
 

 
 

  

FITRef   
EDIÇÃO DE ANIVERSÁRIO — OUTUBRO 2020 

Neste mês de outubro temos a imensa alegria de co-
memorar 20 anos de fundação de nossa Faculdade 
Internacional de Teologia Reformada! Somos gratos a 
Deus por irmãos valorosos que dispuseram de seus 
dons e talentos para o crescimento do reino de Cris-
to, nesta causa.  

Foram tempos de lutas e vitórias, e, hoje, para a gló-
ria de Deus, oferecemos educação à distância reco-
nhecida internacionalmente, com alunos e colabora-
dores em diversos países, entre eles: Albânia, Brasil, 
Cabo Verde, Camboja, Canadá, Catar, Chile, Escócia, 
Estados Unidos, Holanda, Índia, Israel, Itália, Japão, 
Moçambique, Portugal, Quirguistão e Tailândia. 

Vamos conhecer um pouco dessa história, contada 
através de uma linha histórica e de depoimentos trazi-
dos por quatro dos fundadores. Com a palavra, Rev. 
Ralph Frederick Boersema, primeiro presidente da 
FITRef e Presidente Honorário, Rev. Pieter Koenraad 
Meijer, moderador do Conselho Diretor, Rev. Frans 
Leonard Schalkwijk, professor de História e Rev. Ulis-
ses Horta Simões, atual presidente.  

É necessário que o bispo seja irrepreensível, . . . e apegue-
se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi en-
sinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã 

doutrina e de refutar os que se opõem a ela (Tito 1.9 NVI). 

Queridos irmãos, professores, alunos, tutores e par-
ceiros fraternos, 

No culto de ações de graças, na ocasião da inaugura-
ção da nossa faculdade, o Pb. Solano Portela, membro 
da comissão fundadora e um dentre os primeiros 
membros do Conselho Diretor, nos exortou por meio 
de uma mensagem baseada em Tito 1.5-9, intitulada “A 
Fonte do Poder”.  

Nas palavras que ora lhes dirijo, vinte anos depois, que-
ro lembrar-lhes do terceiro ponto de destaque daquela 
mensagem, a saber, que é necessário que os presbíte-
ros se apeguem à Palavra. Irmãos, sejam fiéis à palavra 
fiel de Deus. Encorajem-se uns aos outros, bem como 
a todo o povo do Senhor com a mensagem libertadora 
do Criador e Salvador. Refutem os oponentes podero-
samente com a sabedoria revelada nas Escrituras. Ob-
servem como esta revelação é sã doutrina. Somente 
aquela doutrina que é sã serve, tanto para o encoraja-
mento, como para a refutação das mentiras do mundo.  

Eis a razão de ser da FITRef! Ela forma homens e mu-
lheres de Deus, mediante a verdade divina, e isso, no 
ambiente da igreja local, em parceria com presbíteros 
fiéis que discipulam presencialmente os alunos da Fa-
culdade. 

Há vinte anos a FITRef se dedica a transmitir o apego à 
Palavra para alunos desejosos de se firmarem no mes-
mo apreço. Este serviço humilde se realiza em fraqueza 
humana, mas sustentado pelo poder e compaixão do 
Soberano. Sinto-me privilegiado de estar participando 
desta peregrinação e quero, de todo coração, incentivar 
todos vocês, irmãos queridos, a perseverarem nesta 
vocação divina. Ralph e Lucille Boersema 

Apegados à Palavra 



 

 
 

Boletim Financeiro professores e a todos os irmãos que trabalham fielmente 
na FITRef. Demonstração disso se vê no fato de que nos 
primeiros 4 anos ninguém do pessoal da Faculdade rece-
beu alguma retribuição e durante mais uma década as 
retribuições ocorreram com até grandes atrasos.  

Louvado seja Deus pelas muitas doações que irmãos, 
entidades e igrejas têm provido para manter a FITRef! Nos 
últimos 5 anos não houve mais atrasos. Peço que toda a 
comunidade continue em oração pelo nosso sustento, 
pois ainda faltam recursos para alcançar o alvo de 2020; 
sem isto, pode ser necessário limitar algumas das ativida-
des que a Faculdade cumpre. 

Filhos de Deus em Cristo, persistam na trajetória que pro-
move apego à santa mensagem do Senhor! 

Ralph F. Boersema, Presidente Honorário 

Agradeço a Deus pelo empenho de muitos alunos, que 
trabalham duramente tarde da noite, bem cedo na ma-
drugada, na hora do almoço, em qualquer oportunidade e 
numa grande variedade de situações. Continuem firmes!  

Irmãos tutores, vocês podem fazer uma grande diferença 
na vida dos seus alunos! Percebe-se claramente quando 
um aluno tem apoio ativo de seu mentor local. Obrigado, 
Senhor Deus, pelos tutores locais! 

