
 

 
 

  

FITRef   
Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação 
de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados 
afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo 
que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais 

unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por 
partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando 
cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada 
um em vista o que é propriamente seu, senão também cada 

qual o que é dos outros.— Filipenses 2.1-4 

Quando trabalhamos juntos, em sinergia, podemos realizar 
muito mais do que sozinhos. Somos parte de um grande 
grupo, de eleitos de Deus para mostrarmos o brilho dele e 
desfrutarmos das bênçãos que ele graciosamente nos dá. 
Pensando nisso, a FITRef montou um programa de incentivo 
à cooperação entre os alunos, através da criação de centros 
locais de estudo. A ideia é que um auxilie e anime o outro, 
sanando dúvidas, expandindo conceitos e apoiando em qual-
quer dificuldade, além de gozarem do acompanhamento de 
um tutor local. Assim, em agosto de 2020, dois centros lo-
cais foram reconhecidos, ambos no Japão.  

O primeiro, na província de Gunma-ken, cerca de 150 Km de 
Tóquio, é formado por quatro alunos, cristãos dedicados à 
obra do Senhor, os quais se esforçam para aprender mais 
sobre a vida e obra de nosso Salvador, com a disposição de 
melhor servi-lo. Evanilton Santos, tutor do grupo, Vanderlei 
Toshio, Pedro Ando e Gerson Osawa, se reuniram e puse-
ram esse projeto em prática. 

Pastor Evanilton explica a situação nos alunos no Ja-
pão e as formas em que espera que o centro local 
ajude os seus integrantes:  

A vida no Japão reflete a realidade do mundo capitalista atual. 
A maioria das pessoas trabalha no mínimo 12 horas por dia, 
e, muitas vezes, na correria do dia a dia, os alunos perdem o 
ritmo das aulas e atividades da FITRef. Com o Centro de Es-
tudos, os alunos compartilham o que estão estudando no 
momento, expõem suas dificuldades, trocam experiências e 
oram juntos. Num primeiro momento faremos tanto reuni-

ões virtuais quanto presenciais, buscando, ao longo do pro-
cesso descobrir a melhor forma de nos reunirmos. Além do 
Centro Local, também criamos um grupo no WhatsApp para 
manter a constância do contato. Esse grupo já livrou alguns 
alunos de problemas com datas e horário para aulas ao vivo, 
entregas de trabalhos e até prazos de provas finais. A abertu-
ra desse Centro Local completa a minha alegria de reunir 
colegas para progredirmos no aprendizado, pois estudar é 
sempre um desafio. Às vezes esse propósito parece inalcan-
çável pelas características de um curso EAD, tais como a 
necessidade de autodisciplina e falta de contato em seu pró-
prio contexto com colegas e professores. Em situações co-
mo a que temos aqui no Japão, precisando conciliar trabalho 
intenso, cuidados com a família e serviço na igreja, ter ami-
gos que lutam com as mesmas dificuldades e ainda assim 
se propõem a caminhar com você, te motivando, certamente 
faz toda a diferença. Somos privilegiados por termos amigos 
próximos estudando na mesma escola teológica e unidos 
para servir ao Senhor na igreja local. Sinceramente espero 
que nossa iniciativa incentive outros colegas da FITRef a se 
reunirem também como um Centro Local em suas respecti-
vas regiões. 

Da esquerda para a direita, os alunos Vanderlei Toshio, 
Pedro Ando, Evanilton dos Santos e Gerson Osawa 
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Boletim Financeiro Centro Local de Estudos — Aichi-ken, Japão 

O segundo grupo fica em Aichi-Ken, na cidade de Tahara, 
cerca de 330 km de Tóquio. É formado pelos alunos Claudi-
ney Sena, Luan Kendy e Márcia Gomes. O professor Daniel 
Charles Gomes, tutor do centro, relata as circunstâncias que 
levaram o grupo a se reunir: 

O mundo testemunhou, na última década, mudanças rápi-
das e substanciais nas práticas de ensino e aprendizagem 
em instituições de ensino superior. As tecnologias baseadas 
na Web são cada vez mais usadas para oferecer aprendiza-
gem flexível e online para alunos presenciais e à distância. 
Essas mudanças também estão ocorrendo nas academias 
de ensino teológico. 

Quando um número de pessoas da Igreja Presbiteriana 
Cristo é Vida – Japão começou a estudar na FITRef, notei a 
necessidade dos alunos de encontrar parceiros de estudo 
através da criação de grupos on-line. Mas percebi que pre-
cisavam de mais! Era como repetir a receita indefinidamen-
te - Educação à distância e grupo de estudo à distância. 
Assim, foi apresentada aos estudantes a ideia dada pelo 
vice-presidente discente da FITRef: formar um grupo que 
de suporte e base para o grupo local. Nosso polo, então, 
foi criado para encorajar discussões e, em longo prazo, 
ajudar os alunos a aperfeiçoar seus estudos. Queremos 
discutir o que impactará sobre as avaliações, encontrar 
soluções para as dúvidas relacionadas ao estudo, compar-
tilhando recursos e dicas para ajudar uns aos outros, além 
de fornecer um sistema de apoio que incentiva a interação 
com os colegas. Ao interagir com pessoas que comparti-
lham os mesmos objetivos, certamente estaremos mais 

determinados a fazer nosso melhor. A reunião do CEFITT 
(Centro de Estudos FITRef Tahara), acontece pessoalmente 
uma vez por mês e, sempre que necessário, virtualmente, 
pela plataforma ZOOM. Havendo necessidade, eu ajudo os 
alunos em sessões individuais por conferência telefônica. 
Combinamos uma contribuição mensal para compra de 
livros exigidos nas disciplinas e que comporão a nossa bi-
blioteca de estudos. Assim, também serviremos a outros 
alunos de nossa comunidade que ingressarem nos estu-
dos. Acreditamos que juntos, guiados e encorajados por 
Cristo, somos mais fortes e mais capazes! 

Da direita para a esquerda, os alunos Claudiney Sena, 

Luan Kendy e Márcia Gomes. Misabel Tanno faz parte  

do grupo de intercessores pelos estudantes do Japão 

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 
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