silva - COMEX - 007/02 -

Pede demissão do cargo de Tesoureiro da IPIB. a) aceitar
o pedido; b) registrar voto de apreciação pelos serviços
prestados, com ofício ao Presb. Alcy. IPI Central de
Votorantim - COMEX - 012/02 - Solicita providência da
COMEX em relação a representação contra a Sínodo
Sul de São Paulo, já impetrada junto à AG. Devolver o
documento ao remetente, por não atender do disposto no
art. 82 da Constituição e nomear comissão pastoral para
intermediar a situação de conflito. Presbitério do Ipiranga
- COMEX - 014/02 - Solicita licença de COMEX para
filiar o Rev. José Nilton Lima Fernandes como membro
do concilio, conf parágrafo 2° do artigo 39. da IPIB.
Encaminhar o documento à SET. para emitir parecer. Pres-
bitério Noroeste Paulista - COMEX -016/02 - Solicita a
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indicação do Rev. Carlos Barbosa, da Assessoria Jurí-

dico-lnstilucional para promover a defesa do concilio

junto ao Sínodo Ocidenlal. diante de recurso impetrado
pelo Rev. Jose' Carlos de Vasconcelos, e o Conselho da
IP! de Américo de Campos, SR - a) Informar o Presbitério

que não é competência da Assessoria Jurídico-
Institucional prestar assistência jurídica aos Concílios e

ministros; b) Orientar o Concílio para que busque tal as-

sessoria jurídica junto a profissionais de sua confiança.

Presbitério de Durinhos - COMEX - 018/02 - Solicita

autorização para proceder à licenciatura do Missioná-

rio Valmir Brisola de Almeida, conforme art. 42. pará-
grafo 3" da Constituição da IPIB. Encaminhar pedido à

SET para emissão de parecer técnico, de acordo com o
artigo mencionado.Presbitério de Maringá - COMEX -

019/02 - Encaminha documento solicitando solução
para a questão do reconhecimento oficial de nossos se-

minários pelo MEC e outras providências afins. Encami-
nhar o documento à SET para que se manifeste sobre o
mesmo, recomendando que a mesma envie seu parecer ao

consulente através de SET até 3 1 de março de 2002. Pres-

bitério de Maringá - COMEX - 020/02 - Encaminha do-

cumento da 5" !Pl de Maringá solicitando redução na
"taxa de contribuição" (dízimo das igrejas) à Assem-
bleia Geral. Não atender à solicitação, tendo em vista

haver legislação vigente que impede o atendimento da

mesma. Presbitério de Maringá - COMEX - 021/02 - In-

forma sobre participação de ministros da IPIB em ceri-

mónia ecuménica e "pede posicionamento da AG em
relação ao ecumenismo em nossas Igrejas, bem como
sobre a participação de nossos ministros em tais ceri-

mónias ". Encaminhar o documento às Comissões de Dou-
trina e de Reforma Constitucional, para que se manifes-

tem no que tange às suas áreas de competência, Presbitério

de Maringá - COMEX -022/02 - Sohcita licenciatura do

missionário Gideone Nascimento de Oliveira, com base

no Arí. 42. parágrafo 3° da Constituição da IPIB. Encami-

nhar pedido à SET para emissão de parecer técnico, de

acordo com o artigo mencionado. Presbitério de Maringá
- COMEX - 023/02 • Encaminha, "para os devidosfins ",

fotocópia da ata da 44" reunião ordinária do concílio.

Orientar o concílio para que envie apenas os resumos de

suas atas à Secretaria Executiva, de acordo com os pa-

drões já estabelecidos pela Igreja. Presbitério de Maringá

- COMEX - 024/02 - Encaminha vários pedidos de

parcelamento de débitos de igrejas jurisdicionadas ao

concílio. Autorizar as igrejas mencionadas no documen-

to para que negociem a forma de pagamento dos débitos,

com a Tesouraria da Igreja. Presbitério de Maringá -

COMEX - 025/02 - Encaminha relatório estatístico do

Presbitério. Orientar o concílio para que envie os formu-

lários estatísticos à Secretaria Executiva, de acordo com o

formuiário-padrão estabelecido pela Igreja. Presbitério de

Maringá - COMEX - 026/02 - Propõe nova regulamenta-

ção para a filiação de pastores ao plano IPIBprev. a) Re-

meter a proposta à Assembléia Geral da Igreja; b) Encami-

nhar o documento à Comissão BrasilPrev para que proce-

da a estudos globais sobre a matéria, como subsídio à

AG; c) Revogar decisão anterior da COMEX que facultou

indevidamente aos ministros ordenados sua adesão ao

plano de aposentadoria complementar. Presbitério de

Maringá - COMEX - 027/02 - Propóe que "os pastores

da IPIB sejam terminantemente proibidos de participa-

rem de cerimónias ecuménicas de qualquer ordem ". En-

caminhar o documento às Comissões de Doutrina e de

Reforma Constitucional, para que .se manifestem no que
tange às suas áreas de competência. Secretaria Executi-
va/Deputado Pedro Celso - COMEX - 032/02 - Comu-
nica a realização de Sessão Solene da Câmara dos De-
putados, em 9 de maio e 14 de agosto do corrente, para
homenagear respectivamente, a Associação Bethel e a
IPIB, - 1) Tomar conhecimento; 2) Divulgar os eventos
nos órgãos oficiais; 3) Adolar outras medidas necessári-

as à sua viabilização; 4) Encaminhar o documento à Co-
missão do Centenário; 5) Solicitar a presença dos presi-

dentes de Sínodos na sessão solene dos 99 anos da IPIB
no dia 1 4 de agosto de 2002. Associação Bethel - COMEX
- 033/02 - Apresenta relatório de atividades e ações. 1)

Tomar conhecimento; 2) Divulgar os eventos nos órgãos
oficiais; 3) Encaminhar o doe. à Comissão do Centenário.

Comissão Permanente de Auditoria e Exame de Contas -

COMEX 034/02 - Apresenta relatório de auditoria

das contas da IPIB e seus departamentos, relativas ao
ano de 2000. Considerando os documentos e as justill-

calivas submetidos à Comissão de Auditoria e o resulta-

do de nova análise por esta última, a COMEX aprova as

contas da Igreja relativas ao ano de 2000. com as observa-

ções lançadas no relatório da Comissão. COMEX - 035/

02 - Apresenta balanço patrimonial referente ao ano
2001 - Encaminhar o documento à Comissão Permanente

de Exame de Contas e Auditoria, para emitir parecer técni-

co. Comissão Permanente de Auditoria - COMEX 036/

02 - Encaminha auditoria concernente ao relatório fi-

nanceiro do VIU CONGRESSO NACIONAL DE
DIACONIA. - Aprovar o parecer e arquivar o documento.

Do Plenário - COMEX - 37/02 - Encaminha proposta de

estabelecimento de normas para recepção de documen-

tos pela Comissão Executiva: 1 ) tíxar o prazo de até 30

dias antes das reuniões da COMEX para o recebimento

de papéis e documentos; 2) Tomar as seguintes provi-

dências ao serem recebidos tais documentos: a) autuar

devidamente os documentos; b) proceder, quando ne-

cessário e sendo possível, a juntada de cópias de leis em
vigor e decisões anteriores sobre a matéria; c) encami-

nhar os autos às Comissões, Técnicas pertinentes, para

parecer; d) encaminhar os autos à Comissão Permanente

de Papéis e Consultas para parecer final e posterior enca-

minhamento à votação em plenário do Concílio, tendo

anexados os pareceres das mencionadas Comissões Téc-

nicas; e) Não apreciar (a COMEX) os documentos apre-

sentados fora do prazo estipulado antes de cumpridas as

providências ora estabelecidas. OUTRAS RESOLUÇÕES:

1) Recomendar à Assessoria Jurídico-Instilucional e aos

demais depariamentos que apresentem, dentro de trinta

dias. as observações solicitadas; 2) Homologar ato do

presidente da AG, que afiançou a locação de imóvel

residencial para o Rev. Éber na cidade de São Paulo: 3)

Nomear a seguinte Comissão referente ao documento

COMEX 012/02 da IPI Central de Votorantim: Revs. João

Luiz Furtado, relator Silvanio Silas. Rogério César e

Presbs. João Américo e Luis Pereira: 4) Contratar o Presb.

João Américo dos Santos. RG n" 3577409-SSPSP, CPF

1 07.399.478-34, casado, residente à rua Marquês de Olinda.

29 1 . São Paulo, capital, para assumir a tesouraria da Igre-

ja; 5) Registrar expressão de estímulo ao Rev. Onésimo e

companheiros de Presbitério, pela implantação da exten-

são do Seminário Teológico Antonio de Godí)y Sobrinho

- Londrina, na cidade de Brasília; 6) Registrar voto de

apreciação ao Rev. Éber pela publicação de livro sobre a

vida do Rev. Jonas Dias Martins; 7) Registrar voto de

pesar pelo falecimento do presbítero João Ribeiro da Sil-

va, progenitor do presb. Luis Ribeiro, membro desta
COMEX. Nadaairaiiu-,enccrram-scos trabalhos às 15;00
h com oração pelo Presidente. Na qualidade dc Secretá-

rio, lavrei e assino a presenie ata. que vai lambem assina-

da peio Senhor Presidente.

Rer. Leonlino Ihrias i/os Saitlaf -Presidente

Reií Illrcio de Oliivira (ruimarãe.H • Primeirt) Secretário

SÍNODO BORDA DO CAMPO

Dala/I-ocal: 05/05/2001. na 1" IPI de Santo André.

Representantes: Presbitério do ABC: Revdos. Eduardo
Galasso Faria. Sérgiti Paulo de Almeida e Francisco Emani
Alves e os Presbíteros Mtiisés José de Lima e Sergio Pau-

lo de Oliveira Martins: Presbitério do Ipiranga: Revdos
MisacI Barbo/a. Ricardo Vargas Mora e Assir Pereira e os

Presbíteros: Moisés Barbosa. Moacir Húngaro c João

Américo; Presbitério Litoral Paulista: Revdos. João
Batista Barros, Manoel Vicente dos Santos Neto e Evaneo
de Oli vcira Prado c os Presbíteros Adilson Antonio c

Vera Nice Lorena da Rocha. Nova Diretoria: Presidente:

Presb. João Américo; Vice Presidente: Rev. Eduardo
Galasso Faria; T Secretário: Presb Sérgio Paulo de Olivei-

ra Martins; 2° Secretário: Rev. João Batista Barros; Secre-

tário Executivo: Presb. Moisés José de Lima e Tesoureiro:

Presb. Adilson Antonio. Principais Decisões: 01. Sus-

pender a intervenção no Presbitérit) Litoral Paulista em
28/07/200 1 . 02. Nomear uma comissão dc acompanhamen-

to e viabilização do Presbitério Litoral Paulista. 03. Pro-

mover palestras no Presbitério Litoral Paulista, sobre o

sistema presbiteriano dc doutrina e governo. 04 Nomea-
ções: A.l. Representante,Junto a ConiÍ.w>ãu Executiva da

A. G.: Presb. João Américo ( lilular) e Rev, Eduardo Galasso

Faria (suplente).

Rev. Joíw Bdtis/a Barras, Secretário Executivo.

SÍNODO ORIEINÍTAL

Data/Local: 1 0/03/200 1 . na IPI dc Casa Verde. Repre-

sentantes: Presbitério Bandeirante: Revdos. Carlos

Eduardt) Alves Luciano da Silva, Reginaldo dc Almeida

Ferro, Roberto dc Melo, Geraldo Aparecido Cardoso dos

Santos c os Presbíteros Wagner Jardim da Cosia. Walter

de Jesus Alves, Adriano Gomes da Silva e Sílvia Maria de

Alvarenga; Presbitério Santana: Revdos. Eli Marques.

Márcio Pereira de Souza, Hermínio Munhoz e Sandro de

Oliveira Sanches Baena e os Presbíteros Marcos Baldini,

Valter de Toledo, Francisco Kayo. Renato Gimenes Fialho;

Presbitério Freguesia: Rev. Afonso de Oliveira e os

Presbíteros René Bernardo dc Senna. Moacir Benvindo

de Carvalho. Nova Diretoria: Presidente: Rev. Márcio

Pereira de Souza; Vice Presidente: Presb. Moacir Benvindo

de Carvalho; 1". Secretário: Rev. Carlos Eduardo Alves;

2°. Secretário: Rev. Sandro de Oliveira Sanches Baena;

Secretário Executivo: Presb, Alceu Cândido Lemos. Prin-

cipais Decisões: 01. Propor a Assembléia Geral da IPIB

que todos os pastores que vierem a provocar, depois de

apuradas as responsabilidades nos termos da lei, volun-

tária ou involuntariamente a divisão de qualquer Igreja

Presbiteriana Independente do Brasil, além das sanções
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previstas na constituição, a sanção de cassação de seu

diploma de Bacharel em Teologia. 02. A Comissão Execu-

tiva do Sínodo deverá providenciar cópias da compilação

dos documentos {estatutos, ordenações litúrgicas, ou-

tras leis, etc.) para os presbitérios da nossa Jurisdição. 03.

Que os presbitérios jurisdicionados a este Sínodo, envi-

em anualmente para a tesouraria do Sínodo cópia do Rela-

tório Financeiro especificando as entradas de todas as

Igrejas e o geral do Presbitério; que todo o depósito efe-

tuado na conta corrente do Sínodo seja emitido um recibo

referente ao movimento; que os presbitérios envidem es-

forços para cumprir a determinação da reunião ordinária

do Sínodo, onde se aprovou que cada presbitério recolha

mensalmente 3% de sua arrecadação ao Sínodo, caso con-

trário que seja aplicada as sanções do Código Disciplinar.

04. Acatar e aprovar o relatório do seu representante jun-

to a Comissão Executiva da A.G, 05 Nomeaçõe.s. A.I.

Representante Junto à A. G: Presb. Wagner Jardim da

Costa (titular) e Rev. Fernando Bortolleto Filho (suplen-

te). A. 2. Representante Junto a Comissão Executiva da

A. G. : Rev. Márcio Pereira de Souza (titular) e Presb. Moacir

Benvindo de Carvalho (suplente).

Presb. Alceu Cândia Lemos, Secretário Ea-ecufivo.

PRESBITÉRIO ASSIS

44° Reunião Ordinária. Data/local; 15 e 16/12/01. na

la. IPI de Assis. Ministros Presentes: Revdos. Valmir

Machado Ribeiro. Odi Becker Brisola. Emerson Orenha,

Milton de Oliveira. Jessé de Andrade. Rodney José
Paolillo, Marco Antonio Domingues Sant'Anna. Igrejas

Jurisdicionadas: 1" !P1 de Assis. 2" IPl de Assis. 3MPI
de Assis. IPI do Jardim Paulista, IPI de Cândido Mota, IPI

de lepê, IPI de Maracaí e IPI de Parauaçu Paulista. Nova
Diretoria: Presidente: Rev. Valmir Machado Ribeiro; Vice

Presidente: Hélio Osmar Fernandes; 1" Secretário: Presb.