Igualmente, fico grato ao Senhor pelos professores abne-
gados, que são a face da Faculdade no dia a dia dos alu-
nos. Montar uma disciplina online exige muito mesmo do 
professor, bem como de toda a equipe de administração. 
Ministrar uma cadeira também requer horas de dedica-
ção e espírito compreensivo para o desejado intercâmbio 
edificante com os alunos. Quero que todos saibam como 
Deus tem dado corações de dedicação e de amor aos 

Desafios e avanços 

Se o pastor canadense Ralph Boersema (nascido na Ho-
landa) não tivesse feito uma visita na casa pastoral, na 
Holanda, onde eu residia com a minha esposa em 1977, 
provavelmente eu nunca teria ouvido sobre a FITRef. Mas 
nosso primeiro encontro resultou, mais tarde, a partir de 
1979, em 16 anos de trabalho no Nordeste brasileiro co-
mo colegas missionários. Depois da minha volta para a 
Holanda, em 1995, continuei conectado ao meu colega e 
ao mundo reformado e presbiteriano no Brasil. Essa co-
nexão resultou em minha participação na FITRef, logo 
nos primeiros anos da sua existência.  

Porém, o meu ministério pastoral numa grande Igreja Re-
formada local na Holanda impediu uma participação muito 
intensa, por certo tempo. Tenho servido no Conselho de 
Diretores por vários anos. A partir de 2012, ano de minha 
jubilação, fiquei mais envolvido em assuntos da FITRef. 
Comecei a ensinar algumas disciplinas e fui eleito modera-
dor do Conselho de Diretores (Board of Directors).  

Enquanto todos os 20 anos têm sido de grandes e muitos 
desafios, especialmente para o primeiro diretor/presidente, 
Rev. Ralph Boersema e para sua esposa, irmã Lucille – e 
sou testemunha deles – os últimos anos têm mostrado 
mais avanços. Evoluímos para uma instituição bem mais 
madura, desenvolvida em termos de tecnologia, administra-
ção, vida acadêmica e com mais colaboradores e docentes.  

Pesquisei um pouco os 20 anos da FITRef, visando a pu-
blicação de um eBook, e assim descobri mais claramente 
como Deus tem usado homens e mulheres dentro da 
nossa Faculdade, através de desafios e avanços, para o 
bem de alunos e de igrejas. Estou grato a Deus porque 

me concedeu o privilégio daquele encontro em 1977, que 
resultou em ter contribuído um pouco ao desenvolvimen-
to da FITRef. 

Posso dizer que estava convicto do valor e da importância 
da FITRef, quando fui convidado a participar do novo pro-
jeto, em 1999. Mas posso também dizer que fiquei cada 
vez mais convicto disso no decorrer desses 20 anos, es-
pecialmente quando fiquei mais envolvido na causa da 
FITRef como docente. Dar aulas a alunos de vários paí-
ses, que vivem em circunstâncias bem diversas, a intera-
ção com eles, deu-me uma visão mais clara do grande 
valor da nossa faculdade. Especialmente o fato de que 
nem todos os alunos conhecem o mundo reformado e a 
doutrina expressa em suas confissões, constitui para 
mim algo valioso. A FITRef é um bom instrumento para 
divulgar a teologia e a cosmovisão reformada. 

Pieter e Alida Meijer 



 

 
 

Não obstante o número de alunos ainda estar aquém 

do desejado, a dedicação individual a cada aluno é 

um grande diferencial.  

Espero que continuemos a servir nessa importante missão 
que o Senhor da Igreja nos confiou. Fracos por nós mesmos, 
recebemos a força do Espírito Santo, com e pela Palavra.  

Pieter Koenraad Meijer, 
Pastor emérito nas Igrejas Reformadas Holandesas 

moderador do Conselho Diretor da FITRef. 

Nossa faculdade, instituição internacional e confessi-
onal na área do ensino a distância, serve especial-
mente ao mundo lusófono, propagando a teologia 
reformada e capacitando alunos para servir em igre-
jas e escolas. Nessa declaração está expressa a mi-
nha visão da importância de nossa instituição.  

Sem dúvida há outras instituições internacionais na 
área de EaD, mas creio que a nossa faculdade tem 
um perfil singular, sendo baseada nas confissões 
reformadas e presbiterianas, levando-as bem a sério, 
como base e ponto de partida para o ensino.  

Francisco e Margarida Schalkwijk 

Olhando para o futuro 

[Excerto do prefácio do e-book de celebração de 20 
anos da FITRef, a ser publicado em breve] 

Quando da formação da FITRef em 2000, Ralph me 
convidou para participar desta faculdade de teologia 
reformada online (ensinar história da igreja), meu 
coração deu um pulo de alegria, reconhecendo a 
importância de utilizar essa ferramenta digital na 
preparação de obreiros impossibilitados de assistir 
aulas presenciais. Como naquela altura já tínhamos 
sido aposentados e morávamos na Holanda, servin-
do num ministério itinerante (conferências e escolas 
em outros países), foi-me possível adicionar essa 
tarefa à minha agenda.  

