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Deus está fazendo coisas novas! 

Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em 
tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o 
corpo, bem-ajustado e consolidado pelo auxílio de 

toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, 
efetua o seu próprio aumento para a edificação de si 

mesmo em amor. Efésios 4.15-16 (ARA) 

Com alegria já temos anunciado passos novos na FI-
TRef em 2020. O que Deus tem feito, ao longo dos 
anos e, mais recentemente, certamente é resposta a 
contínuas orações.   

O significativo aumento de novos alunos, assim como a 
ampliação em número de matrículas tem acompanhado 
o aumento de oferta de disciplinas. Neste segundo pe-
ríodo, batemos novamente nosso recorde de alunos e 
matrículas! Entretanto, historicamente falando, a suces-
são presidencial é um fato inusitado, para o qual se 
constroem expectativas diversas.  

Na edição passada, expressamos o profundo agradeci-
mento ao Rev. Ralph Boersema pelos vinte anos dedi-
cados na criação, desenvolvimento e crescimento da 
FITRef ao redor do mundo. No novo cargo de Presiden-
te de Honra da FITRef, o Rev. Ralph continuará minis-
trando cursos e aconselhando o Presidente e o Board 
of Directors. Agora, queremos apresentar mais de per-
to o Rev. Ulisses Simões, contando um pouco de sua 
carreira ministerial e sua visão para os próximos pas-
sos em nossa faculdade.  

Rev. Ulisses, diga-nos um pouco sobre sua vida ministerial: 

Meu primeiro preparo teológico se deu no Seminário Presbi-
teriano do Norte, em Recife, nos últimos 4 anos sob a dire-
ção do Rev. Frans Leonard Schalkwijk. Isto ocorreu quando 
já casado, trabalhando na área de engenharia. Além dele, 
foram também meus professores, para privilégio meu, o 
Rev. Ralph Boersema, o Rev. Pieter Meijer e o Rev. Elias Me-
deiros, dentre outros que também foram muito importantes 
na minha formação. Pastoreei a Igreja Presbiteriana da Bahia, 

Rev. Ulisses e família, em foto do aniversário de 90 anos de sua mãe, em 
2018. Da esquerda para direita, atrás: Marcela (nora), Israel (filho), e Ulis-
ses Filho, à esquerda do Rev. Ulisses; sentados: Maiza (esposa), Suzana 
(filha), Cecy (mãe), Thiago (genro); no colo, os netos Matheus e Giovana. 

em Salvador, como auxiliar e, depois, assumindo por pouco 
tempo a presidência. Ali, lecionei e até dirigi o então Instituto 
Presbiteriano da Bahia. Em 1988, por questões ligadas ao 
diagnóstico médico do meu filho, transferi-me para Belo Ho-
rizonte; no mesmo ano, iniciei a docência no Seminário Pres-
biteriano “Rev. Denoel Nicodemos Eller” (em paralelo com o 
pastorado). Nele, fui professor, coordenador departamental, 
coordenador acadêmico e, por último, diretor. Desliguei-me 
em 31 de dezembro último. 

Como foi o seu envolvimento com a FITRef? 

Ainda em 1985, na varanda da casa do Prof. Ralph Boerse-
ma, quando ele era missionário no nordeste brasileiro, ti-
vemos uma conversa sobre certo modelo de educação 
teológica à distância. Em 1999, ele me privilegiou com o 
convite para fazer parte do grupo fundador da associação 
que criou a FITRef, o que veio a ocorrer em 2000. Posteri-
ormente, tomei parte no Conselho Diretor, onde fui mode-
rador por vários anos. O projeto de ministério da FITRef é 
um dos que carrego com carinho no coração e na mente. 



 

 

Boletim Financeiro 

Graças a Deus, pudemos começar nosso segundo período no 
dia 20 de abril, novamente com um número recorde de alunos 
e matrículas. Damos graças também porque a pandemia não 
afetou nossos professores ou nossas disciplinas. A FITRef con-
tinua forte, crescendo e alcançando cada vez mais alunos com 
o ensino da teologia reformada, a qual abrange todas as áreas 
da vida, colocando Cristo no centro de tudo que se faz. 

Neste mês, conseguimos economizar um pouco mais, no que 
diz respeito ao nosso orçamento. Somos gratos pelas ofertas 
que tivemos, de indivíduos e igrejas que estão abraçando esta 
missão! Confiamos que o Senhor continuará trazendo aqueles 
que ele mesmo está preparando para suprir nossas necessida-
des ministeriais: ainda precisamos levantar USD$ 80,360 até o 
final do ano, para não exaurir nossas reservas. Agradecemos 
por suas orações e todo o seu apoio, e convidamos aqueles 
que desejam participar desta obra a contribuir conosco, usan-
do as informações contidas neste boletim. 

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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Como você vê o potencial da FITRef, atualmente e nos próxi-
mos 20 anos? 

Se esta pergunta me fosse feita antes da pandemia do corona-
vírus, a resposta seria menos contundente; a pandemia acen-
tuou as percepções nesse rumo. A FITRef construiu um histó-
rico de certo pioneirismo na sua faixa de atuação. São três 
pilares: educação teológica à distância, ênfase na coparticipa-
ção da igreja local, e molde confessionalmente reformado. O 
cenário do coronavírus acabou por fortalecer notoriamente o 
uso da internet na educação; na educação teológica, não está 
sendo diferente. A FITRef tem, agora, um campo de atuação 
grandemente ampliado a ocupar. 

Existe alguma parte do mundo que a FITRef ainda não alcan-
çou, onde poderia ser bênção? 

Com certeza, sim! A língua portuguesa está entre os dez 
mais falados idiomas do mundo, com cerca de 250 mi-
lhões de falantes. Entre as nações que falam português, 
creio que temos o desafio de nos firmar em Angola, Cabo 
Verde, Guiné Bissau, Guiné Equatorial, São Tomé e Prínci-
pe, todos na África; Timor Leste, na Ásia; podemos nos 
fortalecer na Europa. Creio que podemos ajudar, com a 
preparação de obreiros, na evangelização da Índia a partir 
de sua província Goa, que é ex-colônia ultramarina portu-
guesa; o mesmo pode ocorrer com a China, através de 
Macau. Penso que a FITRef pode desempenhar um rele-
vante papel similar em todos os continentes, não só a par-
tir dos países de fala portuguesa, mas também de cristãos 
de fala portuguesa presentes no mundo inteiro. O momen-
to que estamos vivendo clama por isto! 
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