
Ata da 5ª Sessão Solene, realizada aos 28 dias do mês de  

Agosto de 2014, pelos 140 anos de fundação da Igreja Presbiteriana Central de 
Itapira. Iniciando a Sessão, o Assessor de Imprensa solicita, para compor a Mesa, a 

presença do Presidente da Casa, Sr. Carlos Alberto Sartori. Isto feito, é realizada a 

chamada de todos os Senhores Vereadores para a composição do Plenário. Ausentes os 

Vereadores Srs. CÉSAR AUGUSTO DA SILVA, LUIZ ANTONIO MACHADO e 

MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA. Ato contínuo, são convidados para compor a Mesa 

Principal os Srs.: Ato seguinte, o cerimonial solicita a presença no plenário dos ilustres 

homenageados a saber: Reverendo Sr. Luiz Fernando dos Santos e Presbítero Railton 

Rocha de Andrade Junior. Após o cerimonial citar as demais autoridades presentes, o Sr. 
Presidente, invocando a proteção de Deus, declara aberto o trabalho da presente Sessão e 

solicita ao Vereador, Joilson Batista Militão da Silva, para que leia um trecho da Bíblia 

Sagrada. Após o cerimonial citar as demais autoridades presentes, o mesmo registra, na 

íntegra, os ofícios das autoridades ausentes da presente Sessão Solene. Ofícios: Prefeito 

José Natalino Paganini: Manifestação de agradecimento pelo honroso convite e 

justificativa de ausência da solenidade. Vereadores Maurício Cassimiro de Lima e Luiz 

Antonio Machado: Manifestação de agradecimento pelo honroso convite e justificativa de 

ausência da presente sessão solene. O Sr. Presidente solicita a execução do Hino Nacional e 
do Hino do Município de Itapira. Continuando os trabalhos, o Sr. Presidente CARLOS 

ALBERTO SARTORI faz uso da palavra: “Prezados e ilustres membros da Igreja 

Presbiteriana Central de Itapira, merecedores não só desta homenagem que lhes 

entregaremos em instantes, mas também e principalmente da nossa eterna gratidão, respeito 
e admiração pelos inestimáveis e relevantes serviços prestados à comunidade Itapirense. 

Representantes da imprensa. Senhores, Senhoras, jovens que nos honram com suas 

presenças. Primeiramente, eu gostaria de dizer que serei breve, até porque tudo que tenho a 

lhes dizer, poderia ser dito usando apenas duas palavras sinceras e essenciais. Poderia dizer 
simplesmente “Muito Obrigado” e teria dito tudo, não precisaria dizer mais nada! Mas 

nesse momento solene, representando o Poder Legislativo e o querido povo da nossa 

cidade, não posso ser tão lacônico. Devo lançar mão de todas as palavras que estejam ao 

alcance de minha modesta capacidade, para tentar dizer tudo que deve ser dito. Temo 
apenas que, ainda assim, isso não seja suficiente para expressar tudo que gostaria de dizer. 

Pois bem… Estamos aqui hoje reunidos para render uma justa homenagem à Igreja 

Presbiteriana Central de Itapira, por tudo que ela fez pela comunidade Itapirense ao longo 

destes profícuos 140 anos de existência. Tenho certeza absoluta, e meus companheiros 
vereadores devem concordar comigo, que estamos prestando uma das mais justas 

homenagens que esta Casa de Leis já fez em nome do povo Itapirense. A Igreja 

Presbiteriana de Itapira é filha do pioneirismo do protestantismo de missão no Brasil, em 
especial na região de Campinas. Organizada em 24 de junho de 1874 como fruto do labor 

evangelístico dos pioneiros presbiterianos, tornou-se ao longo dos anos uma comunidade 

cristã histórica, porém, contemporânea e inserida na sociedade Itapirense, colocando a 

serviço da comunidade o seu capital ético através de inúmeras participações na construção 
de políticas públicas de assistência social e promoção humana. Desta sua visão de Missão 

