
 

 
 

  

FITRef   
Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão 

lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus.
— Mateus 8.11 (ARA) 

Enquanto cumprimos a ordem divina, de sermos agentes 

para a expansão do reino de Deus, seja indo a lugares remo-
tos, seja fazendo brilhar a glória de Deus onde estamos, nos 

alegramos pelas conquistas que o Senhor concede à nossa 

instituição de ensino. Novo curso de mestrado passa a ser 
oferecido; desta feita, cobrindo a área da missiologia.  Para 

atingir seus objetivos, o então departamento de Apologética 

passa a ser Departamento de Apologética e Missiologia.  

Segundo Dr. Daniel Charles Gomes, professor da FITRef e 

novo coordenador do DAM, 

Missiologia e Apologética não são apenas faces ou detalhes 

da Grande Comissão: ambas são uma tarefa necessária para 

educar e preparar os ministros para o serviço evangélico no 
século XXI. O Departamento de Apologética e Missiologia da 

FITREF irá equipar ainda mais pastores e líderes para lidar 

corretamente com a palavra de Deus, treinar outros pastores 
e líderes para se engajarem na cultura e ensinar a igreja local 

com a verdade da Palavra de Deus no que se refere a ques-

tões contemporâneas da ética, história, cultura, e principal-
mente o debate e questões de religião e fé no ambiente pú-

blico. O estudo da missão cristã tem sido realizado a partir 

de várias perspectivas e cada vez mais envolve disciplinas 
que há muito evitam o tópico. Ao mesmo tempo, alguns 

missionários, administradores e professores de missões 

também se sentem distantes da missiologia acadêmica. A 

FITREF reuniu estudiosos e profissionais, missiólogos e aca-
dêmicos que consideram a missão cristã - na prática ou na 

teoria, no passado ou no presente - de seus lares acadêmi-

cos ou ambientes transculturais específicos. Acadêmicos de 
cepa reformada com orientações disciplinares semelhantes 

e de estudos de missão. 

Nesta edição, Rev. Ulisses Horta Simões, presidente da FITRef, 

concedeu uma entrevista, em que responde alguns questiona-
mentos sobre o Departamento de Apologética e Missiologia:  

Por que um departamento de Apologética e Missiologia?   

Em primeiro lugar, lembro que o departamento de Apologética 
cristã já existia; agora, agrega-se a ele o missiológico. Minha 

opinião é que qualquer escola de teologia precisa dedicar parte 

dos seus esforços de ensino ao preparo de seus alunos para o 
cumprimento da “Grande Comissão” (Mateus 28.18-20); este 

empreendimento, na minha visão, está entranhado com a tare-

fa pastoral. Tomo como ilustração o episódio que envolveu 
Andrew Fuller (1754-1815) e William Carey (1761-1834), cha-

mado de “Pai das Missões Modernas”: Fuller comparou o em-

preendimento missionário asiático, que marcou o advento das 
missões modernas, como a exploração de uma profunda mina 

de ouro; Carey disse: “eu desço à mina, enquanto vocês segu-

ram a corda!”. Na minha atual concepção, todos os pastores e 
demais líderes de igreja local têm, necessariamente, que ser 

missionários, havendo dois tipos de missionários: os que se-

guram a corda na primeira ponta (chamo-os de “missionários 
‘P1”) e os que descem à mina (chamo-os de “missionários 

‘P2”). Os pastores e líderes que não estão, ou na P1, ou na P2, 

são meros espectadores à margem do projeto divino. Ade-
mais, o departamento ora ampliado com missiologia encampa 

um novo curso, o qual resgata, em minha visão pessoal, um 

dos objetivos da criação da FITRef.   

Tendo em vista a acusação de que reformados não fazem 

missão, existe uma missiologia reformada?     