Por muitos anos cuidei da coordenação do departa-
mento histórico, atualmente sob Rev. Marcone Car-
valho, missionário da IPB em Santiago do Chile. Sou 
tão grato pelo Senhor permitir-me continuar a servir, 
sentado à minha escrivaninha, alcançando irmãos 
que estão trabalhando na seara ao redor deste mun-
do de Deus. Um deles é capitão de um navio car-
gueiro no Oceano Atlântico. 

Olhando para o futuro, com confiança na fidelidade 
do FIEL (2Co 1.9), sabemos que ele nos sustentará 
no futuro no meio das dificuldades que virão, pois 
Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje, e o será para 
sempre (Hb 13.8). Vamos aprender mais e mais a 
viver pela graça (Jo 1.16), diariamente (Is 50.4), no 
temor do Senhor (2Cr 19.9). E que nunca nos esque-
çamos de orar pelos nossos estudantes (1Sm 
12.23), para que não meramente encham suas cabe-
ças com fatos que valem notas na caderneta, mas 
que possamos ajudá-los no que mais desejam: pre-
paro melhor, que os prepare para a obra maravilhosa 
de ser servos do FIEL, imitando mais e mais nosso 
Mestre, onde e quando ele achar melhor, nesta épo-
ca em que o tempo se abrevia, evangelizando en-
quanto se chama ‘dia da salvação’ (2Co 6.2). Traba-
lhemos com urgência, mas na Paz do Senhor. E que 
cada um seja encontrado fiel (pistós)! Cada um com 
seus próprios talentos (Mt 24.46; 25.23).  

Como membros da aliança da graça, renovemos a 
aliança com o FIEL, dizendo de novo: “Eu e a minha 
casa serviremos ao SENHOR” (Js 24.15). Também 
como escola; pois ensino não se faz somente com 
palavras, mas inicia-se com exemplo. E, como pere-
grinos gentios, coloquemos ao mesmo tempo a nos-
sa mão na promessa do FIEL: “Para vós outros é a 
promessa, para vossos filhos... (é uma promessa 
não somente para crentes reformados!), e para to-
dos os que ainda estão longe” (At 2.39).  

Vamos alcançá-los, digitalmente. Soli Deo glória! 
Amém e amém!  

Francisco Leonardo Schalkwijk,  
Pioneiro, coordenador e professor da FITRef (aos 92 

anos de idade, ainda lecionando). Apeldoorn 
(Holanda), Pentecostes 2020 A.D. 



 

 
 

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 
PO Box 516 
Aldergrove, BC  V4W 2T9 
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 

pequena adaptação à frase de Cícero: Nosso Se-
nhor Jesus é o nosso Mestre por excelência, e 
andar com ele tem sido sempre aprendizado contí-
nuo, enquanto ele constrói a história (Mt 7.28,29).  

Que o Senhor recompense, anime e fortaleça cada 
diretor, coordenador, professor, gestor, colabora-
dor – interno ou externo - e cada aluno da FITRef, 
pelos 20 anos passados. Quanto aos anos vindou-
ros, aproprio-me da oração de Moisés: “Seja so-
bre nós a graça do Senhor, nosso Deus; confirma 
sobre nós as obras das nossas mãos, sim, confir-
ma a obra das nossas mãos” (Salmo 90.17, ARA). 

Ulisses Horta Simões, 2020 A.D. 
Presidente da FITRef 
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Perguntas e comentários? 

newsletter@irtc.online. 

Editora: Márcia Gomes 

Layout & Edição: David Portela 

© 2020 FITRef. Todos os direitos 

reservados.  

Em seu livro De Oratoria, o grande pensador ro-
mano Marco Túlio Cícero (106-43 a.C.) escreveu: 
“Historia magistra vitae est” (a História é mestra 
da vida). Esta nossa newsletter conta, em resumo, 
um pouquinho do que Deus tem feito por intermé-
dio de homens e mulheres abnegados, que têm 
sido os instrumentos de Deus, desde antes do 
ano de 2000, para construir a história da FITRef. 
Alguns deles, já aprouve ao Senhor levar para si, 
antecipando-os a nós; outros continuam em seu 
precioso labor.  

Todos nós, além de facultar ensino-aprendizagem, 
continuamos aprendendo também. Ao ensejo dos 
20 anos que ora se completam, quero fazer uma 

Instrumentos de Deus 

Boletim Financeiro 

Ulisses e Maiza Simões 

http://irtcsociety.ca/?page_id=93
https://irtc.online/donations/
mailto:newsletter@fitref.online


 

 
 

História da FITRef 
1999 — DISCUSSÕES EM GRUPO 

Forma-se um grupo de irmãos da fé reformada, em 

torno do alvo de fundar uma faculdade teológica EAD; 

independente, mas serva das igrejas de Cristo.  