Integral resulta ainda uma comunidade de adoradores e discípulos missionários que pregam 

o Evangelho e testemunham Cristo. Eu, assim como boa parte dos brasileiros, recebi desde 

criança os fundamentos da fé cristã, e nunca me afastei da religiosidade, que considero uma 
inesgotável fonte de paz, de conforto e de alimento para o espírito humano. Este não é, 

porém, o único laço que nos une. Compartilhamos os mesmos ideais pregados por Cristo há 

dois milênios e que continuam válidos até hoje. Acreditamos na solidariedade, e não no 

individualismo ganancioso. Sabemos que é preciso estender a mão amiga, principalmente 
aos mais pobres e desamparados, e buscamos sobretudo a paz – paz que só é plenamente 

alcançada quando existe a justiça social. Há 140 anos esta congregação vem prestando 



serviços de assistência social e espiritual a boa parte da comunidade Itapirense. Por estas 

razões e muitas outras é que esta Igreja, na pessoa do reverendo Luís Fernando dos Santos, 
é merecedora do nosso total reconhecimento. Destarte, essa homenagem hoje prestada por 

este Poder Legislativo, integrante do Poder Político e não Religioso, não pode, senhores 

Vereadores, ser tida como fora dos seus propósitos, porque é notória a função contributiva 

das Igrejas Cristãs para a mudança das mentalidades maldosas, tacanhas e egoístas, através 
da mensagem do AMOR que tem o seu ápice no sacrifício do Cordeiro de Deus que se 

imolou na cruz no lugar de todos quantos o aceitarem como Redentor. Não para por aí a 

função contributiva da Igreja Presbiteriana à nossa cidade. Com os olhos fitos no exemplo 

de Cristo, a Igreja Presbiteriana mantém-se, ao longo desse quase um século e meio, 
preocupada com o bem-estar espiritual, físico e intelectual de muitos. Ela tem agindo como 

relevante colaboradora do Estado (a quem constitucionalmente cabe a obrigação), quando 

cuida de questões sociais nas áreas da saúde, da educação, do esporte e do laser com obras 

assistenciais, consequência da fé que a fundamenta. Atenta à educação de uma maneira 
geral e notadamente zelosa quanto ao estudo da Palavra de Deus, a Igreja Presbiteriana é 

conhecida pelo zelo e empenho despendidos nas suas Escolas Bíblicas Dominicais e nos 

vários projetos de ação sociais voltados ao longo da história. Por tudo o que disse, sinto-me 

particular e especialmente lisonjeado por ser instrumento facilitador para a realização dessa 
Solenidade, visto que, como dito, oriundo que sou de uma família com história e legado no 

que concerne ao bom combate da fé cristã, nessa convicção permaneço pela misericórdia de 

Deus. Meu gesto e iniciativa do registro nos anais do Poder Legislativo Itapirense de tão 

significativa data é simples e singular. A repercussão deste ato fica com os Presbiterianos e 
seus dirigentes, porque trazer à memória os 140 anos de fundação da Igreja Presbiteriana 

em Itapira e as lições aprendidas com a mesma é reconhecer publicamente a sua 

importância, ao tempo em que se pode registrar a gratidão pelos seus feitos. De forma 

coerentemente exemplar, a Igreja Presbiteriana é ainda mantenedora dos mesmos ideais e 
do mesmo entusiasmo de quando foi fundada, porquanto, não poderia essa Casa 

representativa dos anseios populares, restar inerte e deixar de compartilhar essa data 

especial, razão pela qual agradeço aos meus pares pela aprovação do projeto de minha 

autoria, felicitando-me com todos aqueles que fizeram e ainda fazem a Igreja Presbiteriana 
Central de Itapira e com os demais presentes. Por fim, faço votos de que vocês continuem a 

missão de expandir o Reino de Deus com a pregação do evangelho, disseminando o grande 

mandamento do qual depende toda a lei e os profetas: “Amarás o Senhor teu Deus de todo 

o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti 
mesmo”. Concluo fazendo minhas as palavras finais da oração do apóstolo Paulo pelos 

cristãos de Efésios: “Ora, àquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente além 

daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera, a Ele seja a 
glória, na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém”. 

(Efésios 3:20,21). Muito obrigado!” (APLAUSOS). A seguir, o Sr. Presidente da Câmara 

Municipal de Itapira,. Sr. Carlos Alberto Sartori, juntamente com o Vereador Sr. Juliano 

