
 

 
 

  

FITRef   
Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso traba-

lho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois 

servistes e ainda servis aos santos. -  Hebreus 6.10 ARA 

A FITRef  chegou à metade de mais um período acadêmi-
co de 10 semanas, com o maior corpo discente de todos 
os tempos: 203 inscrições em 9 cursos diferentes, feitas 
por 106 alunos em todo o mundo! Regozijamo-nos com 
este crescimento, enquanto nos preparamos para os tra-
balhos e desafios maiores que ele representa. Oramos 
para que a excelência de Cristo se reflita em tudo o que 
fizermos. Que a diligência caracterize nossos estudos e 
conduta e que a graça seja a marca registrada dos relaci-
onamentos entre os envolvidos no processo de ensino e 
aprendizagem de teologia reformada desta faculdade. 

Muitas pessoas em todo o mundo estão trabalhando 
arduamente para ajudar a FITRef de diferentes manei-
ras. A maioria delas raramente está sob os holofotes, 
ainda que trabalhem fielmente para a glória de Cristo e 
o anúncio de seu Reino. Como parte da comemoração 
de 20 anos de existência, publicamos recentemente um 
e-book comemorativo, com artigos oferecidos por nos-
sos professores e funcionários, abordando o tema da 
educação teológica à distância. Agradecemos todo o 
tempo e energia investidos na redação, edição, diagra-
mação e design para produzir um livro que celebra o 
passado, ao mesmo tempo em que fornece percepções 
significativas sobre nosso método de ensino no presen-
te e no futuro. Este e-book (em português) pode ser 
lido e baixado em nosso site: https://www.fitref.org.br/. 

Logo após a publicação do e-book, lançamos nosso apli-
cativo do 20º aniversário no iOS e Android, o “FITRef”. Es-
sa ferramenta, disponível em inglês e português, permite 
aos usuários acessar rapidamente informações sobre a 
faculdade, incluindo padrões confessionais e boletins infor-
mativos. Mais uma vez, muitos atores invisíveis foram res-
ponsáveis por projetar, codificar, produzir e integrar o apli-
cativo ao nosso site existente. Gostaríamos de agradecer 

especificamente aos desenvolvedores, dzign-e (https://
dzign-e.com.br), por seu papel na conclusão deste projeto. 

De fato, temos muito que comemorar, pois Deus nos sus-
tentou por 20 anos e continua a nos abençoar com novas 
oportunidades de crescer e servir. Nos últimos dez anos, 
uma parte essencial desse apoio veio da International Re-
formed Theological College Society - IRTC Society (https://
irtcsociety.ca), uma organização canadense criada para 
apoiar a FITRef e suas atividades. Entre outros queridos 
irmãos, Harold J. Ludwig esteve envolvido na liderança 
desses esforços, como Diretor de Desenvolvimento da 
IRTC/FITRef. Mesmo antes de a sociedade ser formada 
como uma organização sem fins lucrativos, Harold e outros 
estavam trabalhando duro, arrecadando fundos e espalhan-
do a nossa missão e necessidade urgente de educação 
teológica reformada nos países de língua portuguesa. Nas 
próprias palavras de Harold: “Ao longo da última década, 
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aumentamos gradualmente o número de doadores indivi-
duais e institucionais, bem como o apoio de alguns na co-
munidade empresarial. Muitas igrejas nos têm em seus 
orçamentos anuais ou contribuem por meio dos diáconos. 
É claro que o trabalho continua e a sociedade, formada por 
cinco diretores, se reúne trimestralmente para revisar os 
diversos programas que apoiamos. Estamos ansioso para 
contribuir ao trabalho da FITRef, por mais muitos anos, 
enquanto continuamos a construir nossa base de apoio.” 

Outro motivo de alegria é muito mais recente e vem do 
hemisfério sul. Nos mesmos moldes da IRTC Society, uma 
nova fundação foi estabelecida no Brasil para auxiliar a FI-
TRef. O IAF - Instituto de Apoio à FITRef , foi criado em 30 
de dezembro de 2020, na cidade de Maricá, no estado do 
Rio de Janeiro. Isso finalmente permitiu que se aceitasse 
pagamentos em cartões de crédito e boletos de contas 
bancárias brasileiras! Embora isso pareça um detalhe insig-
nificante pela onipresença dos pagamentos on-line na era 
atual, muitos alunos em potencial não tinham um cartão de 
crédito internacional que pudessem usar através dos gate-
ways internacionais, os quais foram as únicas opções da 
FITRef por muitos anos. Lidar com as taxas dos alunos 
brasileiros em seu próprio país proporciona mais acesso à 
FITRef, além de fornecer uma maneira melhor de remune-
rar nossos instrutores brasileiros. O IAF também está dis-
cutindo maneiras de arrecadar fundos no Brasil, um cená-
rio em que fazer doações a instituições missionárias (em 
vez de indivíduos) não é comum. Entre muitos outros que 
trabalharam nos bastidores para viabilizar a IAF está Túlio 
Leite, membro da diretoria da FITRef há mais de quatro 
anos. Túlio e sua esposa, Sara, se envolviam com a divul-
gação do ministério da FITRef por muitos anos em confe-
rências, igrejas e eventos. 

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 

Boletim Financeiro  

Nosso irmão Túlio Leite, logo após 

o registro official do IAF em 30 de dezembro de 2020 

Agradecemos a Deus por esses preciosos homens e mu-
lheres que dedicaram seus corações para apoiar a FITRef e 
sua missão de ensinar teologia reformada à distância, al-
cançando estudantes em todo o mundo. Eles têm sido 
inestimáveis parceiros em nossos esforços para equipar 
líderes, instrutores e pastores da igreja de língua portugue-
sa com o conhecimento e as ferramentas de que precisam 
para pregar o Evangelho de Cristo e anunciar seu Reino. 
Soli Deo Gloria! 
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