
 

 
 

FITRef 
Faculdade 

Internacional 

de Teologia 

Reformada 

MARÇO 2020 

A FITRef dá boas-vindas ao seu novo presidente 

Como o óleo e o perfume alegram o coração, assim,o amigo 
encontra doçura no conselho cordial.—Provérbios 27.9 

Somos gratos por aquele que é nosso melhor amigo, que ape-
sar de infinitamente grande, nos ama e providencia tudo que 
necessitamos. Não entendemos por que nos escolheu, apenas 
nos rendemos diante de sua maravilhosa graça. O cuidado do 
Senhor conosco, visto nos mínimos detalhes, também se 
mostra nas grandes mudanças que ocorrerão ao longo deste 
ano na FITRef.  

Após anos de trabalho dedicado do nosso querido Rev. Ralph 
Boersema, presidente desta instituição por vinte anos, a FITRef 
finalmente encontrou alguém para substitui-lo em suas fun-
ções administrativas. Foram tempos de oração intensa nesse 
sentido, pois enquanto cresciam as dificuldades físicas e pes-
soais, a necessidade de um tempo para descanso e recupera-
ção foram se fazendo mais e mais evidentes.  

Então, nos alegramos em Cristo por vermos o trabalho do Rev. 
Boersema crescer, tomar forma, e, pela provisão graciosa de 
Deus, recebermos mais um servo dedicado e piedoso que se 
junta aos esforços de nossa instituição. A posse do Rev. Ulis-
ses Horta Simões, B.S., Th.B., Th.M., de Belo Horizonte, MG, 
ministro da Palavra da Igreja Presbiteriana do Brasil, ocorreu no 
dia 21 de março. Entramos agora em um processo de transi-
ção, onde Rev. Ralph continuará na ativa, auxiliando e aconse-
lhando o Rev. Ulisses em suas responsabilidades. 

Abaixo, segue o anúncio oficial feito pelo Conselho de diretores 
da FITRef, onde nos é informado sobre a troca dos presiden-
tes, ao mesmo tempo em que reconhecem e agradecem pe-
los serviços prestados pelo Rev. Ralph Boersema ao reino de 
Cristo: 

É com imensa alegria e intensa gratidão ao Deus Triúno que o 
Conselho dos Diretores (Board of Directors) apresenta o Rev. 
Ulisses Horta Simões, de Belo Horizonte, MG, ministro da Pala-
vra da IPB, como o novo presidente da FITRef. O Rev. Ulisses 
dispõe de qualificações excelentes para atuar como o presiden-
te da nossa faculdade, já que atuou no Seminário Presbiteriano 

em Belo Horizonte desde 1988 e o dirigiu nos últimos 4 anos. 
O Rev. Ulisses conhece bem a FITRef. Foi membro da comis-
são fundadora, atuou como membro e até moderador do Bo-
ard of Directors por alguns anos, tendo exercido também a 
função de vice-presidente acadêmico. Portanto, a FITRef co-
nhece bem a ele. 

A substituição do Rev. Ralph não se deve, de maneira alguma, 
a qualquer insatisfação da parte do Board com o seu trabalho 
até aqui. Muito pelo contrário, o Rev. Ralph não somente foi 
cofundador da FITRef e professor por 20 anos, mas também 
se dedicou plenamente à direção e ao bem do nosso instituto 
teológico, apesar das restrições graves causadas pela perda 
total da sua visão. O Rev. Ralph expressou seu desejo de dei-
xar a presidência já há alguns anos. Todos nós sabíamos que 
não seria fácil achar um substituto. Compreendemos que não 
foi fácil para o Rev. Ulisses dizer “sim” ao convite do Board, 
pois nunca é fácil substituir o fundador de uma entidade, o qual 
é, por assim dizer, “a alma da instituição”. Cremos, entretanto, 
que o próprio Deus concedeu ao Rev. Ulisses a convicção de 
que ele foi chamado para ser o novo presidente da FITRef. 

Convém deixar claro à comunidade da FITRef de que o Rev. 
Ulisses não substituirá o vice-presidente acadêmico, o Dr. Le-
andro de Lima. Ele continuará em sua função, bem como o 
vice-presidente discente, irmão David Portela. O Board deseja 
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Em meio à pandemia mundial, damos graças a Deus por 
sua proteção e por permitir que nosso ministério continue a 
atuar até em condições de confinamento e quarentena. Al-
guns alunos já têm aproveitado o tempo extra para colocar 
os estudos em dia. Ainda não surgiu nenhuma razão para 
alterarmos o nosso calendário para este ano. De fato, nos-
sos professores provavelmente terão mais tempo para se 
dedicar às suas disciplinas, e certamente todos precisarão 
ainda mais da remuneração que a FITRef pode lhes oferecer. 
Como pode ser visto no gráfico abaixo, nossas despesas 
estão um pouco abaixo do que orçamos até este mês. En-
tretanto, ainda temos uma quantia significativa que preci-
samos levantar até o final do ano, para não exaurir nossas 
reservas: $88,363. Diferente de muitas instituições com 
base física, a FITRef está operando intensamente e conti-
nua precisando de sua ajuda para continuar. Pedimos que 
continuem orando e contribuindo para esta obra, pois nos 
vemos em um momento único para alcançar ainda mais 
pessoas com um ensino teológico Reformado à distância.  

Apoie a FITRef 

Doações no Canadá podem ser feitas através do site da IRTC 
Society (http://irtcsociety.ca/?page_id=93) ou por cheque. O 
destinatário deve ser “International Reformed Theological Colle-
ge Society” e o cheque deve ser enviado para: 

International Reformed Theological College Society 
221-2626 Countess Street 
Abbotsford, BC  V2T 5P3 
Canada 

Doações em US$ dos Estados Unidos e de outros 
países podem ser feitas por PayPal no site da IRTC 
(https://irtc.online/donations/) ou por cheque. O desti-
natário deve ser “International Reformed Theological 
College” e o cheque deve ser enviado para: 

International Reformed Theological College 
70 Pace Dr. 
Bristol, VA  24201 
USA 
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expressar sua satisfação e gratidão por estes dois irmãos e 
pelos numerosos bons serviços prestados por eles. 

O Rev. Ulisses expressou seu desejo de não receber 
remuneração pelo trabalho que irá começar, durante 
este ano de 2020. O Board respeita este desejo e 
agradece esta postura abnegada, bem como fica gra-
to pelas doações de tempo e serviços, da parte de 
outros entre o nosso pessoal. 

Também é importante frisar que o Rev. Ralph não se 
afastará totalmente da FITRef. Ele continuará contri-
buindo como um “presidente honorário”, título mais 
que justo e merecido, e como um conselheiro a mais 

na instituição. Aliás, este é também um desejo ex-
presso do Rev. Ulisses. 

O Board pede a oração de todos os alunos, professo-
res, funcionários e amigos da FITRef para que Deus 
abençoe o Rev. Ulisses e sua família, para que Deus 
também continue a abençoar o Rev. Ralph e a irmã 
Lucille (que tem atuado como tesoureira), e que haja 
uma transição frutífera da direção da FITRef. 

Pelo Board, 

Pedro Meijer, 
Moderador 
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