Saulo Porto da Silva; 2° Secretário: Flávio Ribeiro de Oli-

veira; Secretário Executivo: Rev. Gerson Moraes e Tesou-
reiro: Presb. Saulo Porio da Silva. Principais Resoluções:
01. Receber por transferência o Rev. João Batista Moraes,
procedente do Presbitério Norte do Paraná. 02. Conce-
der transferência aos Revdos Israel Marcos da Silva para
o Presbitério Catarinense e Fernando Batista Costa para o
Presbitério de Curitiba e Sem. Rogério Batista Ribeiro
para o Presbitério Mato Grosso - Rondônia. 03. Ordenar
ao Sagrado Ministério o Lie Itamar. Data: 29/12/2001. às

20 horas, na 2\ IPI de Assis. Comissão: Revdos. Hélio.
Valmir. Jessé e Gerson e os Presbíteros Roberval. Elias,

Saulo e Sérgio. 04. Licenciar o Bel. em Teologia Edivaldo
Maciel de Góes. Data: 06/01/2002, às 20 horas, na IPI de
Maracai. Comissão: Revdos. Jessé. João Batista. Milton
e Itamar e os Presbíteros Roberval e Marcílio. 05. Enviar
ao Seminário Teológico Antonio de Godoy Sobrinho o
aspirante Valdir Terêncio Gaudenzi Júnior 06. Encaminhar
ao CTM de Florianópolis a jovem Quézia Elaine Messias
Fernandes. 07. Proventos Pastorais: Piso do Presbitério:
R$ 1260.00 + Anuênio. Sistema de Reajuste: pela média
dos principais índices inflacionários do país. no mês de
Junho de cada ano. 08. Aprovado o Regimento Interno
do Presbitério de Assis composto por 50 artigos e Leis
Ordinárias e Diretrizes Básicas do Presbitério de Assis,
composto por 30 artigos. 09. Nomeações: A.l. A A.G. :

Os mesmos da Ordinária anterior. A.2. Ao Sínodo: Os mes-
mos da Ordinária anterior. B. Secretarias: B.I. Forças

Leigas: Adultos: Rev. Hélio. Jovens: Presb. Urubatan e

Presfaa. Margareth. Adolescentes: Sem. Valdir Jr. e Rev.

Emerson. Crianças: Maestrina Marieny Estevão. B.2.

Missões: Rev. Flávio. B.3. Diaconía: Gislene Maria Pas-

sos. B.4. Educação Cristã: Rev. Odi. B.5. Açao Pastoral:

Rev. Valmir. CHitor Eclesiástico: Rev. Rodney. 10. Dis-

tribuição de Forças: Primeira IPI de Assis: Revs. Odi

Becker Brisola (titular) e Emerson Orenha (assistente).

Segunda IPI de Assis: Rev. Itamar Pereira da Silva. Tercei-

ra IPI de Assis: Rev, Jessé de Andrade. IPI do Jardim

Paulista/Assis: Revs. Valmir Machado Ribeiro (titular) e

Flávio Ribeiro de Oliveira (assistente). IPI de Cândido

Motas: Rev. Jessé de Andrade. IPI de lepê: Rev. João

Batista Moraes. IPI de Maracai: Rev. Milton de Oliveira

(Atos Pastorais) e Licenciado Edivaldo Maciel de Góes.

IPI de Paraguaçu Paulista: Revs. Hélio Osmar Fernandes

(titular) e Rodney José Paolillo (assistente). H. Semina-

ristas: Alex Sandro dos Santos, Edmilson Severino Leite.

Marcelo Girotio, Natal Monteiro Ferreira, Ricardo José de

Souza. Valdir Gaudenzi Terêncio Júnior e Wanderiei José

de Souza.

Rev. Gerson Moraes, Secretário Executivo.

PRESBITÉRIO BAHIA

4" Reunião Ordinária. Data/local: 03 a 05/01/2002, na

IPI de Vitória da Conquista. Ministros Presentes: Revdos.

José Rómulo de Magalhães Filho. Eliabe Gouveia de Deus.
João Luis de França Filho, Antonio Marcos Alves de
Souza, Jurandí Abreu Santos, David Gordon Gartrell e

Luiz Antonio Teixeira. Igrejas Jurisdicionadas: IPI de Sal-

vador. Feira de Santana. Vitória da Conquista. Fazenda
Grande, Alagoinhas e Teixeira de Freitas. Nova Diretoria:

Presidente: José Rómulo; Vice Presidente: Eliabe Gouveia
de Deus; 1" Secretário Presb. Alvaedson Neves de Oli-

veira; 2" Secretário: Presb. Geraldo Mendes do Nascimen-
to; Secretário Executivo: Presb. Boaz Rios da Silva e Te-

soureiro: Presb. Germano Hélio da Silva. Principais Re-
soluções: OL Encaminhar ao Seminário Teológico de
Fortaleza o candidato Marcos Eduardo da Silva. 02. Cria-

ção do campo missionário de Lauro de Freitas- BA. 03.

Aprovação do convénio com a Secretaria de Missões da
IPIB. para parceria missionária na cidade de Itapetinga.

09. Distribuição de Forças: IPI de Victória da Conquista:

Eliabe: IPI do Salvador: José Rómulo; IPI de Feira de
Santana: José Rómulo; IPIs de Fazenda Grande e

Alagoinhas: David Gartrell: IPI de Itamaraju: Antonio
Marcos; IPI de Teixeira de Freitas: Antonio Marcos.

Pr<'sh. Boaz Rios da Silva, Secretário Executivo.

PRESBITÉRIO BANDEIRANTE

Data/Local: I4e 15/12/2001 na IPI Vila Sabrina. Minis-
tros Presentes: Revdos: Avelino Gomes Ribeiro, Benedi-
to Antônio dos Santos. Carlos Eduardo Alves Luciano
da Silva. Fernando Bortolleto Filho. Geraldo Aparecido
Cardoso dos Santos. Irdo Vargas Riveira. Isaías de Souza
Carvalho. Jesus Ross Martins. Laerte Novaes de Brito.

Rev. Milton dos Santos, Reginaldo de Almeida Ferro. Saul
Ramos de Oliveira. Paulo Sérgio de Proença. Ministros
Ausentes: Revdos: Saulo Castilho e Josué Cintra Damião.
Igrejas Jurisdicionadas: IPI alto de Vila Maria. IPI do

Carandiru. IPI do Parque Edu Chaves, IPI de Tucuruvi, IP]

de Vila Sabrina, 1" IPI de Guarulhos. 3" IPI de Guarulhos e

4" IPI de Guarulhos. Nova Diretoria: Presidente: Rev.

Milton dos Santos; Vice-Presidente: Rev. Saul Ramos de

Oliveira; T Secretário: Presb. Wagner Jardim da Costa; 2°

Secretário: Rev. Carios Eduardo Alves Luciano da Silva:

Secretário Executivo: Rev. Laerte Novaes de Brito e Te-

soureiro: Presb. Sérgio de Oliveira. Principais Resolu-

ções: 01. Receber por transferência o Rev. Paulo Sérgio

de Proença, procedente do Presbitério Santana. 02. Con-
cede transferência ao Rev. Roberto de Mello para o Pres-

bitério Novo Osasco. 03. Ordenar ao Sagrado Ministério

o Lie. Lázaro Alves da Silva Sobrinho no dia 05/01/2002.

às 20h. na IPI do Alto de Vila Maria. Comissão: Revdos;

Jesus Ross Martins, Milton dos Santos, Saul Ramos de

Oliveira e os Presbíteros: Joel Pascoalino Ferrari. Osair

Cândido Leite e Magno Lucas Sampaio. 03. Licenciar o

Sem. Ednilson Mariano da Silva no dia 1 9/01/2002, às 20h.

na IPI do Tucuruvi. Comissão: Revdos: Fernando
Bortolleto Filho. Geraldo Aparecido Cardoso dos Santos,

Isaías de Souza Carvalho e os Presbíteros: Nelson Lacerda

da Silva. Luis Bresnik Camões, e Renilton Cardoso Perei-

ra. 04. Encaminhar ao Seminário Teológico de São Paulo o

irmão João Júnior Marques. 05. O vencimento ou ordena-

do pastoral do Presbitério Bandeirante será de R$1.000,00
até a próxima reunião ordinária. 06. As Igrejas contribui-

rão com 6% de sua arrecadação mensal ao Presbitério

Bandeirante. 07. Nomeações: A.l. A A.G. Titulares:

Revdos Saul Ramos de Oliveira e Reginaldo de Almeida
Ferro e os Presbíteros: Wagner Jardim da Costa e Nelson

Lacerda da Silva. Suplentes: Revdos Carlos Eduardo Alves
Luciano da Silva e Lázaro Alves da Silva Sobrinho e os

Presbíteros: Osair Cândido Leite e Magno Lucas Mariano.

A.2. Ao Sínodo: Titulares: Revdos Saul Ramos de Olivei-

ra, Carlos Eduardo Alves Luciano da Silva, Reginaldo de

Almeida Ferro e Fernando Bortolleto Filho e os Presbíteros

Wagner Jardim da Costa, Roger D'Ávila, Joel Pascoalino

Ferrari e Magno Lucas Sampaio. Suplentes: Revdos Ge-
raldo Aparecido Cardoso dos Santos, Irdo Vargas Riveira.

Isaías de Souza Carvalho e Lázaro Alves da Silva Sobri-

nho e os Presbíteros Silvano Costa de Aquino. Leila Dalila

Fenreira Silvia Maria de Alvarenga e Luiz Bresnik Camões-
B. Secretarias: B.I. De Forças Leigas; Adultos: Rev.

Carios Eduardo Alves Luciano da Silva; UMPI: Rev.
Fernando Bortolleto Filho ; Adolescentes/Juvenis: Rev.

Geraldo Aparecido Cardoso dos Santos . B.2. Missões:
Rev. Saul Ramos de Oliveira. B.3. Diaconia: Rev. Irdo

Vargas Riveira. C. T\itor Eclesiástico: Rev. Reginaldo de
Almeida Ferro tutor dos seminaristas e Rev. Isaías de
Souza Carvalho tutor do licenciado. 08. Distribuição de
Forças: Pastores Titulares: IPI do Alto de Vila Maria. Rev:
Milton dos Santos. IPI do Carandiru; Rev. Geraldo Apare-
cido Cardoso dos Santos. IPI do Parque Edu Chaves: Rev.

Laerte Novaes de Brito. IPI de Tucuruvi: Rev. Isaías de
Souza Carvalho. IPI de Vila Sabrina: Rev. Jesus Ross
Martins. 1" IPI de Guarulhos: Paulo Sérgio de Proença, 3^

IPI de Guarulhos: Rev. Saul Ramos de Oliveira e 4" IPI de
Guarulhos: Rev. Carlos Eduardo Alves Luciano da Silva
Pastores Assistentes: Rev. Benedito Antônio dos San
tos: IPI de Vila Sabrina. Rev. Reginaldo de Almeida Ferro
IPI do Alto de Vila Maria e Rev. Lázaro Alves da Silva
Sobrinho: IPI do Carandiru. 09. Seminaristas: STSP
Wagner Ayres da Costa. João Júnior Marques e Alceu
Cândido.

Rev. Laerte Novaes de Brito, Secretário Executivo.
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PRESBrrÉRIO BOTUCATU

Data/local: 08 e 09/12/2001 . no Acampamento Cristo é

Vida. Ministros Presentes: Revdos Almir Pezzolo. Clayton

Leal da silva, Gilmar Jorge da silva. Ismael Gomes Júnior.

João Luiz Furtado, José Carlos Volpato, Levi Franco de
Alvarenga. Mauro Fernandes Pacheco. Paulo Cintra

Bueno. Reinaldo Olécio Aguiar, Ruy Gorayb Júnior. Mi-
nistros Ausentes: Revdos Wilson Guedelha e Brasílio

Nunes de Alvarenga, ambos jubilados. Igrejas

Jurisdicionadas: IPI de Avaré. IPI de Botucatu. 2°IPIde
Botucatu. IPI de Cerqueira César, IPI de Lençóis Paulista,

IPI Nova Jerusalém, IPI de Óleo, IPI de São Manuel. IPI

de Agudos e 2° IPI de Avaré. Nova Diretoria: Presidente:

Rev. Levi Franco de Alvarenga; Vice Presidente: Rev. Ruy
Gorayb Júnior; 1° Secretário: Presb. Domingos Emídio
lessi; 2° Secretário: Presb. Nelson da Silva Lara; Secretá-

rio Executivo: Rev. Ismael Gomes Júnior e Tesoureiro:

Presb. Nahor Guimarães. Principais Resoluções: 01.

Despojamento do Rev. Antonio Carlos de Souza de suas

funções de ministro da IPIB 02. Dissolver a IPI de Óleo

passando-a para congregação da IPI de Cerqueira César.

03. aprovou-se que o valor da côngrua para 2002 será, de

no mínimo. R$ 1.270,00 e o valor das contas de água e

energia elétrica serão assumidas integralmente pela igre-

ja, e a conta de telefone será dividida entre ministro e

igreja - as ligações serão negociadas e a igreja pagará a

assinatura. 04. Nomeações: A, I . A A.G. Titulares: Revdos

Clayton Leal da Silva e João Luiz Furtado e os Presbíteros

Nelson Silva Lara e Celso Vieira. Suplentes: Revdos José

Carlos Volpato e Paulo Cintra Bueno e os Presbíteros René

Míriam Amado Lucarelli e Renato Cavallini. A. 2. Ao
Sínodo: Titulares: Revdos Clayton Leal da silva, Ismael

Gomes Júnior, José Carlos Volpato e Levi Franco de

Alvarenga e os Presbíteros Celso Vieira, Renato Cavallini,

René Míriam Amado Licarelli e Nelson Silva Lara. Suplen-

tes: Revdos João Luiz Furtado e Gilmar Jorge da silva e os

Presbíteros Nahor Guimarães e Osni Fernandes. B. Secre-

tarias: B.l. Forças Leigas: Presbítero José Roberto de

Campos. B.2. Missões: Rev. Paulo Cintra Bueno. B.3.

Diaconia: Lie. Edy Francisco Machado. B.4. Educação

Cristã: Rev. Ismael Gomes Jiinior 05, Distribuição de For-

ças: IPI de Agudos: Rev. Gilmar Jorge da Silva; IPI de

Avaré: Rev. Levi Franco de Alvarenga; 2° IPI de Avaré:

Rev. João Luiz Furtado; IPI Central de Botucatu: Rev.

Clayton Lea! da Silva; 2° IPI de Botucatu: Rev. José Carlos

Volpato: IPI de Cerqueira César: Lie. Edy Francisco Ma-

chado; IPI de Lençóis Paulista: Rev. Reinaldo Olécio

Aguiar; IPI Nova Jerusalém: Rev. Ruy Gorayb Júnior; IPI

de São Manuel: Rev. Ismael Gomes Júnior, 06. Seminaris-

tas: STAGS: Rubens Renato Pereira e Maria Aparecida

Silva; STSP: Carlos Ribeiro Júnior.

Rea Ismael Oomes Júnior, Secretário Executivo.

PRESBITÉRIO CAMPINAS

2rReunião Ordinária, Data/local: 28/09ede 05 a08/

12/2001, na IPI de Jundiaí. Ministros Presentes: Revdos.

Éder Dias de Almeida. Edilson Batista Gomes. Elias José

de Lima Júnior, Hamilton Sant"Ana Moreira. Jaime Clóvis

da Silva, Jayro Campos Vieira. José Amo Tossini, José

Fagundes Dias. José Itamar de Souza Júnior. Júlio Arthur

Marques Nepomuceno. Nilson Shoguen Dakuzaku, Sér-

gio Francisco dos Santos Oliveira e Wellington Barboza
de Camargo. Ministros Ausentes: Revdos. Calvino
Camargo. Douglas Bernardino. Jesus Augusto Liza Tupia.
Manoel Alves Guerra e Márcio Miranda de Oliveira. Igre-
jas Jurisdicionadas: 1

' de Campinas, 1
^ de Sumaré. 2° de

Campmas. Betei, Canaã, Hebrom, Jardim Carios Louren-
ço. Jardim Eulina. Jardim Pacaembu, Jundiaí, Parque Itajaí.