Feliciano, fazem a entrega da Homenagem ao representante da Igreja Presbiteriana Central 
de Itapira, Reverendo Sr. Luiz Fernando dos Santos. (APLAUSOS). A seguir, faz uso da 

palavra o Presbítero Sr. RAILTON ROCHA DE ANDRADE JUNIOR: “Boa noite a 

todos. Oremos: Pai santo, graças te damos, ó Deus, pela alegria e saúde que o senhor tem 

nos dado. A benção a Deus por estarmos aqui. Obrigado a Deus pelo dia de trabalho e pela 
semana, ó Deus, que o senhor tem nos dado. Agora, pai santo, na alegria de reconhecermos 

todas essas homenagens, merecedor somente o senhor. Louvamos-te, ó Deus, pela tua 

fidelidade. Também te louvamos pelos homens e mulheres que já passaram pela nossa 

igreja. Honrar o senhor, o teu nome, e a obra do senhor, cada um em seu turno. Te 
louvamos, ó Deus, por esta Casa. Pedimos que o senhor abençoe, dê sabedoria, graça e 

entendimento. A todos os vereadores, ó Deus, peço que promovam, em paz, a harmonia e a 



alegria do povo Itapirense. Te louvamos, ó Deus, pelo nome santo do senhor Jesus. 

Amém.” (APLAUSOS). A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL 

DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. É um momento sublime e único. Sinto-me, 

imensamente, honrado. Parabenizo, desde já, a iniciativa de nosso presidente, Sr. Carlos 

Sartori. É uma homenagem justa para uma igreja que antecedeu, nesses 140 anos de 

existência, até mesmo a Proclamação da República. Então, já nasceu forte antes mesmo de 
nosso país ser proclamado. Ao longo desses 140 anos de existência, àqueles que já se 

foram, conforme o presidente disse anteriormente, assim como a todos que se fazem 

presentes e, principalmente, àqueles que nascerão e honrarão, certamente, farão com o 

brilhantismo, a integridade e a grandeza da Igreja Presbiterana Central de Itapira. Faz o 
bem sem olhar a quem. Fica essa frase. É uma frase forte que representa todo o simbolismo 

e a importância da Igreja Presbiteriana da comunidade Itapirense. Certamente tem muito a 

dar àqueles que precisam através de suas obras sociais e para aquelas pessoas que procuram 

através de uma conversa simples e representativa, mas que para cada coração tem um peso 
enorme. Meu muito obrigado como vereador e representante do Legislativo, juntamente 

com os demais colegas vereadores. Obrigado por todo trabalho que dignifica a instituição. 

Muito obrigado pelo trabalho que é realizado perante a nossa comunidade. Certamente é 

um braço forte para o Poder Público divulgar e trazer auxílio àquelas pessoas que tanto 
necessitam. Sinto-me, imensamente, lisonjeado de fazer parte dessa legislatura em um 

momento ímpar. Parabéns a todos. Muito Obrigado.” (APLAUSOS). A seguir, faz uso da 

palavra o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Boa noite a todos. Estávamos 

conversando na ASCORSI. Falamos sobre a Jornada Mundial da Juventude. Sua caminhada 
é muito longa. Estive conhecendo o trabalho realizado e descobri o site da igreja. Temos 

muitas coisas em comum. Fico muito contente em relação ao que vocês estão vivendo no 

corrente ano. É o Avivamento e Santidade. São temas que estão sendo aprimorados cada 

vez mais. Fico muito contente com a situação. Tenho uma linda mensagem para citar: 
“Pregue a mensagem e insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure 

convencer, repreenda, anime e ensine com toda a paciência. – Timóteo 4:2.” É uma sábia 

mensagem. A Câmara Municipal de Itapira sempre estará aberta a todos. Contem conosco. 

Obrigado pela presença de todos.” (APLAUSOS). A seguir, faz uso da palavra o Vereador 
Sr. JOILSON BATISTA MILITÃO DA SIVA: “Boa noite a todos. Louvo a Deus por 

esse dia. É um dia de vitória e conquista. Sou presbiteriano de nascença. Lembro-me que 

nos meus primeiros quatro anos de idade comecei a frequentar a Igreja Presbiteriana. Fui 

estruturado para poder vencer na vida. Foi uma escola onde aprendi os ensinamentos. 
Fiquei órfão com apenas 8 anos de idade, mas nunca me separei dos ensinamentos da Igreja 

Presbiteriana. Foi através da escola dominical que a minha vida, graças a Deus, seguiu em 

frente. Pude caminhar com os ensinamentos adquiridos na Igreja Presbiteriana. Em 22 de 
Maio de 1994 casei na Igreja Presbiteriana desta cidade. A igreja é como se fosse minha 

mãe. Louvo a Deus por esse dia. Parabenizo esses guerreiros que estão levando o evangelho 

de nosso senhor Jesus Cristo. Que Deus continue abençoando muito a vida de cada um dos 

irmãos e membros da Igreja. Obrigado.” (APLAUSOS). A seguir, faz uso da palavra o 
Reverendo Sr. LUIZ FERNANDO DOS SANTOS: “Senhor presidente, Carlos Sartori. 