Uma comissão da denominação Igrejas Reformadas do 

Brasil começa a estudar a constituição de uma faculdade 

reformada EAD de língua portuguesa.  

1998 — COMISSÃO DA IRB 

Em reunião ocorrida na Igreja Evangélica Suíça, em 17 de 

outubro, na cidade de São Paulo (Brasil), funda-se a Asso-

ciação Reformada para a Educação Superior (ARefES), 

para ser a mantenedora da FITRef, cujos fundamentos são 

também lançados na mesma reunião. Elege-se o primei-

ro presidente, o Rev. Paulo Roberto Batista Anglada. O 

Rev. Ralph Frederick Boersema é designado para 

coordenar o projeto da faculdade.  

2000 — FUNDAÇÃO DA AREFES/FITREF 2001 — PRIMEIRAS DISCIPLINAS 

Com sede em Belém, estado do Pará, no Brasil, e sob a 

direção do Prof. Ralph Boersema, a FITRef oferece as pri-

meiras disciplinas online, para cursos de Bacharelato em 

Teologia e em Ensino Religioso. O primeiro Conselho Dire-

tor é constituído por: Cornelius VanSpronsen, pastor das 

Igrejas Reformadas do Canadá; Francisco Solano Por-

tela Neto, presbítero da Igreja Presbiteriana do Brasil; 

James Olin Coleman, presbítero da Igreja Presbiteri-

ana da América (EUA); Josafá Vasconcelos, pastor 

da Igreja Presbiteriana do Brasil e Pieter Koenraad 

Meijer, pastor das Igrejas Reformadas Holandesas 

Libertadas. A plataforma EaD (AVA) inaugural foi a nor-

te-americana BlackBoard.  

2002 — TELEDUC 

Passa-se a utilizar o AVA 

brasileiro TelEduc, 

desenvolvido na Unicamp.  

2004 — IRTC/FITREF NOS EUA 

Constitui-se a FITRef em Bristol, VA (EUA), como IRTC - 

International Reformed Theological College, extinguindo-se 

a ARefES, sendo seu presidente o Rev. Ralph Boersema. 

Adiciona-se oferta dos cursos de Mestrados em Estudos 

Bíblicos e em Divindade.  

2007 — JAMES OLIN COLEMAN 

O pioneiro diretor-conselheiro Pb. James Olin Coleman é 

promovido à glória.  

2008 — PARCERIA FIEL 

Inicia-se parceria fraternal com a Missão Evangélica (e 

Editora) Fiel; a Conferência Fiel realizada em Nampula, 

Moçambique, insere bom número de alunos daquele 

país na FITRef.  

A Igreja Presbiteriana do Brasil reconhece a FITRef como 

uma instituição de ensino teológico confessionalmente 

idônea. No mesmo ano reestruturam-se os cursos ofereci-

dos para melhor seguir os moldes norte-americanos. 

2010 — RECONHECIMENTO PELA IPB 



 

 
 

2020 — 20 ANOS! 

O coordenador do Departamento de Estudos Exegéticos e 

instrutor, Prof. José João de Paula, é promovido à glória. 

Neste ano, ocorre a primeira sucessão na presidência, 

assumindo o Prof. Ulisses Horta Simões; o Prof. Ralph 

Frederick Boersema é designado Presidente Honorário. O 

Conselho Diretor aprova, para oferta em 2021, a criação de 

novos cursos, na área de Missiologia. Celebram-se os 20 

anos de fundação da FITRef.  

Celebram-se os 10 anos da Faculdade num evento 

especial em Belém, em conexão com a conferência da 

ARPAV - Associação Reformada Palavra da Verdade.  

2011 — CELEBRAÇÕES DE 10 ANOS 

 

2014 — ITSLEARNING 

Migra-se do TelEduc para um novo AVA: a plataforma no-

rueguesa Itslearning. Cria-se, no Canadá, a instituição de 

apoio IRTC Society.  

O coordenador do Departamento de Cultura Geral/

Humanidades e instrutor, Prof. Sebastião Guimarães 

Costa Filho, é promovido à glória.  

2015 — SEBASTIÃO GUIMARÃES C. FILHO 2016 — WPLMS 

Passa-se a utilizar plataforma  

própria de AVA, desenvolvida  

no WPLMS.  

O ex-presidente da ARefES, primeiro Vice-Presidente para 

Assuntos Acadêmicos, ex-coordenador do Departamento 

de Estudos Exegéticos e instrutor, o pioneiro Prof. Paulo 

Anglada, é promovido à glória.  

2019 — PAULO ANGLADA 