Vila Ipê e Vila Maria Eugênia, Nova Diretoria: Presidente:

Rev. José Fagundes Dias; Vice-presidente: Presb. Djalma
Terra Araújo; I" Secretário: Rev. Sérgio Francisco dos
Santos Oliveira; 2" Secretário: Presb. Paulo Pereira No-
gueira; Secretário Executivo: Rev. Nilson Shoguen
Dakuzaku e Tesoureiro: Presb. Luiz Ribeiro da Silva. Prin-

cipais Resoluções: 01. Admitidos por transferência os

seguintes ministros: Rev. Flávio Antônio Santana, do Pres-

bitério Oeste e Rev. Edson Fabiano dos Santos, do Pres-

bitério Bahia. 02. Determina-se aos pastores e Conselhos

que não convidem ministros que renunciaram à jurisdição

da IPIB para participação em atos litúrgicos e alividades

de ensino, exceto cerimónias de impetração de bênção

matrimonial a juízo do Conselho, no caso de cerimónia a

ser realizada nas dependências da igreja local e ofício fú-

nebre a juízo do ministro e caso haja solicitação expressa

do familiar mais próximo do falecido, até nova manifesta-

ção do Presbitério a respeito. 03. Cassar a candidatura ao

ministério pastoral de Claudionor Memória. 04. Admitir o

irmão Osvaldo Bento da Silva como candidato ao ministé-

rio pastoral e encaminha-lo para o programa de revalidação

de curso teológico. 05. Nomeações: A. Secretaria de Edu-

cação Cristã: Presbítera Edimar Ferraz de Oliveira, 06.

Distribuição de Forças: PIPI de Campinas: Rev. Calvino,

dedicação parcial, titular, comissionado e Rev. Wellington,

dedicação parcial, assistente, comissionado; 2'' IPI de

Campinas: Rev. Hamilton, dedicação parcial,

comissionado; V. Ipê: Rev. Flávio, dedicação parcial,

comissionado; Maria Eugênia: Rev, Douglas, dedicação

parcial, comissionado; Betei: Rev. Nilson, dedicação par-

cial, comissionado; Hebrom: Rev. Elias, dedicação parci-

al, efetivo; Canaã: Rev. Edson Fabiano, dedicação parcial,

comissionado; Jd. Eulina: Rev. José Amo. dedicação ex-

clusiva, efetivo; Sumaré: Rev. Manoel, atos pastorais na

sede. titular, comissionado; Sumaré: Rev. Éder, atos pas-

torais na Congregação Nova Veneza, assistente,

comissionado; Congregação Presbiterial de Amparo: Rev.

Júlio, atos pastorais, comissionado; Jundiaí: Rev. Sérgio,

dedicação exclusiva, efetivo; Jd. Pacaembu: Rev. Edilson,

dedicação exclusiva, comissionado; Indaialuba: Rev.

Márcio, dedicação exclusiva, efetivo; Pq. Itajaí: Rev. José

Itamar. dedicação parcial, comissionado; Jd. Carlos Lou-

renço: Rev. Wellington, dedicação parcial, comissionado;

Congregação Presbiterial Jaguary: Rev. Jaime, dedicação

parcial, comissionado.

Rev. NiLson Shoguen Dakuzaku, Secretário Executivo.

PRESBÍTÉRIO CEARÁ

7' Reunião Ordinária. Data/local: 14 e 1 5/ 1 2/200 1 . no

Seminário Teológico de Fortaleza. Ministros Presentes:

Rivaldo Bispo de Oliveira, Walter Cândido da Silva. An-

tonio Barbosa da Silva. Uveriand Barros da Silva, Ricardo

Antonio Green. José Perito Leite Rodrigues da Silva,

Áureo Rodrigues de Oliveira, Leonardo Azeredo Peclat.

Epaminondas Nunes de Souza, Francisca Antónia de

Souza, Éldia Maria Cortez Diógenes. Rosângela Lima

Santana. Mardônio de Souza Pereira. Ministros Ausen-
tes: David Gordon Gartrell. Alfredo dos Santos Oliva e
Luiz Alexandre Solano Rossi. Igrejas .lurísdicionadas: 1'

IPI de Ftirtaleza, IPI do Pirambu, IPI do Henrique Jorge.

IPI do Jereissati I. IPI de Nova Metrópole, IPI Vitória. IPI

Messejana, Nova Diretoria: Presidente: Rev. Áureo
Rodrigues da Oliveira; Vice Presidente: Rev. Epammonas
Nunes de Souza; 1" Secretário: Rev. Mardônio de Sousa
Pereira: 2" Secretário: Rev. José Périto Leite Rodrigues da
Silva; SccaMária Executiva: Presba. Deu/anira Gonçalves
Amorim e Tesoureiro: Presba. Maria do Socorro
Fernandes de Oliveira. Principais Resoluções: 01 . Con-
ceder transferência ao Rev. Alcides Duque Estrada ao
Presbitério Sul do Píu-aná e ao Rev. David (iordon Gartrell

{t>breiro fraterno da PC-USA) ao Presbitério Bahia. 02.

Acolheu pedido de renúncia do Rev. Uveriand Banos da

Silva ã jurisdição da IPIB e deu baixa no rol de ministros.

03. Estabeleceu nonnas para a recepção de candidatos

ao ministério, bem como para o período de estudos; inclu-

indo a obrigatoriedade de exames vocacionais e

psicotécnicos. 04. Decidiu organizar em igreja a Congre-

gação da Messejana (da 1' IPI) em 03.02.2002. 05. Não
conceder disponibilidade ativa aos Revdos, Alfredo San-

tos Oliva e Luiz Alexandre Solano Rossi, orientandt) os

mesmos para que procurem Presbitério na área onde resi-

dem para cfetivarcm suas transferências. 06. Homologar
estatutos da ÍPI Vitória feitas às devidas alterações. 07.

Aprovar o orçamento como segue: Receitas: Igrejas R$
1.520.00; Dízimos pastorais R$ 1,329.00; Total Receitas:

R$ 2.849.00 Despesas: Sínodo R$ 142.00; Salários R$
1.329.00; Seminaristas R$ 357,.5(); BrasilPrev e Provisão

13" R$ 344.00: Eventuais R$ 365.00, Tolal das Despesas:

R$2.849,(K). OT.Nomeaçõcs: A.LA A.G. Tilularcs: Revdos

José Périto Leite Rodrigues da Silva e Leonardo A/credo

Peclat e as Presbíteras Maria do Socorro Fernandes de

Oliveira e Deuzanira Gonçalves Amorim; Suplentes:

Revdos Éldia Maria Cortez Diógenes e Antonio Barbosa

da Silva e os Prcsbílert)s Fklésio Vieira Peixoto e Flávio

Costa. A. 2. Ao Sínodo: Titulares: Revdos Epaminonas

Nunes de Souza, Mardônio de Sousa Pereira, Francisca

Antónia de Oliveira Sou/a. Rosângela Lima Santana e os

Presbíteros Patrícia de Sousa Bispo. Wagner Virgilio.

Ruthe Marques Oliveira e Mariúcia Veras. 08. Di.stribui-

Ção de Forças: riPldeí-ortale/a: Rev. Áureo; IPI Pirambu

: Rev. Walter (titular), Périto e Antonio Barbosa (assis-

tentes); IPI Henrique Jorge: Rev. Epaminonas (titular) e

Francisca Antónia (assistente); IPI Jereissati I : Reva.

Rosângela (titular) e Ricardo Green (assistente); IPI Nova

Metrópole: Rev. Leonardo; IPI Messejana: Rev,

Mardônio; IPI Vitória: Rev. Rivaldo; Ponto Pregação em
Pacajus: Reva. Eldia. 09. Seminaristas: STF: Gláucia

Mirian de Oliveira Souza, Enos Lira de Va.sconcelos . Fran-

cisco Osterne Ribeiro da Cunha. José Reginaldo Martins

da Costa. José Ricardo Monteiro Chaves, Ermelina C?or-

deiro, José Cleiton de Oliveira Pontes. José Luizvaldo de

Jesus e Rosilene Alves.

f^rcsha. Deuzanira Uonçalve-f Amorim. Serrctárití Executiva.

PRESBITÉRIO CEISÍTRAL PAULISTA

Data/local: de 23 a 25/1 1/2ÍX)I. na V IPI de Marília.

Ministros Presentes: Valdemar. Ademir. Kleuber, Rena-

to. Attílio Fernandes. Odemir Suplano. Marcelo Gomes.

Hélio. Hilário, Lucimar, Josias. Glycério. Lucimar, Flávio e
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António Pedro. Igrejas Jurísdicionadas: I
* IPI de Bauru,

2" de Baum. 3" IPI de Bauru. 4' de Bauru. 5' IPI de Bauru,

1' de Marília. 2' IPI de Marília. 3" IPI de Marília. IPI Bariri.

IPI Pirajuí. IPI Guaricanga. IPI Avaí. Nova Diretoría: Pre-

sidente: Rev. Valdemar de Souza; Vice-Presidente: Rev.

Lutero de Oliveira Messias: 1° Secretário: Rev. Antônio

Pedro; 2° Secretário: Rev. Flávio Braga Fáccio; Secretário

Executivo: Rev. Josias Martins de Almeida e Tesoureiro:

Cláudio Marvulo. Principais Resoluções: 01. Receber por

transferência o Rev. Ademir Pereira da Silva, procedente

do Presbitério Sudoeste de Mina.s. 02. Transferir o Rev.

Hílton para o Presbitério de Pirituba da IPB. 03. Ordenar o

licenciado Marcelo Gomes. 04. encaminhar ao Seminário

Fábio Bueno de Sá. Eduardo Zancheta Noguerira e Már-

cia de Souza. 05. Encaminhar para revalidação de curso

os candidatos: Paulo César Barros Monteiro. Antônio

Moraes dos Santos, Sérgio Luiz Martins Guírado. Carlos

Eduardo Cunha Nogueira e Marlon Ferreira. OÓ.Nomea-
ções: A.l. Ao Sínodo: Titulares: Revdos Lucimar. Kleuber.

Glycério e Valdemar e os Presbíteros Marco Antônio.

Variino. Ismar e Nardi. Suplentes: Revdos Renato. Antô-

nio Pedro. Lutero e Ademir e os Presbíteros Cláudio

Marvulo, Roberio Carlos. 07. Distribuição de Forças: 1"

IPI de Baunj: Rev. Valdemar ;
2" de Bauru: Ademir; 3' IPI

de Bauru; Kleuber; 4* de Bauru: Renato; 5' IPI de Bauru:

Atlílio Fernandes e Bel. Carios Eduardo Cunha Nogueira;
1" de Marília. Odemir Suplano e Marcelo Gomes; 2° IPI de
Marília; Hélio. Hilário; 3' IPI de Marília: Lucimar; Bariri e

Congregações de Arealva e Bocaina; Josias e Glycério.

auxiliares do Rev. Lucimar; Pirajuí; Flávio; Guaricanga e

Congregação de Avaí: Antônio Pedro.

PRESBrrÉRIO FREGUESIA

15' Reunião Ordinária. Data/local; 07. OS e 15/12/
2001. na IPI de Vita Palmeiras. Ministros Presentes:
Revdos. Afonso de Oliveira, Augusto Navarro Dias,
Carlos Augusto Prado de Oliveira. Cláudio Corrêa de Sou-
za. Gesse Navarro Dias, José Aparecido dos Santos,
Rivaldo da Silva Xavier e Wellington Ribeiro. Igrejas
Jurísdicionadas: IPI de Cajamar. Ipi de Franco da Rocha.
IPI de Freguesia do Ó. IPI de Jardim Pirituba. IPI de Vila
Aparecida, IPI de Vila Brasilândia e IPI de Vila Palmeiras.
Nova Diretoría: Presidente: Rev. Carlos Augusto Prado
de Oliveira: Vice-presidente: Rev. Rivaldo da Silva Xavier;
r Secretário: Presb. Moacir Benvindo de Carvalho; 2"

Secretário: Presb. Valdemir Caetano dos Santos; Secretá-
rio Executivo: Rev. Wellington Ribeiro e Tesoureiro: Presb.
Oséias Ribeiro Bueno. Príncipais Resoluções: 01. Rece-
ber por transferência o Rev. Augusto Navarro Dias, pro-
cedente do Presbitério Carapicuíba. 02. Aprovar o Orça-
mento para 2002 como segue: a) recolhimento mensal por
igreja será de 6% sobre as contribuições (dízimos, ofertas
e campanhas), que deverá ser recolhido até o dia 15 do
mês subsequente ao mês gerador; b) i) a côngrua pasto-
ral terá como piso o valor de R$ 1 .663.00, para pastor de
tempo integrai e R$ 951.00. para pastor de tempo parcial;

11) caberá ao pastor, um abono equivalente ao valor da
côngrua devida em dezembro de 2001; iii) o pastor tem
direito a 5% da côngrua pastoral por quinquénio (tempo
de ministério); iv) o pastor tem direito a 10% do salário
mínimo por filho, menor de 14 anos; v) o pastor tem direi-
to a 8% sobre o recebimento mensal bruto, a título de
pecúlio pastoral, que deverá ser depositado em conta

poupança em nome da igreja local e somente poderá libe-

rar o valor, por ocasião da saída do pastor, da igreja, con-

forme decisão deste presbitério; vi) os pastores terão di-

reito a um descanso de 30 dias no ano eclesiástico, oca-

sião em que fará jus à 1/3 da côngrua; c) a partir deste

exercício, o INSS dos pastores ficará a cargo da igreja

(50%) e do pastor (50%); d) reembolso do pagamento do

convénio médico de cada pastor, até o valor de R$ 200,00,

mensalmente; e) ajuda mensal a Sra. Ana Machado Alves,

esposa do falecido Rev. Luiz Inácio Alves, que foi atuan-

te ministro do nosso presbitério, no valor de R$ 320.00: f)

destinar 3% da arrecadação mensal do presbitério, para o

Sínodo Oriental, a quem estamos jurisdicionado; g) os

seminaristas terão as suas mensalidades pagas pelo pres-

bitério: 50% e pela igreja em que for membro: 50%; h)

verba mensal aos seminaristas, candidatos oficiais do pres-

bitério, no valor de R$ 30,00. durante o ano letivo de 2002;

i) Entradas previstas: R$ 35.800,00, assim distribuídas: IPI

de Cajamar; R$ 1 .800,00; IPI de Franco da Rocha: 4.500.00:

IPI de Freguesia do Ó: 5.500,00; IPI de Jardim Pirituba: R$
I.OOO,(JO; IPI de Vila Aparecida; R$ 2.000.00; IPI de Vila

Brasilândia; R$ 1 1 .000,00; IPI de Vila Palmeiras: 10.000,00.

j) Despesas previstas: R$ 35.954,00, assim distribuídas:

Seminanstas; R$ 1 0.080,00; IPIPREV: 1 , 1 60,00; Sra. Ana:
3.840.00: Convénio médico; 15.600,(X); Sínodo; R$ 1.074,00;

Coordenadorias: 1.200.00; Rev. Wellington: R$3.000.00.

03.Nomeações: A,l. A A.G. Titulares: Revdos. Rivaldo e

José Aparecido e os Presbíteros Moacir e Renê Bernardo
de Senna; Suplentes; Rev. Cláudio e Presb. João Benedito

Manin Guerreiro. A.2. Ao Sínodo: Titulares: Revdos Afon-
so, Cláudio. Carlos Augusto e Wellington e os Presbíteros

Moacir. Renê. Carlos Alberto e Ezequiel da Silva Freitas;

Suplentes: Revdos Gessé e Rivaldo e os Presbíteros Pau-
lo Eduardo Leme dos Santos e João Benedito. B. Secreta-
rias: B.l. Forças Leigas: Rev. José Aparecido. B.2. Mis-
sões: Rev. Wellington. B.3. Diaconia: Rev. Afonso. B.4.

