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A pandemia do COVID-19 mudou o mundo, mudou a 
rotina das pessoas em todos os lugares. Por conta 
da pandemia, as celebrações de 20 anos da FITRef 

não puderam ocorrer como quando dos 10 anos. Naquela 
ocasião, por cerca de um ano, isto é, de Outubro de 2010 
a Outubro de 2011, vários eventos de celebração em dife-
rentes localidades marcaram o fato na história. Em 17 de 
Outubro de 2020, data precisa em que a FITRef completou 
20 anos de sua criação, estávamos no auge da pandemia 
em vários lugares do mundo. Eventos presenciais não foram 
possíveis.

1. SELO CELEBRATIVO – Esse selo, conforme estampa-
do no cabeçalho acima, se tornou a marca visual do evento 
de 20 anos. 

2. APLICATIVO – Um oportuno aplicativo gratuito para 
smartphones, tanto na versão Android quanto na versão 
iOS, foi lançado e disponibilizado através das duas lojas in-
ternacionais. Trata-se de uma ferramenta de consulta aos 
dois principais sistemas confessionais reformados - as Três 
Formas de Unidade e os Símbolos de Westminster, com re-
curso de pesquisas. Clique, abaixo, no ícone correspondente 
ao sistema do seu smartphone para acessar e instalar, se 
desejar. 

3. EDIÇÃO E-BOOK – Um interessantíssimo e-book foi 
lançado, com duas seções: a primeira, com a sinopse his-
tórica da FITRef; a segunda, temática, explorando o tema 
“Educação A Distância E Educação Teológica”, sob a ótica 
de sete dos membros do corpo docente da instituição.

Clique no ícone para acessar a página do 
e-book. 

4. PRODUÇÃO DE VÍDEO ESPECIAL – Um vídeo muito 
especial, incluindo o depoimento dos pioneiros fundadores 
da FITRef, foi lançado em língua portuguesa; há, também, 
uma versão legendada em língua inglesa.

Clique no ícone para acessar a página que comporta 
as duas versões.

5. NOVO CURSO – Outro acontecimento marcante des-
se tempo de celebração dos 20 anos foi o lançamento da 
oferta de um novo curso - o Mestrado em Missiologia, com 
opção para titulação em Especialização. 

Para o lançamento, a FITRef disponibilizou um vídeo de 
apresentação e uma página de release, onde o vídeo pode 
ser assistido, ao alcance de seu “clique”.

E assim, tomamos emprestadas as palavras de Samuel, 
entre Sem e Mispa, para também declarar, em pleno ano de 
2021:

FITRef em expansão

Q uando a FITREf 
começou suas ati-
vidades de ensino, 

em 2001, apenas dois paí-
ses preencheram o rol dis-
cente: 36 alunos, sendo 35 
do Brasil e um do Canadá. 
Somente em 2004 outro 
país se agrega à lista dos 
alcançados com discentes; 
curiosamente, não foi outro país dentre os lusófonos: foi a 
Bélgica.

FACULDADE INTERNACIONAL DE  TEOLOGIA REFORMADA

ENCERRAM-SE AS CELEBRAÇÕES 20 ANOS!

“...Até aqui o Senhor nos tem 
ajudado!” 

(I Samuel 7.12.b, versão livre).

https://www.fitref.online/missiologia/
http://apps.apple.com/br/app/fitref/id1537111874
http://play.google.com/store/apps/details?id=net.dzigne.fitref&hl=pt_BR&gl=BR
http://www.fitref.org.br/ebooks_20_anos/
https://www.fitref.org.br/video_20_anos/
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De 2005 a 2010, além de vários outros brasileiros adi-
cionados, sobe para 2 o número de alunos no Canadá, 2 são 
acrescidos nos Estados Unidos da América, dois países eu-
ropeus trazem representação discente com um novo aluno 
em cada: Itália e Portugal. Entretanto, foi do continente afri-
cano que se agregou um contingente expressivo – mais pre-
cisamente, de Moçambique, com 13 novos alunos ali. Esse 
contingente foi resultado de esforços empre-
endidos pelos missionários norte-americanos 
Charles Woodrow e Roland Seiler e pelo pastor 
brasileiro Jaime Marcelino. A propósito, esses 
ilustres irmãos e suas igrejas se responsabili-
zaram por bolsas de estudos integrais para os 
alunos daquele país. 

Entre 2011 e 2019, chega a 13 o número 
de países alcançados, com destaque para a 
expansão em Moçambique (mais 13 novos 
alunos), Japão (9 novos alunos), Estados 
Unidos (mais 2 alunos) e Albânia (2 novos alu-
nos). 

Em 2020, aquele fato inusitado - e triste - se abateu 
sobre o planeta: a pandemia virótica COVID-19. Em meio a 
tantas notícias ruins e perdas lamentáveis, um setor foi al-
tamente alavancado: a educação a distância. Tanto é que a 
FITRef alcançou, ao final de 2020, 51 novos alunos, chegan-
do a 14 países; e em 2021, alcançou a marca de 505 ma-
trículas em sua história, atualmente presente em 20 países 
do globo: Albânia, Angola, Brasil, Cabo Verde, Canadá, Catar, 
Chile, Estados Unidos, França, Índia, Iraque, Israel, Itália, 
Holanda, Japão, Moçambique, Oman, Portugal, Quirguistão 
e Tailândia.

Damos graças a Deus, orando (e convidando você a orar 
conosco) por expansão ainda maior em 2022, sempre a servi-
ço da glória de Deus e do cumprimento dos Seus propósitos!

MISSIOLOGIA EM AVANÇO
Pelas misericórdias do Senhor, nosso novo curso na 

área de Missiologia começou com 8 alunos. Trata-se do 
Mestrado em Missiologia, que oferece opção para titulação 
como Especialista em Missiologia com parte do cumprimen-
to do programa. 

As inscrições disponíveis para 2021 fo-
ram: AM 505 – Missões Transculturais (Prof. 
Flávio Ulisses da Silva), AM 507 – Estratégia 
Missionária (Prof. Romer Cardoso dos Santos 
e Prof. Felipe Boechat Asseruy Silva), HI 
503 – História da Expansão do Cristianismo 
(Prof. Chun Kwang Chung), PR 602 – Teologia 
Bíblica de Missões (Prof. Sérgio Lima), AM 
504 – Desafios Missionários Contemporâneos 
(Prof. Carlos Del Pino) e AM 508 – Teologias 
Contemporâneas de Missões (Prof. Chun 
Kwang Chung e Prof. Elias dos Santos 

Medeiros). Para 2022, novas disciplinas, mais professores, 
enriquecimento da bagagem de estudos missiológicos. Não 
deixe de efetuar sua visita à página do curso. Igualmente, 
não deixe de dar uma olhada na landing page do curso, e no 
vídeo nela inserido. 

“Pois a terra 
se encherá do 

conhecimento da 
glória do Senhor, 
como as águas 
cobrem o mar”

 (Habacuque 2:14, ARA).

APOIE A FITRef
Doações no Brasil podem ser feitas através do 

Instituto de Apoio à FITRef (IAF), 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/.

“...e serão minhas testemunhas em 
Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e 

até os confins da terra”
 (Atos 1:8, NVI). 

https://www.fitref.online/mestrado-em-missiologia-m-m-s
https://www.fitref.online/missiologia/
https://
https://www.fitref.online/doacoes/
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