Em seu nome gostaria de saudar os demais vereadores, agradecendo a homenagem desta 

noite e a oportunidade deste púlpito. Como presbiterianos devolvemos toda gratidão e 

alegria desta noite. Quando o pastor tira o “papelzinho” do bolso, todos dizem: “Lá vem 
sermão.” Fiquem tranquilos porque não será um sermão. Vinte e oito de agosto de 2014 é 

uma data memorável para os presbiterianos da cidade de Itapira e para os presbiterianos em 

geral. Há 1584 anos morria, nesta noite, o grande Agostinho de Hipona. Doutor da igreja, 

teólogo, filósofo, estruturador do pensamento Cristão ocidental, educador, enfim, um 
homem de uma abrangência, de um pensamento, de uma estatura intelectual tão grande e 

ampla que católicos, protestantes, filósofos e ateus são, imensamente, devedores de seu 



legado. A base que estrutura o pensamento teológico presbiteriano, evidentemente, é 

bíblica, mas é sistemática e didaticamente desenvolvida a luz dos ensinos e pensamentos de 
Agostinho. Então, nesta noite, quis a providência divina, que quando os cristãos e os 

homens da ciência e intelectualidade recordam o pensamento do homem mais brilhante dos 

primeiros mil e quinhentos anos do cristianismo, depois de Paulo, estivéssemos aqui como 

filhos e herdeiros deste homem para ver seus ensinamentos, sua vida e a luz da sua 
doutrina. Alcançou as nossas vidas e fez com que a igreja Presbiteriana, 1584 anos depois, 

mantivesse viva, através de sua vida, aquilo que viveu e ensinou. O mês de agosto é 

importante. Há 155 anos chegou ao Brasil, Rio de Janeiro, o Reverendo Ashbel Green 

Simonton que foi o pioneiro do presbiterianismo. Chegou no dia 12 de agosto de 1859. No 
dia 28 de agosto de 1859 ele pregou seu primeiro sermão em uma tentativa de pregá-lo em 

português. De antemão, digo que foi um fiasco, mas ele se esforço para pregar em 

português. Aquilo que pareceu um fiasco rendeu tantos frutos que, 155 anos depois, 

estamos aqui, sendo mais de um milhão de presbiterianos. Temos uma das universidades 
mais importantes do América do Sul chamada Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

Significa que não precisamos ser, necessariamente, muitos e nem ter uma performance 

muito importante. Os resultados para um cristão não se medem em números, mas se medem 

por fidelidade na medida em que Ashbel Green Simonton foi fiel. Deus honrou aquela 
fidelidade. Cento e cinquenta e cinco anos depois somos quem somos. Há cento e quarenta 

anos estamos nesta cidade recebendo esta homenagem que, evidentemente, não é 

direcionada a nós. Não me sinto digno, apesar de ser legítimo Ministro da Igreja 

Presbiteriana, de acolher tal homenagem. Nenhum presbiteriano é, pois aprendemos nas 
escrituras: “Não a nós, Senhor, mas o seu nome seja glorificado.” Portanto, recebemos essa 

homenagem cônscios de que ela seja dada a Deus. Até a bíblia diz: “Até aqui ajudou-nos o 

Senhor.” No final das contas podemos repetir como outro grande homem da história do 

cristianismo. Seu nome é Martinho Lutero. “Não fizemos nada. A palavra de Deus fez tudo. 
No final a palavra dele é a que permanece.” Portanto, 155 anos depois não há de se bater 

palmas para os presbiterianos, nem de agradecê-los e nem reverenciá-los ainda que 

compreendamos que, social e humanamente, essas coisas precisam acontecer. Elas são 

legítimas. Elas refrigeram nossa mente, faz descansar o nosso coração, enche-nos de santo 
vigor e entusiasmo para perseverarmos no caminho do bem quando tudo conspira contra. 

