
MISSÕES 

Como o Presbiterianismo chegou ao Brasil. 

No século XVI houve uma tentativa de implantação do presbiterianismo no Brasil, 

através dos franceses que aqui chegaram em 1557.  

A ceia do Senhor, segundo o rito bíblico calvinista, foi celebrada pela primeira vez, 

na  América do Sul, no dia 21 de março de 1557, no Rio de Janeiro.  

Os franceses, no entanto, foram expulsos de nosso país em 1567.  

Duas outras tentativas foram feitas através dos holandeses, em 1624 e em 1630. 

Em 1654, os holandeses foram expulsos do Brasil, e as comunidades presbiterianas 

que eles haviam implantado no Nordeste, desapareceram. 

A implantação definitiva do presbiterianismo no Brasil, se deu através do trabalho 

de “missionários” que vieram especialmente para evangelizar os brasileiros. 

O primeiro missionário presbiteriano a vir para o Brasil foi o Rev. Ashbel Green Si-

monton, que aqui chegou, na cidade do Rio de Janeiro, no dia 12 de Agosto de 1859. 

Tinha apenas 26 anos de idade e seu ministério durou apenas 8 anos, pois o Rev. 

Simonton faleceu em São Paulo, no dia 8 de Dezembro de 1867. 

A essa altura, a nossa igreja já tinha um Presbitério (Presbitério do Rio de Janeiro), 

um seminário, cinco pastores e três igrejas organizadas (A 1ª Igreja Presbiteriana do Rio 

de Janeiro, a 1ª Igreja Presbiteriana de São Paulo e a de Brotas - SP). 

Fonte: A razão da Nossa Fé (Adão Carlos Nascimento)  

Casa Editora Presbiteriana 1985. 

“Somos todos missionários” 
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15º TEMPLO INAUGURADO 

 

Com grande festa espiritual, foi inaugurado 

no dia 10/07/2021, o 15º templo 

presbiteriano, construído pelo Projeto Mão 

na Massa, no Município de Miguelópolis/SP.  

Presentes a inauguração um grande número 

de pessoas, que foram divididas, em três 

grupos, o primeiro grupo utilizou as cadeiras 

do templo, distanciadas umas das outras, o 

segundo grupo utilizou as cadeiras colocadas 

na calçada, em frente à igreja e o terceiro 

grupo as cadeiras colocadas na calçada do 

outro lado da rua, em frente da igreja, sendo 

observado, na medida do possível, o 

Protocolo.  

Durante a inauguração esteve presente o 

Prefeito da cidade Dr. Naim Miguel Neto e 

outras autoridades civis.  

Representando a Junta Missionária da IPB 

Pinheiros o Rev. Arival Dias Casimiro e Rev. 

Mariano Alves Junior. E da Confederação 

Nacional de Homens Presbiterianos – CNHP 

o Secretário Nacional Presbítero Paulo 

Roberto da Silveira Daflon, o Presidente da 

CNHP, Presbítero José Roberto Albrecht, presente ainda o Vice-Presidente da 

CNHP da Região Centro Oeste o Presbítero Marcos, tendo como 

coordenadores os Presbíteros Paulo Ivo Nunes de Souza e Edivaldo Silva 

Durães, e os abençoados Voluntários. 



NOTÍCIAS DO JAPÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde nossa última carta...  

Compramos nossa passagem para o Brasil para o dia 16 de agosto. Se tudo correr bem, 

chegaremos no Brasil no dia 17. Infelizmente, Rev. Edmar e Adriana Barros, apesar de já 

terem permissão do governo japonês para vir morar aqui, não conseguem o visto do 

consulado no Brasil. Decidimos que, apesar disso, chegou a hora de estarmos com nossa 

família e visitarmos nossos parceiros. Reverendo Edmar continua aguardando a permissão 

para vir e enquanto isso, os irmãos da igreja continuarão se reunindo para estudar a Bíblia sob 

minha supervisão. Continuarei ministrando os estudos semanais via zoom e Claudinei se 

encarregará de trazer a Palavra nos cultos presenciais. Márcia saiu da escola onde trabalhava. 

Sabemos que isso acarretará perda salarial, mas confiamos em Deus quanto a essa questão. Já 

percebemos a diferença na dedicação integral ao projeto missionário.  

Pedidos de Oração  

- Por famílias da igreja – União nos lares, frequência nos cultos presenciais e estudos 

bíblicos on-line, participação na comunhão e dedicação no aprendizado da Palavra. Pedimos 

a Deus por sabedoria, paciência e amor. - Pelo nosso tempo no Brasil – Pretendemos ficar seis 

meses longe do Japão. Nesse tempo o plano é cuidar da saúde física e mental, estar com 

nossa família, conhecer nossa netinha, visitar igrejas parceiras e amigos. Que seja um tempo 

abençoado e abençoador! - Pelo sustento - Somos aquecidos pela lembrança de queridos que 

clamam por nós e investem no campo do Japão. Precisamos urgentemente de mais recursos 

para a continuidade de nosso projeto. Que nosso Senhor retribua a cada um segundo o bem 

que tem feito para a expansão do reino de Deus.  



PROJETO PEQUENINOS - RJ. 

Bom dia. Graça e paz!! Gostaria 

de compartilhar com os irmãos 

um pequeno testemunho de 

algo incrível que aconteceu 

durante esses dias, e que trouxe 

um resultado lindo.  

Esse é o Thalles, aluno do 

Projeto. Ao perguntar para as 

crianças o que lhes chamou 

mais atenção ou o que mais foi 

legal de se aprender no projeto a resposta do pequeno Thalles foi imediata. "Tia o que 

eu mais gostei foi aprender coisas legais sobre Jesus. Perguntei o porquê e ele 

continuou dizendo que é porque tinha muitas coisas sobre Jesus que eu não sabia... 

Meus olhos se encheram d'água, e uma emoção, e uma gratidão tomou conta naquele 

momento. Por fim, ele orou mesmo dizendo que não sabia orar, e olha irmãos, foi 

uma oração muito linda e sincera. 

 

Olhando para essas crianças, vemos o quanto vale a pena, as correrias, as lutas, e o 

quanto vale a pena investir e insistir nelas!!  

O reino é das crianças. Cristo nos chama a cuidar delas. 

Graça e paz a todos, e um excelente dia na presença do Senhor. 

Daniele 

 

 



 PAÍSES COM PERSEGUIÇÃO EXTREMA 
 

A perseguição aos cristãos se intensifica no mundo a cada ano. Conheça os principais 

países que perseguem cristãos por causa da fé em Jesus! (São mais de 50 países) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FONTE: www.portasabertas.org.br 

 

 

QUADRO MISSIONÁRIO 
 

Missionários mais próximos à nossa igreja: Oremos por eles e suas famílias 

Rev. Daniel e Marcia (Japão) 

César e Cáthrim (Anápolis / projeto África) 

Juan e Priscila Tróia (Síria) 

Pr. Jessé e Helen (Timor Leste) 

Pr. Vladimir e Raquel (São Paulo / Projeto Iraque) 

Ilza (Pai Pedro - MG) / Testou positivo para Covid requer mais especificamente nossas orações. 

Rev. Wanderson e Fábia (Projeto Portugal - APMT) 

Daniele (Projeto Pequeninos – RJ) 

“Oremos também pelos mantenedores destes irmãos e projetos.” 

“Irmãos, orai por nós.” (1 Tessalonicenses 5:25) 


