
 

 
   

FITRef   
Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai 

de misericórdias e Deus de toda consolação! É ele que nos 

conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar 
os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação 

com que nós mesmos somos contemplados por Deus. 
— 2 Coríntios 1.3-4 (ARA) 

Chegando ao fim de mais um ano letivo, damos graças a 
Deus pelo crescimento da FITRef neste ano, representando 

muitos inícios de jornada. Agradecemos, também pelas con-
clusões de jornada que testemunhamos neste ano, à medi-

da que diversos alunos concluíram seus cursos. Escolhe-

mos dois deles para compartilhar suas experiências nesta 
edição, e planejamos compartilhar o testemunho de outros, 

da próxima edição em diante. 

No meu papel de Vice-Presidente Discente da FITRef, acom-

panho o progresso dos alunos e tenho visto que muitos de-

les, neste ano, sofreram desânimo e foram tentados a desis-
tir de seus estudos. Isso ocorre, em parte, por causa das 

pressões cada vez maiores sobre pastores e missionários, 
para aconselhar e confortar não só suas próprias famílias, 

como também todos os seus rebanhos durante este tempo. 

Eles enfrentam situações ministeriais cujas dificuldades estão 
sendo exacerbadas por causa da pandemia. Pedimos as 

suas orações pelos nossos colaboradores, alunos e profes-
sores!  Peça a Deus que a FITRef seja uma fonte de ânimo, e 

que em meio à tristeza da pandemia, possamos anunciar o 

conforto que só vem do Espírito Santo de Deus. 

David Portela—Phnom Penh, Camboja 
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Efeitos pandêmicos sobre o Corpo de Cristo e a FITRef 

Formando: Xavier Tianeque, B.B.S. 

O curso de Teologia na FITRef, para mim é incomparável a 

outras opções de formação, pois forneceu-me uma cosmovi-

são integrada em todos os campos de saber que se baseia e 
harmoniza com valores e princípios bíblicos. Essa formação 

também tem me ajudado a entender e a atender o meu papel 
dentro do Reino de Deus, na igreja moçambicana e no mundo 

em geral, de tal maneira que sou capaz de atingir o propósito 

pelo qual fui criado, com base somente na perspectiva bíblica. 

Como aluno foi preciso empreender esforços e coragem até que 
pudesse chegar na conclusão do curso. Em toda essa caminha-

da, Deus nunca deixou-me só ou sem auxilio. É difícil escolher 

disciplinas ou professores favoritos—todas as disciplinas me fize-
ram ser o que hoje sou, graças a Deus. Olhando para Ele, a quem 

é tributado o nosso estudo e serviço, pretendo implementar um 
núcleo ou centro dos estudos cristãos e o incentivo de hábitos de 

leitura de livros reformados em nossa cidade, com a cooperação 

de outros irmãos que abraçam a mesma causa. Com os recur-
sos adquiridos na FITRef, poderemos atingir esses objetivos e 

promover uma igreja saudável.  

Para alunos que queiram se formar qualitativamente, 
recomendo a FITRef, como sempre faço! E aos que já 

estão estudando lá, quero encoraja-los a continuar até ao 

fim. Precisamos de mais irmãos preparados no campo 
de ação, na linha de frente. Para os mantenedores, de-

claro-lhes que vossa ajuda tem efeitos na expansão do 

Reino que não podem imaginar, pelo mundo afora. Eu 
agradeço a Deus porque sou produto dos esforços e 

contribuições desses irmãos. 

Xavier Tianeque—Nampula, Moçambique 



 

 
 

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/. 
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Apps FITRef eBook 20 Anos 

Formando: Giovan Amaral Casteluber, M.B.S. 

A grande vantagem de fazer meu mestrado na FITRef foi a 

possibilidade de adequação de horários, haja vista, o campo 

ministerial ter grandes e variadas demandas diárias. O EAD, 
permitindo que o docente (e o discente) atuem nas praças 

de suas residências, sem deslocamento, é um ganho expo-
nencial em termos de tempo e recursos. Além disso, a nos-

sa escola é composta de professores renomados e homens 

de fé bíblica comprovada, o que dá aos cursos um valor mui-
to além do seu conteúdo acadêmico. É uma oportunidade 

ímpar para o desenvolvimento da piedade. 

Enquanto aluno, pude interagir com pessoas do mundo 

todo no fórum, o que não faria com tanta acuidade se 
estivéssemos juntos presencialmente. Pude ser ensinado 

por professores de países distantes, como por exemplo 
o Rev. Francisco Leonardo Schalkwijk, homem cristão de 

sete costados. Este irmão me ensinou muito sobre a to-

lerância para com irmãos de outras tradições, mudando 
minha perspectiva e nutrindo amor pelos que fazem par-

te do Reino, vindos de todos os povos, línguas, nações, 
e denominações cristãs. 

Como gostaria que a nossa Escola já oferecesse o doutora-

do, pois meus objetivos são, à mercê de Deus, continuar os 
estudos. O arcabouço do conteúdo das disciplinas ampliou e 

melhorou a minha cosmovisão, dando-me argumentação 
sólida para usar junto ao rebanho confiado pelo Senhor, bem 

como nos Concílios que Ele me tem permitido presidir. 

Gostaria de frisar que acredito piamente no desenvolvi-

mento e crescimento da FITRef, com o sistema sendo atu-
alizado e remodelado para incorporar novas tecnologias e 

superar novos desafios. Acredito que a equipe dará o su-
porte desejado, pois as pessoas que trabalham na nossa 

Escola o fazem como por um tipo de sacerdócio, dando o 

seu melhor como se para o Senhor o fizessem. 

Portanto, mantendo a qualidade comprovada da docência, ten-
do uma retaguarda que consiga atender às demandas geradas 

pelo crescimento, esse não será apenas inercial, mas, poten-

cial. A FITRef tem muito a contribuir! Assim, oxalá, o Senhor 
Jesus volte logo, porém, até lá, que vejamos o êxito desse tra-

balho, sobretudo porque o Soli Deo Glória é a nossa meta.  

Giovan Amaral Casteluber 

Belo Horizonte, MG, Brasil 

Rara ocasião, especialmente em tempos de pandemia: O Presidente 
da FITRef, Ulisses Horta Simões (à esquerda), tem o prazer de  

entregar pessoalmente o diploma ao Rev. Giovan Amaral Casteluber  

https://www.fitref.online/doacoes/
https://apps.apple.com/br/app/fitref/id1537111874
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.dzigne.fitref&hl=pt_BR&gl=BR
https://www.fitref.org.br/