Educação Crístã: Presb. Josias Silvério Costa. B.5. Pas-
toral: Rev. Cláudio. 04. Distribuição de Forças: IPI de
Cajamar: Rev. Augusto, comissionado; IPI de Franco da
Rocha: Rev. Carlos Augusto, eleito; IPI de Freguesia do
O; Rev. Rivaldo, comissionado: IPI de Jardim Pirituba: Rev.

Afonso, comissionado; IPI de Vila Aparecida; Rev. José
Aparecido, eleito; IPI de Vila Brasilândia: Rev. Gessé, elei-

to; IPI de Vila Palmeiras; Rev. Cláudio, comissionado e

Rev. Wellington, assistente, também comissionado. Os
seminaristas foram distribuídos assim: IP! de Franco da
Rocha; Robson de Carvalho; IPI de Freguesia do Ó; Ale-
xandre dos Santos; IPI de Jardim Pirituba: Mareio Moraes;
IPI de Vila Brasilândia; Rosa Maria Meira e Daniel Caeta-
no Ferreira; IPI de Vila Palmeiras: Fabio Ribeiro. 05. Semi-
naristas: STSP; Alexandre dos Santos. Daniel Caetano
Ferreira. Fabio Ribeiro. Mareio Moraes, Robson de Car-
valho e Rosa Maria Meira.

Ren Wellington Ribeiro, Secretário Executivo.

PRESBITÉRIO LONDRINA

Data/locai: de 06 a 08/12/2001. na I' IPI de
Londrina.Ministros Presentes: Revdos. Eduardo Alberto
da Silva. Celso Manoel Machado. Israel Ramos, Márcio
Borges Ribeiro, Marco Antônio Barbosa, Mathias
Quintela de Souza. Messias Anacleto Rosa. Osvanil
Ferreira, Paulo Roberto de Farias. Ricardo Saracho dos

Anjos. Rubén Samuel Rodrigues Nieto. Silas Barbosa
Dias. Fabnzio Salabai Barbosa. José Antônio Pereira, José

Roberto Cristofani. Gerson Moraes de Araújo e Paulo

Roberto Rossini. Ministros Ausentes: Revdos Francis-

co de Paulo Andreussi, Jorge Luiz da Silva Reis e Alberto

Fernando Roldan. Igrejas Jurísdicionadas: Primeira IPI

de Londrina. Segunda IPI de Londrina, Terceira IPI de

Londrina. Quarta IPI de Londrina. Quinta IPI de Londrina.

Sexta IPI de Londrina. Sétima IPI de Londrina. Oitava IPi

de Londrina. Nona IPI de Londrina. Décima IPI de Londri-

na. Nova Diretoría: Presidente: Rev. Silas Barbosa Dias;

Vice-presidente; Rev. Mathias Quintela de Souza; Primei-

ro Secretário; Presbítero Walter Custódio Bueno; Segun-
do Secretário: Presbítero Hélcio Passos; Secretário Exe-
cutivo: Rev. Paulo Roberto Rossini, e Tesoureiro;

Presbítero João Natividade Ramos da Silva. Principais

Resoluções: 01. Receber por transferência o o Rev. Ozeas
da Silva, procedente do Presbitério Paranaense. 02. Con-
ceder transferiência ao Rev. Jorge Luiz da Silva Reis para

o Presbitério Rio de Janeiro. 03. Decide-se pela ordena-

ção do Licenciado Lucas de Araújo Punder. 04. Decide-

se pela licenciatura de João Lutz Simonetti e Fabncio Lauro
Fukahori, 05. Aprova-se o orçamento como segue: cada
Igreja continuará conUibuindo com 6% de sua arrecada-

ção para o Presbitério e é estimado uma receita de R$
1 38.000.00. Os investimentos do Presbitério para o próxi-

mo ano serão assim distribuídos; Ajuda de custo aos se-

minaristas R$ 18.000.00. Mensalidades junto ao Seminá-
rio Antonio de Godoy Sobrinho R$ 46.960,00. Ajuda de

custo para pastores, licenciados e outros; R$ 43.852,00,

Outras despesas: R$ 16.160.00. Fundo de Reserva para

eventuais, R$ 13.028,00. 06. É aprovado que todos os

tutores dos seminaristas sejam os pastores das Igrejas

nas quais eles trabalham, e que os tutores apresente à

Comissão Executiva relatório de seus tutelados dentro de
sessenta dias, 07,Nomeações: A.l. A A.G. Titulares;

Revdos Mathias Quintela e Marco Barbosa e os
Presbíteros Wilson Ferreira e Presb. Paulo Antunes. A.2.

Ao Sínodo: Titulares; Revdos Rubén Samuel. Márcio
Borges, Paulo Farias e Israel Ramos e os Presbíteros Hélcio
Passos, Saulo de Mello, Paulo Antunes e Zilá Sanches.
B. Secretarías: B.l. Forças Leigas - Adultos: Presbítero

Rosário Giammelaro Neto. Jovens: Rev. Lucas de Araújo
Púnder. Adolescentes: Rev. Fabrizio Barbosa, Crianças:
João Simonetti, auxiliado pela sua esposa. B.2. Diaconia:
Reva. Marilda Ghiraldi. 08. Distríbuição de Forças: Pri-

meira IPI, Pastor da Igreja, Rev. Messias Anacleto Rosa.
pastores assistentes. Rev. Celso Manoel Machado. Rev,
Fabrizio Salabai Barbosa. Rev. José Antônio Pereira. Rev.
Mathias Quintela de Souza. Rev. Paulo Roberto de Farias.

Rev. Lucas de Araújo Punder; todos comissionados. Li-

cenciados João Luiz Simonetti e Fabrício Lauro Fukahorí.
Segunda IPI, Pastor da Igreja. Rev. Israel Ramos, pastores
assistente. Rev. Silas Barbosa Dias e Reverenda Marilda
Francischini Ghiraldi, todos comissionados. Terceira IPI .

Rev. Gerson Moraes de Araújo, comissionado. Ouarta IPI .

Rev. Osvanil Ferreira, eleito. Ouinta IPI . Rev. Paulo Roberto
Rossini, comissionado. Sexta IPI . Rev. Eduardo Roberto
da Silva, comissionado. Sétima IPI , pastor da Igreja. Rev.
Marco Antônio Barbosa, eleito, mais o Rev. Ricardo
Saracho dos Anjos, comissionado. Oitava IPI . Pastor da
Igreja. Rev. Márcio Borges Ribeiro, pastor assistente. Rev.
Edvarlei de Araújo Goulart, comissionado. Nona IPI . Rev.
Rubén Samuel Rodrigues Nieto, licenciado Jair de Carva-
lho Zemuner. Décima IPI Rev, Rubén Samuel Rodrigues
Nieto. Bacharel em Teologia Alecksandro Goulart de Ara-
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újo. Pastores em disponibilidade: Rev. José Roberto
Cristofani. Francisco de Paulo Andreussi. Alberto
Fernando Roldan e Oséas da Silva. Pastor Jubilado, Rev.

Gerson Pires de Camargo.

Rev. Paulo Roberto Rossini. Secretário Executivo.

PRESBITÉRIO MARINGÁ

44' Reunião Ordinária. Data/local: 27/1 0/200 1 , na IPi

de Mandaguaçu. Ministros Presentes: Revdos. Amilton

Araújo Pereira. Emilio Carlos Barbosa. Evandro Modesto

Pinho. Heitor Benedito de Oliveira Malvezzi, João

Rodrigues, José Carlos da Silva, Luiz Henrique Solano

Rossi, Naamã Mendes, Nivaldo Gois, Paulo Cesar Colussi

Riva, Rubem Almeida Mariano, Saulo de Melo. Sandoval

Antunes de Souza e Irani José Costa. Igrejas

Jurísdicionadas: 1" IPI de Maringá, 2" IPI de Maringá. 3"

IPI de Maringá, 4" IPI de Maringá. 5' IPI de Maringá, 6" IPI

de Maringá. IPI de Nova Esperança, IPI de Santa Fé do

Sul. IPI de Paranavaí e IPI de Mandaguaçu. Nova Direto-

ria: Presidente: Rev. Paulo CesarColussi Riva; Vice Presi-

dente: Rev. Evandro Modesto Pinho; 1° Secretário: Presb.

Deodato Aparecido Soares; 2° Secretário: Presb. Valdenir

dos Santos Corrêa; Secretário Executivo: Presb. Edson

Nielsen; e Tesoureiro: Presb. Djalma Bastos César. Prin-

cipais Resoluções: 01. Receber o Rev. Paulo Roberto

Rodrigues Monteiro, procedente do Presbitério São Pau-

lo-Minas. 02, Ordenar o Lie. Giuliano Roberto Silva. Co-

missão: Revdos. Naamã Mendes, Nivaldo e os Presbíteros

Djalma e Levi. 03. Jubilar o Rev. João Rodrigues em 2003.

04. Encaminhar ao Seminário Teológico "'Antonio de

Godoy Sobrinho" os jovens: Juliano Caetano, Natal .

Andréia e Celso. 05. Aprovar parcelamento de dívida com
a Assembléia Geral das IPIs Nova Esperança, Santo Inácio.

4' de Maringá e Santa Fé. 06. Advertir o Rev. Rubem de

Almeida Mariano por ter participado de atos ecuménicos,

contrariando decisão do Presbitério. 07. Denunciar os

Revdos Luiz Alexandre Solano Rossi e Edrei Daniel Vieira

aos seus respectivos concílios, por serem passíveis de

punição conforme o artigo 6" do Código Disciplinar. 08.

Comunicar à Assembléia Geral da IPI do Brasil que minis-

tros da igreja participaram em cerimónia, na cidade de

Maringá/PR. juntamente com muçulmanos, espíritas,

umbandistas, budistas, fé baha'i e católicos romanos. E
que se peça posicionamento a respeito da participação de

nossos ministros em tais cerimónias, 09. Que os minis-

tros do Presbitério sejam proibidos de participar em ceri-

mónia ecuménica de qualquer ordem. 10. Nomeações: A.l.

A A.G. Titulares: Revdos Saulo de Melo e Paulo Cesar

Colussi Riva e os Presbíteros Renato Antonio Dalla Cos-

ta e Valdenir dos Santos Corrêa; Suplentes: Revdos

Sandoval e Emilio e os Presbíteros Levi Maldonado Peres

e Luiz Nardoni. A.2. Ao Sínodo: Titulares; Revdos. Naamã,

Evandro. Heitor e Saulo e os Presbíteros Carlos. Valdenir.

Deodato e Levi; Suplentes; Revdos. Paulo. Paulo Riva,

Amilton e José Carlos e os Presbíteros Edson Nielsen,

Rogério. Jair e Djalma. B. Secretarias: B.l. Forças Lei-

gas: Presb. Levi Maldonado Perez. Jovens: Evandro Mo-

desto Pinho. B.2. Diaconia: Rev. Emílio Carlos Barbosa.

B.3. Educação Cristã: Rev. João Rodrigues. B.4. Pasto-

ral: Rev. Luiz Henrique Solano Rossi. 11. Distribuição de

Forças: 1" IPI de Maringá: Rev. Naamã Mendes, Rev.

Nivaldo Gois. Rev. Luiz Henrique Solano Rossi e Giuliano

Roberto Silva; 2° IPI de Maringá: Rev. Saulo de Melo; 3'

IPI de Maringá: Rev. Evandro Modesto de Pinho e Rev.
Rubem Almeida Mariano; 4° IPI de Maringá: Rev. Heitor

B. Oliveira Malvezzi e Mis. Gideone Nascimento de Oli-

veira; 5" IPI de Maringá: Rev. João Rodrigues: 6° IPI de

Maringá: Rev. Amilton Araújo Pereira; IPl de Nova Espe-

rança: Rev. José Carlos da Silva; IPI de Santa Fé do Sul:

Rev. Sandoval Antunes Souza; IPI de Paranavaí: Rev. Paulo

César C. Riva; IPI Santo Inácio: Rev. Paulo Monteiro. 12.

Seminaristas: Lincoln Brasil, Vanderlei Suzano de Souza.

Edivaldo Romagnoli. José Américo Dinniz Jr.. Márcio

Marques, Rodolfo Franco Gois. Eduardo Cristiano V. Cor-

deiro. Roberto H. Sócio. Juliano Caetano Sócio e Aparíjci-

do Barbosa dos Santos.

Presb. Edson Nielsen, Secretário Exccntim,

PRESBITÉRIO NORTE DO PARANÁ

Data/Iocal: 08/12/2001 , na IPI de Serlanópolis. Minis-

tros Presentes: Revdos Antonio Carlos Cardozo. Adilson

Antonio Ribeiro. Leonardo Mendes. Jayme Martins de

Camargo Jr., Willian Marcelo Brandoliz Filho, Uriel Silveira

e Rev' Soliane de Cássia Rossi Tavares. Igrejas

Jurísdicionadas: Bela Vista do Paraíso, Cambé, Cornélio

Procópio. Jardim Novo Bandeirantes - Cambé. Primeiro

de Maio. Rolândia e Sertanópolis. Nova Diretoria: Presi-

dente: Rev. Simão Alberto Zambissa; Vice-Presidente: Rev.

Jayme Martins de Camargo Júnior; 1° secretário: Rev.

Antonio Carlos Cardozo; 2" Secretário; Presb. Cleverson

Flor da Rosa; Secretário Executivo: Rev. Uriel Silveira e

Tesoureiro: Presb. Sidney Luiz Tizziani. Principais Reso-

luções: 01. Receber por transferência o Rev. Willian Mar-

celo Brandoliz Filho, procedente do Presbitério Sul do

Paraná. 02. Conceder Transferência ao Rev. João Batista

Moraes para o Presbitério de Assis e ao Rev. Iuri dos

Santos Silva para o Presbitério Centro Oeste Paulista. 03.

Ordenar a licenciada Soliane de Cássia Rossi Tavares, 04.

Licenciatura de Leonardo M. Neto. 05. Encontro de pas-

tores, presbíteros e familiares, dia 17 de agosto. 06.Nome-

ações: A.l. A A.G. Titulares: Revdos. Adilson Antonio

Ribeiro. Simão Alberto Zambissa e os Presbíteros Luiz

Carlos de Almeida e Sidney Luiz Tizziani; Suplentes:

Revdos. Uriel Silveira e Willian Marcelo Brandoliz Filho e

os Presbíteros. Jorge Fidelino de Carvalho e Domingos

Gonçalves. A.2. Ao Sínodo: Titulares: Revdos. Uriel

Silveira, Jayme M. de Camargo Jr e os Presbíteros Daniel

de Lima e Jorge Fidelino; Suplentes: Revdos. Antonio

Carlos Cardozo e Soliane de Cássia Rossi Tavares e os

Presbíteros Paulo César F. dos Anjos e Leonildo Garcia.

B. Secretarias: B.l. Forças Leigas: Adultos: Presb. Luiz

Carlos Almeida. Adolescentes: Rev" Soliane e Licencia-

do Leonardo Mendes Neto. B.2. Missões: Presb.

Leonildo. B.3. Diaconia: Rev. Willian. 07. Distríbuição

de Forças: Rev. Antonio Carlos Cardozo, atos pastorais

na Congregação de Rorestópolis; Rev. Adilson Antonio

Ribeiro. IPI de Rolândia; Rev. Leonardo Mendes. IPI de

Bela Vista do Paraíso e Primeiro de Maio; Rev. Jayme

Martins de Camargo Jr.. IPI de Cambé: Rev. Willian Mar-

celo Brandoliz Filho. IPI de Cornélio Procópio, Rev. Uriel

Silveira, IPI do Jardim Novo Bandeirantes - Cambé e Rev*

Soliane de Cássia Rossi Tavares, Congregação de Alvo-

rada do Sul.

Rev. Uriel Silveira, Secretário Executivo.