Prefiro dizer que existe—e deve existir—uma missiologia ge-
nuinamente bíblica, e que a cosmovisão reformada autêntica é 

um modelo que busca—e deve perseverantemente buscar—

segui-la o mais perto possível! A acusação não é cabível a re-
formados, num sentido estrito da palavra; entretanto é cabível a 

quem, tendo-se por reformado, prioriza determinados deveres 

da fé cristã em detrimento do dever evangelístico. William Ca-
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rey e Andrew Fulller eram reformados; João Ferreira de Almei-

da (1628-1691), missionário português na Indonésia, era re-
formado; David Brainerd (1718-1747), também era; Adoniram 

Judson (1788-1850) o era; David Livingstone (1813-1873), 

também; Robert Reid Kalley (1809-1888) e Ashbel Green Si-
monton (1833-1867), pioneiros no Brasil, eram reformados. 

Também de missionários reformados se constituiu grande 

parte dos fundadores da FITRef.   

Que cursos estarão dentro desse novo departamento?  

O curso padrão mais diretamente ligado a esse departamento 

será o Mestrado em Missiologia; contudo, haverá uma possibi-
lidade para que o aluno opte por cumprimento parcial, isto é, 

cerca de um terço do programa de mestrado, auferindo diplo-

ma de “Especialista em Missiologia”.  

Que diferencial a FITRef oferecerá aos seus alunos no campo 

acadêmico de missões?  

Em primeiro lugar, sendo uma instituição reformada, deverá 
balizar o conteúdo ensinado no teor dos símbolos de fé que a 

instituição adota: as Três Formas de Unidade e os Símbolos de 

Westminster. Isto significa que as chamadas “doutrinas da 
graça” serão inegociáveis na prática docente e no conteúdo a 

ser compartilhado com os alunos. Em segundo lugar, o mode-

Apoie a FITRef 

Doações no Brasil podem ser feitas através do Instituto de 
Apoio à FITRef, usando a Chave PIX: 40.222.456/0001-10. 
Irmãos e irmãs em outros países, podem seguir as instruções 
em nosso site: https://www.fitref.online/doacoes/. 

Boletim Financeiro  lo idealizado no PPC-Plano Pedagógico de Curso pretende ro-

bustecer o exercício prático dos alunos.   

Qual o perfil esperado dos alunos atendidos nesses cursos?  

Alunos que amem a Cristo, que tenham a convicção de que 

são infinitamente devedores àquele que pagou o preço da re-
denção eterna, que considerem a “Grande Comissão” uma 

ordem (e não mera opção), e que se sintam compelidos a se 

envolver radicalmente em empreendimentos reais das mis-
sões, em seu sentido amplo, em qualquer das “pontas”, mas, 

especialmente na ‘P2’: evangelização e plantação de igrejas em 

qualquer contexto étnico e sociocultural.   

Para quando está previsto o início dos cursos?  

Para o terceiro período letivo do corrente ano, no fim de julho! 

Em sua opinião, que áreas são mais sensíveis no preparo 

para futuros missionários?  

Não sou um missiólogo; sou um aprendiz de “missionário P1”. 
Portanto, arriscando-me na resposta, eu diria que incluem a 

percepção de tudo quanto acima mencionei, apenas acrescen-

tando a premissa de IITimóteo 2.2 (“E o que de minha parte 
ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite 

a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros”) co-

mo um grande norte. Os livros, com as biografias dos missio-
nários que os antecederam, servem para mostrar as suas qua-

lificações e os desafios que enfrentaram, o que se pode apren-

der deles aprender, e o que se deve evitar. Entretanto, quere-
mos mais: queremos missionários de quilometragem mais 

rodada, vivos em nosso tempo, compartilhando eficientemente 

suas experiências com os iniciantes.    

Na próxima edição trataremos do novo curso vinculado ao 

Departamento de Apologética e Missiologia e apresentaremos 

os novos professores. Até lá, já está disponível a página folder 
do Mestrado em Missiologia, oferecido a partir deste trimestre 

pela FITRef. O link de acesso é https://www.fitref.online/

missiologia/. Na página é possível encontrar mais detalhes so-
bre o curso, além de diversas informações, incluindo apresen-

tação dos professores e as modalidades em que os alunos 

poderão se inscrever. 
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