Quando todas as coisas nos levam a pensar todos os dias que não vale a pena perseverar 

com hombridade, honestidade, justiça e equidade. Quando acontece essas comemorações e 

homenagens lembramos da fidelidade de Deus que serviu-se desta edilidade , deste Poder 
Legislativo, apenas, e tão somente, para fazer um afago, uma carícia e um beijo de carinho 

na Igreja Presbiteriana pelos seus 140 anos e para continuarmos a nossa jornada porque o 

caminho é longo. Saibam de uma coisa: Nunca melhora. A porta é sempre mais apertada. O 
caminho é sempre mais estreito. Não melhora nunca. Esse mundo não está fadado a 

melhorar. Não do ponto vista daquelas coisas que acontecem para além da razão, lógica, 

inteligência e sabedoria humana, mas o amor de Deus, que foi derramado em nossos 

corações, nos faz perseverar no bem para refletir, agora, aquelas dimensões transcendentais 
e morais do reino de Deus que já chegou em Jesus e que a Igreja Presbiteriana acolheu no 

seu devido tempo. Agradecemos, mas fazemos algumas ressalvas nesta noite para que os 

nossos corações descansem em paz. Primeiro: Estamos aqui. Isso não é um culto. Aqui não 

é uma igreja e não viemos até aqui para fazer um ato de religião. Igreja e Estado são 
separados, estão separados e deverão permanecer separados. Quem separou o Estado da 

igreja, para confusão de muitos, foi Constantino no ano de 313, quando devolveu os bens a 

igreja. Ele tirou o paganismo da religião oficial, do exército Romano e declarou que todos 

no império teriam o direito, espaço, tempo e condições para crer em quem quiser crer, 
adorar quem quiser adorar, viver e celebrar como quiser celebrar. Isso ocorreu no dia 21 de 

março de 313. É verdade que no meio do caminho houve muita confusão. César e o Papa se 



confundiram. Os cristãos ou os homens que se diziam cristãos, mas não tinham o 

evangelho, confundiram a espada com a proclamação. Confundiram as cruzadas com a 
evangelização. Confundiram o império humano com o reino de Deus. Muita coisa se 

perdeu ao longo do caminho. No dia 31 de outubro de 1517 levantaram um monge 

chamado Martinho Lutero que nunca quis dividir a igreja. Nunca quis rachar a igreja. Ele 

não quis tacar uma pedra no espelho da igreja para dilacerá-la. Não. Ele quis, apenas, trazer 
as coisas no seu devido lugar. Começando a reforma da igreja redescobriu o lugar das 

escrituras. Pelas contingências históricas e pela sábia providência de Deus, não foi possível. 

Veio a reforma. Um dos princípios da reforma é que o Estado serve a Deus. A igreja serve a 

Deus. Como disse Abraham Kuyper, primeiro Ministro da Holanda, que deixou de ser 
pastor para ser político... Fez bem porque as duas vocações não se complementam. Elas 

guerreiam entre si. Embora esteja na moda hoje em dia, Abraham Kuyper dizia o seguinte: 

“Não há um centímetro quadrado da existência humana que Cristo não diga: É meu”. Logo, 

se tudo está sob domínio do senhorio e deste Cristo, ele há de exercê-lo de alguma maneira. 
Exerce assim: Pela igreja proclama o reino de Deus. Pelo Estado garante que as virtudes 

morais e transcendentais do reino se realizem na história. Portanto, o Estado não faz 

religião. Não deve fazer religião. Não deve nem fazer o bem em nome da religião. Já 

recebeu a espada e a autoridade para isso. – Romanos 13. Todas as autoridades foram 
constituídas por Deus para refrear o mal, corrigir os malfeitores, exaltar os que fazem o 

bem e garantir a paz. É um ensino bíblico sobre o Estado. As autoridades são constituídas 

por Deus, legitimamente, mesmo que sufragadas pelo voto da democracia, ainda, sim, Deus 

serviu-se desse expediente para que os seus ministros, para o Estado, façam valer a justiça. 
É a prerrogativa do reino. A igreja serve a Deus em outra esfera. Na esfera das coisas da 

alma e do coração, tão mensuráveis e necessárias quanto o pão. Pão sem paz é uma 

tragédia. Saúde sem reconciliação com Deus, não faz sentido. Desenvolvimento humano 

sem transcendência, gera consumismo, que gera vício, que gera outras patologias, que gera 
a ganância. Portanto, Estado e igreja são as duas mãos pelas quais Cristo exerce seu 

senhorio e o seu ministério em todo o mundo, mas nunca deverão encontrar-se de maneira 

que se identifiquem absolutamente. O reino de Deus não se identifica com nenhum reino 

desse mundo de forma absoluta. Nenhum governo deste mundo pode arrogar para si 
qualquer tipo de privilégio ou prerrogativa em relação ao reino de Deus, que pertence a 