PRESBITÉRIO NOVO OSASCO

Data/local: 7.8e 14./l5/l22()Ol.naIPIJd. Novo Hori-

zonte. Ministros Presentes: Elias Soares Heringer. Lino
Medeiros dos Santos

. Wagner Roberto Mangti. Jairo

Augusto Pereira
. Eliseu Fonda da Silva, Osvaldo Balisla

da Silva Júnior. José Buturi. Minislnxs Ausentes: Daniel

Bitencourt de Rc/cndc e Jairo Jacob. Igrejas

Jurísdicionadas; IPl Janlim Califórnia. iPl Jardim Cipava.

IPI Jardim Novo Hori/.ontc, IPl Jardim Novo Osasco. IPI

Quilómetro Dezoito. IPl Quitaúna. IPI Jardim Sào Paulo.

IPI J;u-dim Veloso. Nova Diretoria: Presidente: Rev. Eliseu

Fonda da Silva; Vice Presidente: Rev, Elias Soares

Heringer; r Secretário: Rev. Wagner Roberto Mango; 2"

Secretário: Presb. Rubens Honório da Silva; Secretário

Executivo: Presb. Miquéas Fonda da Silva e Tesoureiro:

Presb. Valdecir Paulucci. Principais Resoluções: 01. Re-

ceber por transferência o Rev. Valdir Augusto Vesco,

procedente do Presbitério Osasco c o Rev. Roberto De
Melo. procedente do Presbitério Bandeirantes. 02. Orde-

nar ao Sagrado Ministério o Lie. Dirceu Ramos Teixeira.

03. Conceder transferência ao Rev. Sérgio Pereira De
Souza Para o Presbitério Osasco , 04. Licenciar o Bel. em
Teologia Daniel Adriano Dos Santos, 05. Enviar ao Semi-

nário Teológico de São Paulo o Presb. Miquéas ['onda Da
Silva. 06.. Alíquota Das Igrejas Ao Presbitério: Fixa Em
8%. OÓ.Nomeações: A.l. A A.G. Titulares: Revdos. Wagner

Roberto Mango e Eliseu I-onda da Silva c os Presbíteros

Rubens Honório da Silva e Miquéas Fonda da Silva; Su-

plentes: Elias Soares Heringer e Osvaldo Batista da Silva

Júnior e os Presbíteros Edson Assise Jaime Pinheiro De

Stíuza. A.2. Ao Sínodo: Titulares: Revdos. Elias Soares

Heringer. Wagner Roberto Mango, Jairo Augusto Pereira

e Osvaldo Batista da Silva Júnior e os Presbíteros Rubens

Honório da Silva. Jaime Pinheiro de Souza. Edson Assis

e Miquéas Fonda da Silva; Suplentes: Revdos. Valdir

Augusto Vesco, Roberto de Mello e José Buturi e os

Presbíteros Luiz Erivelto da Silva. Oséias Lopes, Ricardi)

Francisco da Silva e Faustino Vieira da Silva. 07. Distri-

buição de Forças: IPI Jardim Califórnia: Eliseu Fonda da

Silva; IPl Jardim Cipava: Jairt) Augusto Pereira: IPI Jar-

dim Novo Horizonte: Osvaldo Batista da Silva Júnior: IPI

Jardim Novo Osasco: Wagner Roberto Mango; IPl Qui-

lómetro Dezoito: Hlias Soares Heringer; IPl Quitaúna:

Valdir Augusto Vesco; IPl Jardim São Paulo: Roberto de

Mello; IPl Jardim Veloso: Dirceu Ramos Teixeira. 08.

Seminaristas: Oswaldo Anjo dos Santos, Luciano de

Souza. Alvady Francisco Alves Fernandes, João Salva-

dor dos Santos, Ronaldo Cardoso Alves, Marcos da Sil-

va, Jose Francisco Ramos Teixeira e Miquéas Fonda da

Silva.

Presb. MU/iíf-m Fmda ilu Silva. Spvrctário Execulivo.

PRESBÍTÉRIO OESTE

2' Reunião Ordinária. Data/local: I4e 1 5/ 1 2/2(K) l , na

IPI Jardim Nova Europa. Ministros Presentes: Revdos

Marcos Alves. Geraldo António dos Santos, José Sanches

Vallejo Neto. Raimundo Santos Góes. Flávio Antônio

Sanlanae Ari Botelho. Ministros Ausentes: Revdos Fran-

cisco de Paiva Lima Neto. Osvaldo Balisla, Rubens José

Anacleto, Samuel Cordeiro Ladeira. Sérgio Pogetii e Ger-

son Medonça de Anunciação. Igrejas Jurísdicionadas:
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2" IPI de Limeira. IPI de Americana, IPl Jardim das Olivei-

ras. IPI Jardim Nova Europa, IPI de Limeira. IPI de Mogi
Mirim. IPI de Vila Xavier, IPI de Cosmópolis. Nova Direto-

ria: Presidente: Rev. Marcos Nunes da Silva; - Vice Presi-

dente: Rev, Luiz Henrique dos Reis; T Secretário:

Presb. Paulo Viana; 2" Secretário: Rev. Reginaldo von

Zuben; Secretário Executivo; Rev. Ari Botelho. Princi-

pais Resoluções: 01. Licenciar o Bacharel em Teologia

Presbítero Lídio Henrique Mendes Rodrigues no dia 19/

01/2002, cerimónia que será realizada na Igreja Presbiteriana

Independente de Vila Xavier em Araraquara. 02. Aprovar

o orçamento como segue: Receitas: IPI de Americana R$
3.360.00; IPI do Jardim das Oliveiras - Araraquara R$
4,200.00; IPI Vila Xavier - Araraquara R$ 3.360.00; IPI de

Comópolis R$ 4,200.00; IPI de Limeira R$ 6.600.00: II IPI

de Limeira R$ 2.640.00; IPI Jardim Nova Europa - Limeira

R$ 2.880.(K); IPI Ebenézer - Limeira R$ 1 .320,00; IPI de Mogi
Mirim R$ 4.320,00; IPI de Piracicaba R$ 3.120.00,

totalizando uma receita de R% 36.000,00. Despesas: Con-
gregação de Rio Claro R$ 14.400.00; seminaristas R$
1 1 .640.00; ajuda a IPI Ebenézer R$ 4.200.00; Plano de Pre-

vidência BRASILPREV R$ 1 ,620.00; Expediente R$ 400.00;

Sínodo Ocidental R$ 360.00; viagens R$ 960,00;
coordenadorias R$ 450.00; encontros / trabalhos especi-

ais R$ 1 ,300.00: eventuais R$ 670.00, totalizando uma des-

pesa de R$ 36,000.00. 03.NomeaçÕes: A. L A A.G. Titula-

res: Revdos Ari Botelho e José Sanches Vallejo Neto e os
Presbíteros Paulo Viana de Souza e Daniel Groiti; Suplen-
tes: Revdos Vanderlei Venzel do Nascimento e Abílio Ta-
deu Arruda e os Presbíteros Sérgio César Medina e
Rosana Isabel Brito. A.2. Ao Sínodo: Tiiulares: Revdos
Vanderiei. Abilio. Sanches e Reginaldo e os Presbíteros
Elivar. Mauro. Pedro e Sérgio; Suplentes: Revdos Luis
Henrique. Marcos Nunes, Raimundo e Ari e os
Presbíteros Lucas. Rosana. Milton e Paulo. 04. Distri-
buição de Forças: a) Comissionar o Reverendo Ari
Botelho, para a IPI de Vila Xavier - Araraquara para o ano
de 2002, b) Comissionar o Reverendo Raimundo para a IPI
de Mogi Mirim para o ano de 2002. c) Designar o Semina-
rista José Roberto Ferreira para auxiliar a IPI de Mogi Mi-
rim no ano de 2002, ressaltando que todos os encargos
ficarão por conta da Igreja, d) Comissionar o Reverendo
Francisco Paiva Lima Neto para a IPI de Jardim das Olivei-
ras - Araraquara para o ano de 2002. ressaltando que even-
tuais encargos ficarão por conta da Igreja, e) Designar o
Licenciado Lídio para auxiliar na IPI do Jardim das Olivei-
ras - Araraquara para o Ano de 2002. ressaltando que
todos os encargos ficarão por conta da Igreja. 05. Semi-
naristas: José Roberto Ferreira. Robson Batista de Oli-
veira e Marcus Albert Egi Welte.

fíf'i\ Ari Bofelito. Secretário ExentUm.

PRESBITÍRIO OSASCO

Data/local: 08 e 15/12 /200I. na IMPI deOsasco. Mi-
nistros Presentes: Braz Aparecido de Souza. Cláudio
Oliver dos Santos, Cylas Rissardi, Dimas Barbosa Lima
Edgar Winand. Gerson Correia de Lacerda. Uontino Fa-
nas dos Santos. Nilton Vieira. Plínio dos Santos. Rubens
Franco Lacerda. Synésio Pereira Lima Filho.Teodoro
TanganeUi. Ministros Ausentes: Joaquim Walter Guize
Antonio Gouvêa Mendonça. Igrejas Jurisdicionadas: I'
IPI deOsasco, IPI de Bela Vista. IPI do Jardim Bonança
IPI do Jardim Helena Maria. IPI do Jardim Piratininga IPI

de Vila São José. IPI de Vila Yara. Nova Diretoria: Presi-

dente: Rev. Gerson Correia De Lacerda: Vice Presidente:

Rev. Cláudio Oliver Dos Santos : T Secretário : Presb.

Eduardo Gouvéa Mendonça; 2° Secretário: Presb. Anto-

nio Fernando Burani: Secretário Executivo: Presb. Edison

Duarte Gonçalves e Tesoureiro: Presb. Frederico Rocha
Marques. Principais Resoluções: 01. Receber por trans-

ferência os Revdos Esli Queiroz Rosa e Sérgio Pereira de
Souza. 02. Conceder transferência ao Rev. Márcio Alves

Motta ao Presbitério de Carapicuíba e ao Rev. Valdir

Augusto Vesco ao Presbitério Novo Osasco. 03. que a

Comissão Executiva elabore um plano de ação e trabalho

para o Presbitério, a ser discutido e aprovado no prazo de

60 dias em reunião extraordinária de nosso concílio, em
função dos valores estatísticos gerais do Presbitério de
Osasco relativos ao ano de 2001. 04. que se mantenha,
como feito em 2001. a ajuda de custo mensal, no valor de
R$ 200.00, para manutenção do programa radiofónico "En-
contro com a Esperança", produzido e apresentado pelo
Reverendo Leontino Farias dos Santos, gravado em CD e

transmitido simultaneamente em rádios de diversas cida-

des do Brasil; 05. que se conceda ajuda de custo mensal,
no valor de R$ 200.00. para manutenção do projeto de
assistência social da Associação Bethel-Osasco. 06. que
a Comissão Executiva estude a questão financeira das
IPIs do Jardim Piratininga. do Jardim Helena Maria e do
Jardim Bonança, principalmente com relação a ajuda do
Presbitério para com os vencimentos pastorais das referi-

das igrejas, durante o ano de 2002. 07. que a Comissão
Executiva do Presbitério estude a possibilidade de se cri-

ar um Curso de Preparação de Professores de Escola Do-
minical, em virtude das dificuldades que as igrejas têm
neste ministério, a nível de ensino para as crianças, ado-
lescentes, jovens e adultos, utilizando para o referido cur-
so, ministros e presbíteros do Presbitério de Osasco, 08.
aplicar voto de censura ao Reverendo Teodoro Tanganelli.
por ter se ausentado da sessão de abertura sem autoriza-

ção do plenário. 09.Nonieações: A.l. A A.G. Titulares:

Revdos Dimas Barbosa Lima e Gerson Correia de Lacerda
e os Presbíteros Eduardo Gouvêa Mendonça e Ezechias
Soares Corrêa; Suplentes: Revdos Cylas Rissardi e Cláu-
dio Oliver dos Santos e os Presbíteros José Ricardo
Sanches e Ricardo Izzo. A.2. Ao Sínodo: Titulares: Revdos
Cylas Rissardi. Cláudio Oliver dos Santos. Nilton Vieira e
Rubens Franco Lacerda e os Presbíteros Eduardo Gouvêa
Mendonça, Etevaldo Barbosa de Novaes. José Carlos
Soares e Edney Gonçalves Mendonça; Suplentes: Revdos
Valdir Augusto Vesco e Plínio dos Santos e os Presbíteros
Ezechias Soares Corrêa e Adilis Martins de Almeida. 10.
Distribuição de Forças: 1" IPI de Osasco: Rev. Dimas
Barbosa Lima (Efelivo) e Rev. Gerson Correia de Lacerda
(Comissionado); IPI de Bela Vista: Rev. Cláudio Oliver
dos Santos (Comissionado); IPI do Jardim Bonança: Rev.
Esli Queiroz Rosa (Comissionado); IPI do Jardim Helena
Maria: Rev, Nilton Vieira (Comissionado); IPI do Jardim
Piratininga: Rev. Rubens Franco Lacerda (Comissionado);
IPI de Vila São José: Rev. Synésio Pereira Lima Filho
(Comissionado); IPI de Vila Yara: Rev. Cylas Rissardi
(Comissionado). 11. Seminaristas: Enias Caetano Dos
Santos

. Calil Mohamed Farrah Filho, Eduardo Carlos Pe-
reira Barbosa. Jairo Camilo, Manoel Rodrigues de Sousa.
Moisés Macorim Simões. Teophilha Rodrigues Franco
Lacerda. Thiago Sartorato Zampolin. Wagner Coutinho
da Silva.

Presb. Edison Duarte Gonçalves, Secretário Executivo.

PRESBITÉRIO OURINHOS

1
5" Reunião Ordinária. Data/local: 14 e 15/1 2/2001 . na

IPI de Salto Grande. Ministros Presentes: Revdos
Ademar Rogato. Melquesedeque Brondi. João Batista de
Souza, Maurício Silva de Araújo. Silas de Oliveira e Joel

Garcia Vieira. Igrejas Jurisdicionadas: IPI de Ourinhos.

IPI de Piraju, IPI de Santa Cruz do Rio Pardo. LPI de Ipaussu,

IPI de Chavantes, IPI de Palmital. IPI de Ibirarema, IPI de
Campos Novos Paulista, IPI de Itaí. IPI de Salto Grande e

IPI de Itaberá. Nova Diretoria: Presidente: Rev.Ademar
Rogato; Vice-presidente: Presb. Oswaldo Brito de Moraes;
Primeiro Secretário: Rev.Joâo Batista de Souza; Segundo
Secretário: Rev.Maurício da Silva Araújo; Secretário Exe-
cutivo: Rev. Joel Garcia Vieira e Tesoureiro: Presb. Mar-
cos Gomes. Principais Resoluções: 01. Receber por trans-

ferência a IPI de Fartura, procedente do Presbitério

Botucatu. 02. Receber por transferência o Rev.Luiz
Henrique Pereira dos Santos, procedente do Presbitério

Votorantim, 03. Ordenar os licenciados Vagner e Ricardo
ao Ministério da Palavra. Comissão de ordenação: presi-

dente. Revdos. Ademar Rogato. João Batista. Silas e os
Presbíteros Oswaldo, Marcos e João Martins. 04. Enca-
minhar à Executiva da AG da IPI-B pedido de licenciatura

do mis. Valmir Brisola de Almeida. 05. Promover um en-
contro anual, visando a atualização teológica e a forma-
ção, especialmente, de liderança. 06. Nomeações: A.l. A
A.G. Titulares: Revdos Silas e João Batista e os Presbíteros

Marcos e Oswaldo; Suplentes: Revdos Joel e Maurício e

os Presbíteros Osmar e Moisés. A.2. Ao Sínodo: Titula-

res: Revdos Melquesedeque, Joel. João Batista e Maurí-
cio e os Presbíteros Moisés. Oswaldo. Osmar e Marcos:
Suplentes: Revdos: Ademar Rogato. Silas e Luiz Henrique
e os Presbíteros Paulo Freire. Alceu. Tibério e Benedito.
B. Secretarias: B.l. Forças Leigas: Lie. Vagner. B.2.
Diaconia: Presb. Ângelo José da Mota Bordin. B.3. Edu-
cação Cristã: Rev. Silas. 07. Distribuição de Forças: IPI

de Ourinhos: Rev.Ademar Rogato e Lie. Ricardo Bruder
Bomfin; IPI de Piraju: Rev. João Batista; IPI de Santa Cruz
do Rio Pardo: Rev,Melquesedeque; IPI de Campos No-
vos Paulista: Rev. Maurício e Presb. Moisés: IPIs de
Itaberá e Itaí. Rev. Joel; IPI de Salto Grande: Lie. Vagner
Rodrigues Morais; IPIs de Ibirarema e Palmital: Lie. Vagner
e Presb. Oswaldo; IPI de Ipaussu: Rev. João Batista e
Presb. José Luiz e IPI de Fartura: Rev.Luiz Henrique.

