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Continuamos crescendo, para a honra e glória de Deus! 

Por isso, não desanimamos; pelo contrário, mesmo 
que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, 

o nosso homem interior se renova de dia em dia. 
Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz 
para nós eterno peso de glória, acima de toda compa-

ração, não atentando nós nas coisas que se veem, 
mas nas que se não veem; porque as que se veem 
são temporais, e as que se não veem são eternas. 

— 2Coríntios 4.16-18 (ARA) 

Somos fortalecidos por saber que nada se compara à 
glória que nos espera no porvir. Paulo passou por situa-
ções impossíveis. E a tudo suportou, pois sua vida estava 
alicerçada em fundamento sólido. Seus olhos estavam 
atentos ao alvo de sua vida -  Cristo! Paulo confiava que 
todas as coisas, boas ou ruins, contribuíam para com 
sua transformação à imagem de seu Redentor. Esta pos-
tura nos encoraja a seguir adiante. Sigamos, pois! 

Apresentações—Novas designações 

Esta edição apresenta três novos designados em fun-
ções na instituição. Professor Ricardo Cesar Toniolo é 
novo coordenador do Departamento de estudos exegéti-
cos. Usando suas próprias palavras:  

Caros estudantes e professores,  

Sou casado com Sara e pai de João Pedro; sou ministro 
presbiteriano desde 2000, formado no Seminário Presbi-
teriano 'Rev. José Manoel da Conceição', com mestrado 
em Antigo Testamento no Centro Presbiteriano de Pós-
Graduação Andrew Jumper (CPAJ) e em letras na Uni-
versidade Presbiteriana Mackenzie. Hoje,  doutorando na 
mesma universidade na área de Bíblia como literatura, 
área em que também participo de projeto de pesquisa. 
Desde 2009 sou professor do Instituto Bíblico Presbiteri-
ano Rev. George Anderson Landes, em Botucatu, o qual 
hoje também dirijo. Sou professor no curso de Teologia 
Bíblia EaD do CPAJ desde 2012. Atualmente pastoreio a 
primeira Igreja Presbiteriana de Botucatu. 

Rev. Ricardo, sua esposa Sara e seu filho, Pedro 

Em 2016 tive a grande satisfação de ser convidado 
para contribuir na FITRef com as matérias de Teolo-
gia da Aliança e Hebraico. Vejo como privilégio e 
grande responsabilidade colaborar na formação de 
outros presbíteros, docentes ou regentes, bem como 
de outros irmãos empenhados na liderança do Corpo 
de Cristo. 

Expresso aqui minha gratidão ao Board pela confian-
ça e pela oportunidade de servir agora também como 
coordenador e espero sob a bênção de Deus atingir 
as expectativas. Louvo a Deus pelo nosso irmão Rev. 
José João de Paula pelos anos que o Senhor conce-
deu que seu servo estivesse entre nós ocupando es-
se cargo e contribuindo no ensino teológico nesta e 
em outras instituições, bem como no pastoreio da 
igreja e nas missões. Desejo a nossos irmãos, alu-
nos, professores e toda administração da Fitref, as 
mais ricas bênçãos para que juntos engrandeçamos o 
nome de Deus trabalhando pelo seu Reino. 

Rev. Ricardo Cesar Toniolo 



 

 

Boletim Financeiro 

Junte-se a nós, em oração, por estes desafios 

Ao ensejo da data que se aproxima, na qual a IRTC-
FITRef completará 20 anos de serviço ao Senhor, 
conclamamos todos os nossos leitores a que orem, 
juntamente conosco, pelos grandes desafios que te-
mos pela frente: 

• Cumprirmos nossa missão com qualidade e eficiên-
cia cada vez maiores, uma vez que vem ocorrendo 
grande crescimento em número de novos alunos e 
em demanda pelos cursos;  

• Obtermos graça do Senhor para, mais uma vez, 
especialmente diante da crise mundial deflagrada 
pela pandemia, alcançarmos as receitas financeiras 
que permitirão o cumprimento do nosso orçamento 
para 2020.  

• Glorificar a Deus com as celebrações dos 20 anos, 
ora restritas pelo COVID-19.  

• Alcançarmos os primeiros alunos em outros países, 
além dos cerca de 15 já alcançados.  

• Sermos conduzidos por Deus na montagem do no-
vo programa de estudos, na área de Missiologia, 
cujo projeto está sendo desenvolvido por um Grupo 
de Trabalho designado pelo Conselho de Diretores.  

Até aqui, nos tem ajudado o Senhor! 
— 1Samuel 7.12.b 
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Professor Marcello de Aguiar Tavares é nosso novo 
professor de Introdução à Psicologia.  

Natural do estado de Minas Gerais, Brasil, formou-se 
em Psicologia na Universidade do Estado de Minas Ge-
rais (UEMG). Atuou em atendimento clínico e lecionou, 
tanto na área de Psicologia quanto de Filosofia. Formou-
se em Teologia pelo Seminário Teológico Presbiteriano 
“Rev. Denoel Nicodemos Eller”, em Belo Horizonte, MG., 
onde também leciona Psicologia. Pastoreia a Primeira 
Igreja Presbiteriana de Lagoa da Prata, MG. É casado 
com Danielle, e tem duas filhas, Marcelle e Mellina. 

Sobre o ensino da disciplina de Introdução à Psicologia, sua 
proposta de docência se alia ao estudo crítico, subordinado 
acima de tudo à Escritura e à confessionalidade reformada.   

Professor Alexandre Ribeiro Lessa é o novo coorde-
nador do departamento de Teologia Sistemática. 

Bacharel em Teologia pelo Seminário Teológico Pres-
biteriano 'Reverendo José Manoel da Conceição', é 
também formado em Administração de Empresas e 
em Filosofia. Possui formação avançada em Docência 
do Ensino Superior e em Educação Cristã, além de 
outros estudos, como Docência do Ensino em Meto-
dologias Ativas. É Mestre e Doutor em Memória: Lin-
guagem e Sociedade e está em andamento com seu 
mestrado em Teologia pelo CPAJ, SP. 

É casado com Laíza, pai de João Guilherme e Maria Ester. É 
ministro da Palavra e dos sacramentos da Igreja Presbiteria-
na do Brasil (IPB), atualmente servindo na Igreja Presbiteria-
na Aliança, em Vitória da Conquista, BA.  

Prof. Alexandre Lessa pertence a uma família com tradição 
no serviço cristão que envolve também educação e planta-
ção de igrejas. A própria igreja que atualmente pastoreia, no 
interior do estado brasileiro da Bahia, é fruto do seu ministé-
rio de plantação de igreja.  

Rev. Alexandre e sua esposa, Laíza 

Rev. Marcello, sua esposa Danielle, Marcelle e Mellina 
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