
 

 
 

  

FITRef   
Cantai ao Senhor, todas as terras; proclamai a sua salvação, dia 

após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os 
povos, as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e mui 

digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses. 

- 1Crônicas 16.23-25 ARA 

Tivemos a alegria de anunciar, há algumas edições, a 

volta a todo o vapor dos Centros de Estudos da FI-

TRef. Esses centros, formados por iniciativa dos alu-
nos que vivem na mesma região, têm o objetivo de 

incentivo mútuo e apoio na realização das tarefas. Em 

2020, os alunos do Japão formaram dois grupos em 
províncias diferentes. Cada um desses grupos possui 

um líder—normalmente o tutor dos alunos—o qual 

facilita o acesso a livros e outros materiais de estudo. 
Outro grupo encontra-se em Angola, na costa sudo-

este da África, entre Namíbia e Congo. O tutor do 

grupo, pastor Mateus Pedro Pimpão Antônio, nos 
contou um pouco sobre o seu país:  

a capital de Angola, Luanda, tem cerca de 5 milhões de 

habitantes, cuja maioria vive do comércio, dependendo 
do dinheiro do dia para sustentar a família. Angola vive 

em extrema pobreza após a independência (1975), acen-

tuada com a pandemia do SARS-CoV-2. Embora sejamos 
governados por um partido de matriz comunista, que vez 

ou outra ameaça penalizar as igrejas, o clima religioso 

envolve um pluralismo de crenças, com grande movi-
mento do catolicismo e um índice considerável de evan-

gélicos. As religiões africanas estão espalhadas pelo país, 

algumas delas muito influentes, tais como Tocoísmo e 
Kimbanguismo. Porém, atualmente, o profetismo tem 

invadido o nosso país. Vários homens se levantam, inti-

tulando-se “profetas de Deus”. O triste é que muitas pes-
soas se deixam iludir por esses falsos profetas. É nesse 

contexto que Deus nos abençoa com um curso que mu-

dará as nossas vidas e a de muitas outras pessoas.  

O grupo de alunos angolanos não surgiu de uma hora para 

a outra: foi fruto de muitas conversas e oração entre irmãos 
piedosos que se dispõem a proclamar as verdades bíblicas 

em lugares remotos, pouco expostos ao evangelho verda-

deiro e, conforme pontuado acima, em extrema pobreza. 

A organização da turma teve início com conversas entre o Rev. 

Ulisses Horta Simões e eu, em fevereiro de 2020, quando ain-

da residia no Brasil, mas já com previsão de volta para Angola. 
O objetivo de nossas conversas era ajudar-nos a montar uma 

grade curricular para os institutos bíblicos em Luanda e em 

Ondjiva. Infelizmente esse projeto não teve o andamento dese-
jado. Foi então que pedi ao Rev. Ulisses que me ajudasse a 

entender como funciona a construção de uma grade curricular 

de um bacharelado em teologia, visto que o pastor André havia 
comentado comigo sobre a pretensão de se começar o curso 

de bacharel em teologia em alguns anos na estrutura física do 

Faculdade 

Internacional 

de Teologia 

Reformada 

ABRIL—MAIO 2021 

Centro de Estudos—Luanda, Angola 

Da esquerda para a direita: Cláudio Manuel Martinho (presbítero na 
IP do Farol), André Pedro Pimpão António (pastor na IP do Farol), 

Mateus Pedro Pimpão António (pastor na IP do Farol), António Isaac 
Pedro Mendes (presbítero na IP do Farol), Baptista Panda (pastor na 

IP Vitória) e Nguinamau Mabuidy (pastor na IP Nazaré). 



 

 
 

Seminário Presbiteriano Neves Mussaqui. Vi um desejo e 

prontidão em nos ajudar nessa empreitada, o que fez com 
que o foco de nossas conversas fosse ampliado. Foi desta 

maneira, talvez já no meio de 2020, que começamos a 

falar na possibilidade de abrir uma turma da Faculdade 
Internacional de Teologia Reformada em Angola, tendo a 

mim como tutor. A ideia foi amadurecendo a cada dia. 

Passamos a nos falar mais, principalmente via WhatsApp. 
Pedimos algumas informações sobre os possíveis estu-

dantes que fariam parte do projeto. Passei a acessar o site 

da FITRef, para melhor conhecer a instituição e os procedi-
mentos. Falamos da possibilidade de bolsas. Pensamos 

sobre a viabilidade das aulas, posto que Angola tem dificul-

dades de internet. Planejamos a compra de equipamentos 

que nos ajudariam nas aulas. Assim, o projeto ganhou 
corpo, dando-nos a esperança de professores bem forma-

dos para o curso de bacharel. Em todo esse tempo, conta-

mos com a assessoria do pastor André Pimpão que, por 
estar em Angola, nos dava as informações necessárias 

sobre a situação do país, da igreja e dos futuros estudan-

tes. Foi ele também quem verificou o preço dos equipa-
mentos para as aulas. Hoje, pela graça de Deus e ajuda de 

muitos irmãos, encabeçada pelo rev. Ulisses, temos todos 

os equipamentos necessários que têm nos permitido 
avançar com os estudos da turma. Temos uma TV de 43 

polegadas, um modem para internet, um notebook e um 

ambiente fraternal de ensino. 

O polo de estudos em Angola é constituído de quatro pas-

tores e dois presbíteros, todos da Igreja Presbiteriana de 

Angola. O grupo se reúne quinzenalmente no espaço cedi-

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 
210 Pace Dr. 
Bristol, VA  24201  USA 

Boletim Financeiro  do pelo seminário Presbiteriano ou na casa de um irmão, 

quando necessário. Além do ministério pastoral, todos tra-
balham secularmente, a maioria como professor. 

Em Angola, para se ter condições salariais mais dignas, é 

necessário que se trabalhe em mais de uma ou duas esco-
las. Alguns trabalham em 3 lugares para conseguir o pão da 

família, o que dificulta o acompanhamento das matérias. O 

desejo de aprender para ensinar e levar avante a expansão 
do evangelho faz que encaremos essas dificuldades com fé, 

buscando forças do Senhor. Apesar das dificuldades enfren-

tadas, todos nos esforçamos para glorificar a Deus nos nos-
sos estudos, buscando remir o tempo e cumprir com as 

tarefas. Enquanto caminhamos nos estudos, não fomos 

abandonados. A equipe da FITRef sempre esteve pronta em 
nos ajudar em todas as nossas necessidades. Os professo-

res foram sempre compassivos, atenciosos e muito piedo-

sos ao lidar conosco. Nossa experiência na instituição é sur-
preendentemente muito positiva. Algo que temos falado 

muito nos nossos encontros é que sabíamos que a FITRef 

seria uma instituição séria, até porque conheço o atual dire-
tor há alguns anos, e sei do seu zelo ao fazer as coisas, mas 

não pensávamos que fosse tão séria assim em todos os 

níveis. O comprometimento dos irmãos da direção e dos 
professores tem sido uma grata bênção para a nossa turma.  

Oramos para que nossos irmãos sejam em tudo abençoados e 

encorajados, assim como Josué, segundo nos ensinam as 
Escrituras, por intermédio de Moisés: “O Senhor é quem vai 

adiante de ti; ele será contigo, não te deixará, nem te desampa-

rará; não temas, nem te atemorizes” (Dt 31.6 ARA).  
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