Rev. Joel Garcia Vieira, Secretám Executivo.

PRESBITÉRIO PERNAMBUCO -

ALAGOAS

Data/locaJ; O4e05/0I/20O2, na I.-IPI do Recife. Ministros
Presentes: Revdos. Adilson Alves de Oliveira Costa.
António Pio de Medeiros. Itamar de Sousa. João Batista
Amaral Oliveira, Laércio Oscar da Silva Júnior e Luís
Florêncio de Lima. Ministros Ausentes: Rev. Moisés
Pereira Filho. Igrejas Jurisdicionadas Presentes: l .MPl
do Recife. 2." IPI do Recife. 3." IPI do Recife. IPI de Abreu
e Lima, IPI de Maceió. Igreja Ausente: IPI de Passarinho.
Nova Diretoria: Presidente: Rev. Adilson Alves de Oliveira
Costa; Vice Presidente: Rev. Itamar de Sousa; I

° Secretário:

Rev.Laércio Oscar da Silva Júnior; 2** Secretário: Presbítera
Nair Galvão de Lima; Secretário Executivo: Rev. Itamar de
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Sousa e Tesoureiro: Presb. Assuero Guerra de Moura.
Principais Resoluções: 01. Ordenar ao Sagrado
Ministério o Lie. Marcelo Batista de Lima e conceder

transferência ao Presbitério Sergipe. Comissão: Revdos.

Laércio Oscar da Silva Júnior, Adilson Alves de Oliveira

Costa. João Batista e a Presbítera Nair Galvão de Lima. 02.

Conceder transferência a IPI Maceió para o Presbitério

Sergipe. 03. Conceder transferência aos seminaristas

Edenilson dos Santos e José Benício Pessoa Neto para o

Presbitério Sergipe. 04. Aprovar o orçamento como segue:

Receita Fixada: L" IPI do Recife - R$ 295,00; 2.' IPI do

Recife - R$ 90.00; 3.= IPI do Recife - R$ 130,00: IPI de

Abreu e Lima - R$ 60,00; Rev. Adilson Alves - R$ 65,00;

Rev. Antônio Pio - R$ 40.00; Rev. Itamar de Sousa - R$
50,00; Rev. Laércio Oscar- R$ 1 50,00; Rev. Luís Florêncio

- R$ 30.00; Receita mensal = R$ 9 10.00. Despesa Estimada:

Ajuda ao Pastor da IPI de Abreu e Lima - R$ 200,00;

Seminaristas - R$ 330.00; outras despesas/res. - R$ 380,00;

despesa mensal = R$ 910,00. Anualização do orçamento:

Receita mensal - R.S 910.00 x 12 = 10.920.00; Despesa

mensal - R$ 10.920,00. 05. Nomeações: A.l. A A.G.

Titulares: Revdos Adilson Alves de Oliveira Costa e

Laércio Oscar da Silva Júnior e os Presbíteros Claudionor

Silva Dias e Nair Galvão de Lima e Presb; Suplentes: Revdos

Itamar de Sousa e Antônio Pio de Medeiros e os Presb.

Josafá Medeiros da Silva. A-2. Ao Sínodo: Titulares:

Revdos Adilson Alves de Oliveira Costa, Laércio Oscar

da Silva Júnior, Rev. Itamar de Sousa e Luís Florêncio de

Lima e os Presbíteros Claudionor Silva Dias, Nair Galvão

de Lima e Josafá Medeiros da Silva. 06. Distribuição de

Forças: 1 IPI do Recife: Rev. Laércio Oscar da Silva Júnior

e Rev. Antônio Pio de Medeiros; 2." IPI do Recife: Rev.

Adilson Alves de Oliveira Costa; 3." IPI do Recife: Rev.

Itamar de Sousa: IPI de Abreu e Lima: Rev. Luís Florêncio

de Lima; IPI de Maceió: Rev. João Batista Amaral Oliveira;

IPI de Passarinho: Rev. Moisés Pereira Filho. 07.

Seminaristas: STF: José Drailton da Silva e Lucilene

Batista de Lima.

Ret\ Itamar de Sousa, Secretário Executivo.

PRESBITÉRIO SANTANA

1
0" Reunião Ordinária. Data/local: 0 1/1 2/200 1 . na IPI

de Casa Verde. Ministros Presentes: Revdos Derly Jar-

dim do Amaral, Márcio Pereira de Souza, EH Marques,

Emerson Ricardo Pereira dos Reis, Paulo Sérgio de Proen-

ça, Claudionor Lourenço da Silva. Sandro Sanches de

Oliveira Baena. Shirley Maria dos Santos Proença e Darcy

do Amaral Camargo. Ministros Ausentes: Revdos Adílio

Gomes, Odair Pedroso Mateus, Enzo Basilio Roberto,

Márcio Gimenes de Paula e Luiz Antonio Giraldis. Igrejas

Jurisdicionadas: 4" IPI de Santana, IPI da Casa Verde, IPI

do Imirim, IPI de Vila Santa Maria, e IPI do Jardim Tremembé.

Nova Diretoría: Presidente : Rev. Derly Jardim do Amaral;

Vice-Presidente: Rev. Emerson Ricardo Pereira dos Reis;

l^Secretário: Presb. Marcos Baldini; 2" Secretário: Reva.

Shirley Maria dos Santos Proença; Secretário Executivo:

Presb. Marcos Baldini e Tesoureiro: Presb. Salomão Silva

Neto. Principais Resoluções: 01. Conceder transferên-

cia ao Rev. Paulo para o Presbitério Bandeirante. 02. Or-

denar a Lie. Irene. Data 02/02/2002, na IPI da Casa Verde.

Comissão: Rvdos. Shirley. Derly. Márcio Pereira e os

Presbíteros Presb. Edson. Hilda. Valter de Toledo. 03. Li-

cenciar o Bel. em Teologia Salomão. Dala 03/02/2002, ás
18h30. na IPI do Imirim. Comissão: Revdos. Emerson e
Sandro e o Presbítero Tarcísio. 04. Dissolver as relações

pastorais entre o Rev. Roberlo Enzo e a IPl de Vila Santa
Maria. 05. Referendar o envio do candidato Ademar
Roberto ao Seminário Teológico de São Paulo. 06. A Con-
gregação de Jardim Ondina Passa a ser de responsabili-

dade da IPI do Imirim e supervisão da comissão Executiva

do Presbitério. 07. Aprovar o orçamento como segue: l-

Que as igrejas continuem pagando as mensalidades do
seminarista que ali estiver trabalhando, bem como fome-
cendo-lhe uma ajuda de custo; 2- Que a verba destinada

para sustento pastoral seja definida por acordo direiu entre

os pastores(as) e os conselhos das igrejas; 3- Com rela-

ção ao seminarista Marcelo designado para trabalhar jun-

to à IPI de Jardim Tremembé. que o Presbitério assuma o
valor referente à mensalidade do seminário, ficando a car-

go da igreja a ajuda de custo; 4- Que o valor a ser pago

pelas igrejas ao Presbitério pennaneça em 6% da arreca-

dação das igrejas. 08. Nomeações: A.l. A A.G. Titulares:

Revdas. Shirley e Irene e os Presbíteros Marcos e Nilton;

Suplentes: Revdos. Eli e Sandro e os Presbíteros Renato

e Valter. A.2. Ao Sínodo: Titulares: Revdos Emerson e

Derly e os Presbíteros Francisco Kayo e Edson Nasci-

mento Gonçalves; Suplentes: Revdos Claudionor e Irene;

Suplentes: Presbíteros Wilson Cruz e Hilda Mazalli. B.

Secretarias: B.l. Forças Leigas: Adultos: Presb. Tarcísio

e seminarista Marcelo. Jovens: Rev. Emerson e seminaris-

ta Jefferson. Adolescentes: Rev. Eli e seminarista Cleide.

Crianças: Reva Irene. B.2. Diaconia: Rev. Claudionor e

seminarista Ademar. BJ. Educação Cristã: Revdas. Shirley

Irene. B.4. Açao Pastoral: Rev. Sandro e seminarista Re-

nato. C. TXitor Eclesiástico: Rev. Emerson. 09. Distribui-

ção de Forças: 4' IPI de SP: Rev. Derly (titular) e Rev.

Emerson (Assistente): IPI de Casa Verde: Rev. Márcio

Pereira (Eleito); IPl do Imirim: Rev. Eli (Eleito); IPI de Vila

Santa Maria: Reva. Irene e IPl do Jardim Tremembé: Rev.

Sandro.

Presb. Marcos Baldini, Secrelárw Executivo.

PRESBITÉRIO SÃO PAULO

Data/local: 7,8 e 14, 1 5/1 2/2001 . na 1
" IPI de São Paulo.

Ministros Presentes: Revdos. Abival Pires da Silveira,

Archibald Mulfford Woodruff, Aury Vieira Reinaldet,

Doracy Natalino de Souza, Elizeu Rodrigues Cremm,

Felippo Blancato. Hircio de Oliveira Guimarães. íris Marii

Hansen, Isaar Soares de Carvalho. João Domingos Alves

Filho, Josué Pinto. Josué Xavier. Leonildo Silveira Cam-

pos. Maurício Miranda, Orlando Mitsuo Nakamura, Odilon

de Carvalho, Renato Antonio Alves. Richard William Irwin.

Roberto Vicente Cruz Themudo Lessa. Rogério César.

Valdemar Soares Barbosa, Vitorino Joaquim Pinto.

Wanderley de Mattos Júnior. Zenon Lotufo Júnior. Igre-

jas Jurisdicionadas: IPI de Grajaú. IPI Jardim Guarujá. IPI

Parque Brasil, IPI do Parque Ipê, I' IPI de São Paulo. IPl

do Rio Pequeno. IPl Vida Nova, IPl Vila Leopoldina, IPl

Vila Romana e IPI Vila Sónia. Nova Direloria: Presidente:

Rev. Elizeu Rodrigues Cremm: Vice Presidente: Rev. Odilon

de Carvalho; 1' Secretária Rev* íris Marli Hansen; 2" Se-

cretário Rev. Roberto Vicente Cruz Themudo Lessa; Se-

cretário Executivo Rev. Josué Pinto e Tesoureiro Rev. Aurí

Vieira Reinaldet. Principais Resoluções: 01. Receber

por transferência os Revdos. Valdinei Aparecido Ferreira,

procedente do Presbitério Ipiranga e Edilson Oliveira

.

Rodrigues, procedente do Presbitério Votorantim. 02.

Transferir o Rev. Marcos Prestes para o Presbitério

Paulistano. 03. Jubilação do Rev. Zenon Lotufo Júnior.

04. Cassação da candidatura de Admilson Medeiros Luiz

ao ministério. 05. Assumir a jurisdição da Congregação
do Jardim Santa Fé. da IPI de Vila Romana. 06. Estabele-

cer o ano de 2002 para término do curso teológico dos

alunos que já ultrapassaram os cinco anos regulamenta-

res. Aos que não concluíram deverão retomar ao Presbi-

tério para serem reexaminados e que a duração da candi-

datura oficial seja a mesma do curso teológico mantidos

pela IPl do Brasil. 07. A Comissão Executiva do Presbité-

rio deve agendar visitas ãs igrejas de sua jurisdição para

conscicntização do uso das revistas de Educação Cristã e

do Estandarte. 08. Manter aberto os canais de comunica-

ção entre as igrejas Sul da Nova Inglaterra - USA e o

Presbitério, cultivar as relações de fraternidade e possibi-

lidade de cooperação mutua. 09. Nomeações: A.l. A A.G.

Titulares: Rev. Elizeu Rodrigues Crenmi e Rev. Leonildo e

os Presbíteros Franci.sco ile Almeida e Paulo Rodrigues

Costa: Suplentes: Revdt)s Roberto Lessa e Rogério e os

Presbíteros Ednu e Ronaldo. A.2. Ao Sínodo: Titulares:

Revdos. Rogério, Josué. Kilippo e Roberto Lessa c os

Presbíteros Paulo. Antorno André. Ednú e Samuel; Su-

plentes: Revdos Elizeu, Aury. íris Marii e Oriando e os

Presbíteros Ivan. José Correia, Francisco e Roniildo. B.

Secretarias: B.l. Forças Leigas: Adultos: Rev. Odilon

de Carvalho e Lurdes de Carvalho. Jovens: Rev. Edilson.

Adolescentes: Rev. Felippo. Crianças: Rev. Felippo. 10.

Di.stribuição de Forças: 1" I Pl. de .São Paulo - Revs.

Abival Pires da Silveira (Efelivo), Elizeu. Valdinei

(Comissionado) e Richard (Colaborador), I.P.I. Vida Nova

-Rev. Wanderley (Efetivo). I.PI. Vila Sônia -Rev. Oriando

(Comissionado), I,PI. do Rio Pequeno - Rev. Rogério (Efe-

tivo). I.PI, do Parque Ipê - Rev. Mauricio (Comissionado).

I.PI. do Parque Brasil - Rev. Valdemar (Comissionado).

I.PI. de Vila Romana - Rev. Aury (Comissionado). I.P.I.

Jardim Guarujá- Rev*. íris (Comissionada). I.P.I, Grajaú -

Rev. Edilson (Comissionado), I.P.I. Vila Leopoldina - Rev.

Josué Pinto (Comissionado).

Rev. Josué Pinto, Secretário Executivo.

PRESBrrÉRíO SOROCABA

34» Reunião Ordinária. Data/local: 07 e 08/1 2/200 1 . na

IPI de Alununio. Ministros Presentes: Revdos. Aggeu

Mariano da Sdva. André Luiz Paes. Ângelo Sotelo, Edson

Alcântara. Gesse Moraes de Araújo. Isaías Vargas Riveira.

Jaqueline Regina Paes Ribeiro. Jonas de Araújo. José llson

Venâncio, Lysias Oliveira dos Santos. Mário Edson

Pandágis Emygdio, Nenrod Douglas Oliveira Santos. Paulo

de Góes e Semião Ladeira. Ministros Ausentes: Revdos.

Carlos Aparecido de Lima e José Ansberto Bressane. Igre-

jas Jurisdicionadas: I' IPI de Sorocaba. 3" IPI de

Sorocaba, 4' IPI de Sorocaba, 5' IPI de Sorocaba. 6' IPI de

Sorocaba, 8" IPI de Sorocaba. IPI Alumínio. IPI Ibiúna. 2'

IPI Ibiúna. IPI Salloe IPI Bairro doCedrinho. Nova Direto-

ría: Presidente: Presb. José Maria Siqueira; Vice Presi-

dente: Rev. José llson Venâncio; T Secretário: Rev. Ed-

son Alcâniara: 2° Secretário: Presb Benedito Carlos

Gonzaga; Secretária Executiva: Reva. Jaqueline Regina

Paes Ribeiro e Tesoureiro: Presb. Sérgio Florindo Leite.



Junho de 2002

Caderno de Atas

standarte

Principais Resoluções: 01. Conceder transferência ao

Rev. Paulo de Góes para o Presbitério Votorantim. 02.

Ordenar ao Sagrado Ministério o Lie. Aparício Soares de

Carvalho. Data: 13/01/2002. na IPI de Ibiúna. Comissão:

Revdos José Ilson Venâncio, André Luiz Paes, Semião
Ladeira, Jaqueline Regina Paes Ribeiro e os Presbíteros

Benedito Carlos Gonzaga, José Maria Siqueira, Sérgio Flo-

rindo Leite e Altamiro Coelho Ramalho. 03. Jubilar o Rev.

Ângelo Sotelo. Data: 16/02/2002. na \' IPI de Sorocaba.

Comissão: Revdos. Gesse Moraes de Araújo. Jaqueline

Regina Paes Ribeiro. Aggeu Mariano da Silva e os

Presbíteros Benedito Carlos Gon/aga. José Maria Siqueira

e Roberto Garcia. 04. Nomeações: A.l. A A.G. Titulares:

Revdos. Jonas de Araújo e José Ilson Venâncio e os

Presbíteros José Maria Siqueira e Sérgio Florindo Leite;

Suplentes: Revdos Edson Alcântara e Lysias Oliveira

dos Santos e os Presbíteros Manoel Paes e Elineu Teixeira

Calado. A.2. Ao Sínodo: Titulares: Revdos Jonas de Ara-

újo. Aggeu Mariano da Silva, Gesse Moraes de Araújo e

Edson Alcântara e os Presbíteros Sérgio Florindo Leite,

João Batista Jardim. José Maria Siqueira e Onésimo de
Farias: Suplentes: Revdos José Ilson Venâncio e Ângelo
Sotelo e os Presbíteros Maurício de Almeida Machado e

Benedito Carlos Gon/aga. B. Secretarias: B.l. Forças
Leigas: Rev. Nenrod Douglas Oliveira Santos. B.2. Mis-
sões: Presb. Pedro Henrique dos Santos. B.3. Diaconla:

Rev. Gesse Moraes de Araújo. B.3. Educação Cristã: Rev.

Lysias Oliveira dos Santos. C. Tutor Eclesiástico Rev.
José Ilson Venâncio - Seminário Teológico de São Paulo
e Rev. André Luiz Paes - Seminário Teológico "Rev. An-
tonio de Godoy Sobrinho". 05. Distribuição de Forças:
Ia. IPI de Sorocaba: Rev. Gesse Moraes de Araújo
(comissionado); 3a. IPI de Sorocaba: Rev. Aggeu Mariano
da Silva (comissionado); 4a. IPI de Sorocaba: Rev. Nenrod
Douglas Oliveira Santos (Titular comissionado) e ; Rev"
Jaqueline Regina Paes Ribeiro (Assistente comissionada);
5a. IPI de Sorocaba: Rev. Lysias Oliveira dos Santos
(comissionado); 6a. IPI de Sorocaba: Rev. Jonas de Araú-
jo (comi.ssionado); 8a. IPI de Sorocaba: Rev. Semião U-
deira (Titular comissionado) e Rev, Mário Edson Pandágis
Emygdio (Assistente comissionado); IPI de Alumínio: Rev.
Isaías Vargas Riveira (comissionado); IPI de Ibiúna: Rev.
José Ilson Venâncio (comissionado); 2° IPl de Ibiúna: Rev.
Aparício Soares Carvalho (comissionado); IPI de Salto:
Rev. Edson Alcântara (comissionado); IPI do Bairro do
Cedrinho: Rev. André Luiz Paes (comissionado).

Rem, Ja^mlitie Regim Paea Ribeiro, Secretária Executiva

PRESBÍTÉRIO SUL DE MINAS

Data/local: de 15 a 17/12/2001. Ministros Presentes:
Revdos. Isaias Garcia Vieira. Isaias Barbosa Caixeta. Laér-
cio de Sousa Vieira, liamar Pereira Caixeta, José Eduardo
Bomelli. Marcos Cesar Brust. Galdino Acassio Gomes da
Silva e Artur Scalco Neto. Igrejas Jurisdicionadas: IMPI
de Machado. 2'IPI de Machado. 3" IPI de Machado, 4'

IPI de Machado. IPI Maanaim. IPl de Campestre, IPI Fila-
délfia. IPI de Alfenas, IPl de Belo Horizonte, IPI de Pouso
Alegre. Nova Diretoria: Presidente : Rev. Iiamar Pereira
Caixeta. Vice Presidente

: Rev. Eduardo Bomeli. 1° Secre-
tário: Presb. Elias Leite Generoso. 2- Secretário : Presb
Daniel Caixeta Policarpo, Secretário Execuuvo : Rev Artur
Scalco Neto e Tesoureiro: Rev. Galdino Acassio Gomes

da Silva. Principais Resoluções: 01. Conceder transfe-

rência ao Rev. Eido Machado para o Presbitério Goiano.

02. Ordenar ao Sagrado Ministério o Lie. Zaru Cassiano.

Data: 29/12/2001. 03. O salário pastoral reajustado para

1450.00, no índice de inflação anual. 04. Nomeações: A.l.

A A.G. Titulares: Revdos . Denis de Almeida Pinto e

Galdino Acassio Gomes da Silva e os Presbíteros Izacar

de Andrade e Daniel Caixeta Policarpo; Suplentes: Rev.

Itamar Pereira Caixeta e Presb. Rainer Duarte de Souza.

A.2. Ao Sínodo: Titulares: Revdos. José Eduardo Bornelli

e Eido Fernando Machado e os Presbíteros Izac de
Andrade e Elias Leite Generoso; Suplentes: Rev. Artur

Scalco Neto e Presb. Rainer Duarte de Souza. B. Secreta-

rias: B.L Forças Leigas: Adultos: Presb. Izac de Andrade.

Jovens: Presb. Daniel Caixeta Policarpo. Adolescentes:

Rev. Artur Scalco Neto. Crianças: Rev. Galdino Acassio

Gomes da Silva. B.2. Missões: Reciclando Carlos Roberto
Pereira da Silva. 05. Distribuição de Forças: Primeira de
Machado: Reverendo Isaias Garcia Vieira. Reverendo La-
ércio de Souza Ribeiro e Licenciado Carios Roberto Perei-

ra; Segunda de Machado: Reverendo Galdino Acácio
Gomes da Silva; Terceira de Machado: Reverendo José
Eduardo Bomelli com pagamento de 65% do Salário pas-
toral. Igreja da Maanaim: Reverendo José Eduardo Bomeli
com pagamento de 35% do Salário pastoral. Quarta de
Machado; Reverendo Oriando Braidotti; IPI de Alfenas:

Reverendo Itamar Pereira Caixeta; IPI de Pouso Alegre:
Reverendo Artur Scalco Neto; IPI de Belo Horizonte: Re-
verendo Marcos César Brust; IPI de Campestre: Zaru
Cassiano com pagamento de 50% Salário pastoral; IPl de
Filadélfia: Zaru Cassiano com pagamento de 50% do salá-

rio pastoral; Congregação Presb. de Itauna: Rev. Isaias

Barbosa Caixeta 14% Igreja 86 % pago pelo presbitério;

Congregação de Paraguaçu. atos pastorais Rev. Itamar Pe-
reira Caixeta, sendo as despesas pagas pela Primeira IPI.

Reo. Artur Scalco Neto, Secretário Executivo.

PRESBITÉRIO SUL DE SÃO PAULO

17". Reunião Ordinária. Data/local: 14 e 15/12/2001. na
IPI do Gramadào. Ministros Presentes: Revdos. Ezequias
Pires de Camargo. Florisval Carbona Costa, Lauri de
Almeida. Saulo Vieira. Ministros Ausentes: Revdos Pau-
lo Roberto dos Santos e Bernardini Pistilli Filho (jubila-

do). Igrejas Jurisdicionadas: r de Tatuí. 2" de Tatuí.

Cesário Lange. Porangaba. Bofete. Torre de Pedra.
Gramadão, Capão Bonito e Porto Feliz. Nova Diretoria:
Presidente: Rev. Ezequias Pires de Camargo; Vice Presi-

dente: Rev. Florisval Carbona Costa; 1° Secretário; Presb.
Edson Vieira Rodrigues; 2" Secretário: Rev. Saulo Vieira;

Secretário Executivo: Rev. Joaquim Francisco Ribeiro Neto
e Tesoureiro: Presb. Eli Teixeira Lima, Principais Resolu-
ções: 01. Ordenar ao Ministério da Palavra e Sacramentos
o Lie. Joaquim Francisco Ribeiro Neto. Data 16/12/2001
na IPI do Gramadão. 02. Licenciar os bacharéis em Teolo-
gia Marcelo Adriano Bugni e Cleber Diniz Torres. Data
1 6/ 1 2/200

1 ,
na IP! do Gramadão. 03. Receber como candi-

dato ao Ministério da Palavra e Sacramentos o Presb
Agnaldo Paes da IPI de Cesário Lange e encaminhá-lo ao
seminário somente no ano 2003 e receberojovem Reinaldo
da IPl de Porangaba como candidato ao CTM mais próxi-
mo no ano de 2003. 04. Toma-se conhecimento que o Rev.

Paulo Roberto dos Santos abandonou o pastorado da IPI

de Porto Feliz no final de outubro, e não fez nenhuma
comunicação ao Presbitério; que o mesmo já alugou um
salão onde iniciou o trabalho de uma comunidade em Por-
to Feliz, comunidade essa que não possui laços de afini-

dade com a IPl do Brasil. 05. Contribuição das Igrejas ao
Presbitério, com exceção da IPI de Bofete que enviará

40% da sua arrecadação mensal, as demais enviarão 10%.
porque o PSSP custeará o obreiro comissionado para
Bofete. 06.Nomeações: A.l. A A.G. Titulares: Revdos.
Ezequias e Florisval e os Presbíteros Celso e Edson Hessel;

Suplentes: Revdos Saulo e Lauri e os Presbíteros Eli e

José António. A.2. Ao Sínodo: Timiares: Revdos Ezequias,

Florisval. Saulo e Lauri e os Presbíteros José António.
José Acácio, Celso Vieira, Eli Teixeira. B. Secretarias: B.L
Forças Leigas: Jovens: Rev. Joaquim Francisco Ribeiro
Neto. Adolescentes: Bel. Cleber Diniz Torres. Infantis:

Bel. Marcelo Adriano Bugni. B.L Educação Cristã: Rev,
Florisval Carbona Costa. 07. Distribuição de Forças: Porto
Feliz: Rev. Saulo: 1* Tatuí: Rev. Ezequias; 2' Tatuí: Rev.
Lauri (efetivo): Capão Bonito e Gramadão: Rev. Joaquim;
Cesário Lange: Lie. Clébere atos pastorais pelo Rev. Lauri;

Porangaba: Lie. Marcelo e atos pastorais Rev. Saulo; Tor-
re de Pedra e Bofete: Rev. Florisval.

Rev. Joa/juim Francisco Ribeiro Neto, Secretário Executivo.

PRESBITÉRIO SUL DO PARANÁ

Data/local: áe 14 a I6/J 2/2001. na 2" IPI de Curitiba.

Ministros Presentes: Revdos. Alceu Roberto Braga,
Alexandre Luiz Laaf. Antônio de Aguiar Madeira, Carlos
Fernandes Meier. César Feniman, Cláudio Shigueki
Suzuki. Clério Tesch. David Rogério Gomes de Souza.
Edison Gonçalves Primo. Emiliano Gomes de Brito.

Gustavo Adolpho Leal Brandão, Jean Carlos Selleti,

José Ariston da Silva. Josué Soares da Silva. Juvêncio
Monteiro. Luciano Proença Lopes. Marcelo Araújo
Rodrigues. Raul Lucena Caixeta. Sérgio Paulo Frazão.
Valdir Brisola de Almeida e Wanderley Maciel Kirilov.

Ministros Ausentes: Revdos. Lúcio Gomes Sathler.

Rossine Sales Fernandes (Jubilado) e Trajano de Paula
(Jubilado). Igrejas Jurisdicionadas: Antonina. Balei.

Castro, r. 2". 3". 4". 5" e 6" de Curitiba. Itaqui. Ponta
Grossa, J" e 2" de São José dos Pinhais. Telêmaco Borba
e 31 de Março. Nova Diretoria: Presidente: Rev. Jean
Carlos Selleti

; Vice presidente: Rev. Carlos Fernandes
Meier- \° Secretário: Rev. Marcelo Araújo Rodrigues ;

2" Secretário: ^^v. Alexandre Luiz Laaf; Secretário Exe-
cutivo: Presb. Marcos de Oliveira Pimentel e Tesourei-
ro: Presb. Ednelson Grangeiro Jelle. Principais Resolu-
ções: OL Receber por transferência os Revdos: Alcides
Duque Estrada, procedente do Presbitério Ceará, Jefferson
de Andrade, procedente do Presbitério Centro Oeste
Paulista e Rodrigo de Lima Ferreira, procedente do Pres-
bitério Catarinense. 02. Conceder transferência aos
Revdos Valdir Brisola de Almeida para o Presbitério
Araraquarense e William Marcelo Brandolin Cruz para o
Presbitério Norte do Paraná. 03. Licenciar o Bel. em Teo-
logia Daniel Godk, Data: 02/02/2002, na IPl em Ponta Gros-
sa. Comissão: Revdos. Luciano (relator). Cláudio c

Jefferson e os Presbíteros Hélio. Ednúson e Luzia. 04.
Licenciar o Bel em Teologia Reinaldo Briones. Data: 24/
02/2002. às 19h, na 6' IPI de Curitiba, Comissão: Revdos.



Gustavo (relator), Alexandre e Raul e os Presbíteros

Enéas. Beatrice e Jin Soo Shoine. 05. Licenciar os ba-

charéis em teologia: Alessandro Acácio. Alessandro

Richter. César e Eugênio. Data: 23/12/QOOI. às !9h. na

r IPI de Curitiba. Comissão: Revdos. Carlos (relator).

Alceu e Sérgio e os Presbíteros Luiz Morosini. Marcos
Pimentel e Rosilene. 06. Recebida a bacharel em teologia.

Valdele do Carmo Lima, como candidata ao Ministério,

para reciclagem em nosso Seminário Antônio de Godoy
Sobrinho. 07. Descomissionamento do missionário Fran-

cisco Rodrigues. 08. Serão dados os passos constitucio-

nais para organização de uma Congregação Presbileria!

em Pontal do Paraná, no nosso litoral. 09. Todas as igre-

jas e todos os ministros terão prazo alé 30 de junho de

cada ano para suas manifestações acerca de distribuição

dos seus respectivos campos para o ano seguinte. 10.

Aprovar o orçamento como segue: Contribuições das Igre-

jas (7%), com um aumento previsto de 9% em relação ao

ano de 2001, resultarão em uma receita de R$ 10.400.00

mensais, e despesas de igual valor. Proventos Pastorais:

(piso salarial) Pastor de tempo integral: RS L200.00:

Pastor de tempo parcial: R$ 720.00: Licenciado: R$

960.00: Missionário de tempo integral: R$ 720.00:

Missionário de tempo parcial: R$ 360.00. 11. Nomea-
ções: A.l. A A.G. Titulares.' Revdos. Jean Carlos Selleti

e Carlos Fernandes Meier e os Presbíteros Ednelson

Grangeiro Jeiler e Teodoro Mayer Schelesky; Suplen-

tes: Revdos. César Feniman e Luciano Proença Lopes e

os Presbíteros Luiz Carlos Morosini e Hélio José Prehen

A/íJwra. A.2. Ao Sínodo: Titulares: Revdos. Alceu Roberto

Braga. Rodrigo de Lima Ferreira, Clério Tesch e Edison

Gonçalves Primo e os Presbíteros Rosilene Leal Vieira.

Elias Guedin, Juvelino de Oliveira Filho e Luiz Carios

Morosini; Suplentes: Revdos. Alexandre Luiz Laaf, Mar-

celo Araújo Rodrigues e os Presbíteros Edison de Lala e

Aroldo Ribeiro. B. Secretarias: B.l. Forças Leigas: Jo-

vens: Rev. David Rogério Gomes de Souza. Adolescen-

tes: Rev. Raul Lucena Caixeta. Crianças: Presb. Rosilene

Leal Vieira. B.2. Missões: Rev. Sérgio Paulo Frazão.

B.3. Diaconia: Presb. Marcos Antônio Soares. C. leitor

Eclesiástico Rev. Alceu Roberto Braga. 12. Distribuição

de Forças: Antonina: Rev. Marcelo Araújo Rodrigues;

Batel: Rev. César Feniman; Castro: Rev. Luciano Proen-

ça Lopes; 1° de Curitiba: Rev. Carlos Fernandes Meier,

Rev. Alceu Roberto Braga, Rev. David Rogério Gomes de

Souza. Lie. Alessandro Richter. Lie. Alessandro Acácio

Anastácio. Lie. Eugênio Sória de Anunciação e Lie. César

Soria de Anunciação, este último indicado pela SMI para

assumir na Congregação de Passo Fundo - RS. no início

de janeiro de 2002; 2" de Curitiba: Rev. Sérgio Paulo

Frazão; 3^ de Curitiba: Rev. Rodrigo Lima Ferreira; 4''e6'

de Curitiba: Rev, Gustavo Adolphe Leal Brandão e Lie.

Reinaldo Montoza Briondes; 5* de Curitiba: Rev. Raul

Lucena Caixeta; Itaqui: Rev. Alexandre Luiz Laaf; Ponta

Grossa: Rev. Jeffer.son de Andrade; 1^ de S. José dos

Pinhais: Rev. Jean Carlos Selleti; 2" de S. José dos Pi-

nhais: Rev. Edison Gonçalves Primo; Telêmaco Borba:

Rev. Clério Tesch e Rev. Wanderley Kirilov; 3 Ide Mar-

ço: Rev. Luciano Proença Lopes e Lie. Daniel Godk. 12.

Seminaristas: STAGS: Anna Paula Sandrino Ribeiro.

Carlos Andrey Pulim Oliveira. Cleusa Caldeira. Jonath

David Nascimento. Priscila Rocha Madeira e Weslei da

Cunha Cangalho.

Presb. Marctís de Oliveira Pimentel, Secmíário Executivo.

PRESBrrÉRIO VOTORANTIM

Data/local: 04 a 06/0 1 /2002, na IPI de Pilar do Sul, Mi-
nistros Presentes: Revdos. Adelino de Oliveira, Alírio

Camilo.
, Heitor Beranger Júnior. Jairo Honório Correia.

Jonas Gonçalves, José Martins. Luiz Cândido Martins.

Mauro Antunes. Misael Ricardo dc Freitas. Paulo úc Góes.

Igrejas Jurisdicionadas: IPI Central em Votoranlim. IPI

Rio Acima. 3" fPI Votorantim, IPI Arvore Grande. 7' IPI IPI

Brigadeiro Tobias, IPI Ilapeiininga. IPI São Miguel Ar-

canjo. IPI Pilar do Sul. Zaar Dias de Goes; 2' IPI em Pilar

do Sul, 1" iPl Turvinho, 2" IPI Turvinho. IPI Turvo dc Pilar

e IPI Rio Bonito. Nova Díretoria: Presidente; Rev. Heitor

Beranger Júnior; Vice presidente: Rev. Jairo Honório

Correa; \° Secretário: Presb. Augusto Sérgio Vasconcellos

de Assumpção ;
2' Secretário: Presb. Hermas Dc Campos

Filho; Secretário Executivo: Presb. Eliézer Jací de Gois

Vieira e Tesoureiro: Presb. Evilázio de Gois Vieira. Princi-

pais Resoluções: 01. Receber por transferência o Rev,

Paulo de Goes, procedente do Presbitério de Sorocaba,

02, Conceder transferência ao Rev. Jefferson Carrielo do

Carmo ao Presbitério de Sorocaba; ao Rev. Edilson Olivei-

ra Rodrigues ao Presbitério São Paulo e ao Rev, Luiz

Henrique Pereira dos Santos ao Presbitério de Ourinhos,

03. Que a partir desta reunião os seminaristas que forem

recepcionados como candidatos ao ministério da Palavra

e sacramentos, recebam da Igreja de origem e ou que os

apresentaram, a cobertura do Plano de Saúde e colabora-

ção para a sua manutenção. Dentro de suas possibilida-

des. 04. Que os seminaristas a partir do terceiro ano, a

título de treinamento trabalhem nas igrejas do concílio,

sob escala do Presbitério, conforme proposta da Comis-

são de Distribuição de Forças e Orçamento, e os de pri-

meiro e segundo ano. trabalhem sob os cuidados da Igre-

ja onde é membro e ou o indicou, 05. Que o tutores dos

seminaristas deverão prover escala de trabalho para os

seus tutelados, especialmente o Rev. Luiz Cândido

Martins, que tutela os seminaristas mais experientes que

estudam em Londrina e fazer escala de férias nas Igrejas

de Nosso Presbitério, e ou de outros concílios, 06. O
débito da IPI Itapetininga, será parcelado e os pagamento

serão integrados ao orçamento do Presbitério para cobrir

despesas eventuais. 07. Que a partir da próxima reunião

deste Presbitério as despesas de hospedagem se limitem

a 60 pontos, e o restante, se houver, seja de responsabili-

dade da Igreja hospedeira. 08. Proventos Pastorai.s: R$

1 . 1 50,00, 09. Que a Segunda IPI Pilar do Sul e a IPI São

Miguel Arcanjo, contribuam com 10 e 15 pontos

percentuais, respectivamente, para auxílio de moradia pas-

toral. 10. Que os seminaristas deste Presbitério recebam

apoio financeiro do concílio nas seguintes bases: a) Se-

minaristas antigos: casados, 40 pontos e solteiros, 30

pontos; b) Seminaristas novos: casados 25 pontos e sol-

teiros 18 pontos. 11. Que este Presbitério trabalhe com

uma reserva financeira de. pelo menos igual, ás despesas

previstas para um mês, 12. Que a Comissão Executiva

estabeleça critérios de encargos para as Igrejas que atra-

sam sua contribuição sistemática para com o Presbitério.

13. Aprovar o orçamento como segue: A - RECEITA: IPI

Rio Acima. 147; IPI Pilar do Sul. 126; 7» IPI . 147; IPI

Arvore Grande. 1 20: IPI Brigadeiro Tobias. 55; IPI Rio

Bonito. 15; IPI Turvo de Pilar. 20: IPI Itapetininga, ZERO:

IPI Centra! em Votorantim. 380; 3' IPI Votorantim, 70; 2'

IPI Turvinho. 100; 2' IPI em Pilar do Sul. 80; T IPI

Turvinho. 90; IPI São Miguel Arcanjo, 89; B - DESPE-
SAS: Pasttir Auxiliar. 800; Assistência Médica. ,10: Brasil

Prev. 1.V5; Seminaristas. 15; Seminários. 201; Sínodo Sul

São Paulo. 147; FAP-Fundo Apoio Pastoral, 4; Despesas

Viagens, 80: Despesas de Escritório. 12; Acampamento,
5; Eventuais. ^ 1 . Obs. ; Os niímert)s de Receita c Despesa

são citados em pontos, sendo que cada ponto vale R$
1 1 .50. 14. Nomeações: A.l. A A.G. Titulares; Revdos Jonas

Gonçalves c Hcúor Beranger Júnior e os Presbíteros

Eliézer Jaci de Gois Vieira e Augusto Sérgio Vasconcellos

dc Assumpção; Suplentes: Revdos Mauro Antunes e

Luiz Cândido Martins e os Presbíteros Zaar Dias de Góes
e Lucas de Goies Vieira. A.2. Ao Sínodo: Titulares: Revdos

Mauro Antunes. Heitor Beranger Júnior. Luiz Henrique

Pereira dos Santos e Jonas Gonçalves e os Presbíteros

Hermas de Campos Filho. Augusto Sérgio Vasconcellos

de Assumpção, Zaaai" Dias dc Goes. c Darlô do Prado

Sou/a; Suplentes: Revdos Luiz Cândido Martins. Jairo

Honorio Correa e os Presbíteros Gentil Pereira Garcia e

Lucas de Goies Vieira. B. Secretarias: B.l. Forças Lei-

gas: Adultos: Rev. Jonas Gonçalves c Diaconisa Sónia

Maira Sales Domingues. .Jovens: Rev. Heitor Beranger

Júnior. Adolescentes: Elisa Mariana Torres Peneira e

Silvana Aparecida de Oliveira Vieira. C. "niíor Eclesiásti-

co: O Rev. Mauro Antunes tutelará os seminaristas

Márcio Boriolli Carrara e Joselito Silva Filho, e o Rev.

Paulo de Goes. tutelará o seminarista Rubens Leandro

Ferreira. O Rev. Luiz Cândido Martins tutelará os semina-

ristas que estudam em Londrina. 15. Distribuição de For-

ças: IPI Rio Acima, Rev. Jairo Honório Correia; IPI Pilar

do Sul. Rev Jonas Gonçalves; 7° IPI . Rev. Heitor Beranger

Júnicir; IPI Arvore Grande, Rev. Luiz Cândidí) Martins;

IPI Brigadeiro Tobias. Rev. Adelino dc Oliveira; IPI Rio

Bonito. Rev. Mauro Antunes; IPI Turvo dc Pilar. Rev.

Jairo Honório Correia; IPI Itapetininga, Rev Alírio Camilo;

IPl Central cm Votorantim. Rev Paulo de Goes e Rev.

Misael Ricardo de Freita-s; 3" IPI Votorantim. Rev. AdeUno

de Oliveira; 2" IPI Turvinho. Rev. Jonas Gonçalves; 2' IPI

cm Pilar do Sul. Rev. Mauro Antunes; I" IPl Turvinho,

Rev. Misael Ricardo de Freitas; IPI São Miguel Arcanjo.

Rev. Jonas Gonçalves e Mauro Antunes. 16. Seminaris-

tas: STSP: Márcio Bortoili Carrara. Joselito da Silva Filho,

Clécio Lopes Arruda e Rubens Leandro l-cneira. STAGS:

Claudinei Durante. Paulo Sérgio de Moraes Vieira e

Augusto de Souza Menino.

Prrsh. Kliezer Jaei de Gois Vieira, Secretário Execulivo.

Presbitérios e Sínodos

Encaminhar os resumos de atas

para: A/C da Secretaria

Executiva

Rua Amaral Gurgel, 452 - S/L -

Vila Buarque - CEP 01221-000

São Paulo/SP ou

e-mail esc@ipib.org
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A Coragem de
Confessar

Comentário à Confissão de Fé de

Westminster

Escrita pelo Rev. Gerson Correia de Lacerda, a revista

é dividida em duas unidades, com dezesseis lições

cada uma. Ajudará a obter uma compreensão atuali-

zada da Confissão de Fé utilizada pelo prebiterianismo

brasileiro.

Ideal para todos os membros, novos ^^^^k—
convertidos, jovens e adolescentes. ^

de

/

São trinta sermões contemporâneos que completam a

série já iniciada no primeiro livro Seduzidos pela

Palavra", onde foram publicados sermões para as

principais datas litúrgicas do calendário cristão.

O livro visa oferecer aos pregadores leigos e estudantes

de teologia um rico material de consulta, de edificação e

inspiração que ajude a entender os desafios da fé cristã

diante do mundo em que vivemos.

Faça já seu pedido

(11) 3257-4847
00

pendaoreal@ipib.org_^K5 12,

Adquira o seu

exemplar do
Pão Diário 5.

A leitura que não pode faltar

no seu dia-a-dia.

rádio trans mundial

Sua gríffe

^evangélica^

MODAMASCUU^ !

Malhas^de la

Dtng Esplanada
(15) 233-0017

SHOP CENTERNORTE -(11)ei2!-237;
SHOt> LESie ARICANDUV* - <lt1 eTS-IlOl
SKOP 0SASC0PIAZA -(11J»W-WT6
SHOP (NItRLAGOS . tl1| 5463^223
SKOP TATUApe-iiiieiOT-seee
SHOP C0NTIN£NTAl-Hl))7tóJH«
SMOP SPM*RKEr -|ll»5i2I-flrN
SHOP CENtftM PLAU - ni>GiUl-l?6«
SHOP PLMASUt-llllMrj-MOT
SHOP TAMSOnf '11IHt9M!4»

ABC
SHOf A8CPLA2A-|11)497a-í1T0
SHOP METRÓPOLE- (11] *12S-J331

SAO SENTO - {1 1 1 iw-<iri
BARÃO -tlt|3ÍSMJ'B
24 0EMMO-1111ia-IMS

W»TR!Z(>l)609MOÍ0
SANTO AMARO - 1 « J 66M-»4)
SANTAMA (ii^gors-Mr
PENHA t"l»MMHXl
lAP» (H)SMI.ÍÍÍO
RAPOSO (CvMirl - (11) 37U-SS1>
IPIRAN0A-<11|eim3(tt
PINHEIROS- ill) lttÍ-r«M
GUARUIHOS - «D tOMOO
ARIGAMOUVA <C«tt>Hi>l -

( 1 1 1 <niWU
uoocA iii)ce>v3uo

IMimOMITOBAl
SilOJ CAMPOS -SHOP CENTtHVAlU -112) KlI-WW
CAMPMAS - SHOP IGUATtU' - 1 ) « ) !^ 1-W

1

SANTOS PRAIA «Afl SHOPPING CtNTER - (D) MTÍ-OBII
sAdvicoítecarrefour s v*;ehte -)U)»»I3«
PIRACICAa» SHOP PIRACiCAaA-(1S|ltí1-WM
SOROCAQA ' SHOP ESPOMAOA- (IS| mODir
Rie PREIO- SHOP NOVO RIBEIRÃO -|1E)C1f-S07D

OIJTROS ESrADOS
BRASiliAI CONJ rtACWHW. (eil32M02t
BRASlLMIl -CARREPOUR ASA NORTE (SI) »1-20ir
IA(H1AT>NGA SKOP ALAMEDA - (Hl) UI-GIU
BEIO HORIZONTE- MINAS SHOPPWG iJl) M»-10aS
UINAS - SIOPPING CIDADE (}1 )ur<^ I e

BELO HORI20WTE SHOP OEL REV - (31) 34IS«sa
GOIAMA - £m0P FLAMBOYANT - (621

RECIFE - SHOPPING RECIFE (81) 3*M*'M
RIO OE JAMEnO - NORTCSHOPPING - (2I| ZÍSMCn

CENTRAL DE ATENDIMENTO
(011)609»«OZO

Compre pelo nosso site: www.garbo.coni.br

como comprar
Televendas

(0--1 1)5031-0857

E-mail

!:)ublicacao@transmundia!.com.br

Site

vsww.transmundial.com.br

Fax
(0-1 1)5031-0857

Carta

Departamento de Publicações

Caixa Postal 18.300

São Paulo - SP
CEP 04626-970

Formas de Pagamento
" Cheque nominal a Rádio Trans Mundial

• Depósito em conta corrente:

Bradesco - ag. 45 1 -O • c/c 52. 1 55-8

» Enviar cheque ou comprovante de depósito

junto com o pedido
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