Deus. Quando Jesus disse: “A César o que é de César e a Deus o que é de Deus.” Jesus não 

estava abrindo precedente ou um caminho para a alienação. É muito pelo contrário. O 

homem que compreende todas as coisas há de servir com responsabilidade nas duas frentes. 
Como cidadão deste mundo honrará César, pagará imposto, viverá na justiça, será honesto, 

viverá as virtudes humanas e como cristão honrará a Cristo, buscando a santidade, vivendo 

em piedade, amando o próximo e fazendo o bem. César e Cristo não estão em guerra 
necessariamente porque Jesus disse que seu reino não era desse mundo. César, quando 

perseguiu os cristãos, na verdade perseguiu a si mesmo. Não compreendeu que Cristo não 

lhe oferecia nenhum tipo de resistência ou perigo. É como também não tememos o Estado, 

pois aquele que faz o bem tem a consciência em paz e não tem o que temer os que têm a 
autoridade. Mais uma coisa. Embora o Estado seja laico, ele é laico, mas não é arreligioso e 

ateu. Há uma grande confusão nisso. O Estado ateu é a Coréia do Norte. Pelo o que me 

consta o padrão de vida naquele lugar não é dos melhores. Cuba é um Estado que pleiteia o 

ateísmo. Não me consta que o padrão de vida em Cuba seja algo a ser invejado. Nem em 
sua medicina. A China se diz ateia. Apesar de seu invejável desenvolvimento econômico, 

sabemos que a força de trabalho na China não é nem desumana, é sub-humana. Portanto, o 

Estado brasileiro é laico. Ele não deve favorecer a igreja. Não se meter nas coisas da igreja. 

Não deve usar a igreja como palanque, trampolim, plataforma e porta-voz. Não deve 
reclamar para si nenhum benefício para além daqueles garantidos na Constituição, nem 

pleiteando poder, nem se acercando dos poderosos e nem fazendo ombro a ombro com eles 



mesmo porque aprendemos que a vocação da igreja são os pobres. É a vocação do senhor 

Jesus que veio para anunciar o ano da graça, para soltar os presos, dar vista aos cegos e 
anunciar o evangelho aos pobres. A igreja se identifica com os que não têm. Faz-se voz 

delas. Coloca-se junto a elas e não junto aos poderosos. Maria, mãe de Jesus, a quem nós 

presbiterianos e todos os evangélicos, amamos... Amamos Maria como amamos Abraão, 

Davi, Mateus e todos os nomes da bíblia. Somente não a veneramos porque o nosso 
coração é cativo, exclusivamente, no senhor Jesus. Maria, inspirada pelo Espírito Santo, 

cantou no evangelho de Lucas: “Ele despede dos ricos e dos poderosos de mãos vazias e 

sacia de pão os pobres.” Portanto, a igreja não faz aliança com o Estado. A igreja não pode 

ser cabide eleitoral. Escrevi em minha pastoral que sairá no domingo que o voto de cajado é 
mais odioso que o voto de cabresto. Nos currais eleitorais manda quem pode, obedece 

quem tem juízo. Na igreja não. Na igreja é instruído o povo para que possa discernir a 

esquerda da direita, a luz do dia e escuro. Depois, com sua consciência, instância última, 

fórum privilegiado, onde Deus fala sussurrando na alma... Escolhe aqueles que deve 
escolher com base nas virtudes discernidas na pessoa. Por isso não temos partido. A igreja é 

apartidária. Não é apolítica. São coisas diferentes. Assim como laicidade não é ateísmo, a 

igreja ser apartidária não quer dizer que ela é apolítica. É pelo contrário. O homem é um ser 

político. Nós discutimos política. Quem vos ensinou a dizer que política e religião não se 
discutem, são pessoas que não tem fé ou não é humano. A Luciana Genro, por exemplo, em 

um debate, não quis chamar o pastor Everaldo, de pastor. Ela disse que não mistura religião 

com política. Ela não deveria ser candidata a presidência da República. Desculpem-me os 

que são do partido dela. É pelo contrário. São as duas coisas mais essenciais da vida 
humana. Religião e Política. São as únicas duas verdades deste mundo que tratam do 

humano por inteiro. A política preocupa-se com a Educação, Saúde, Bem Estar, Lazer. O 

evangelho também. Não há de separar uma coisa da outra. O que não fazemos é política 

partidária. Isso não. Ainda que os membros de nossa igreja ou de qualquer igreja evangélica 
tenham o sagrado direito de inscrever-se em qualquer partido político, de concorrer e 

pleitear qualquer cargo que esteja sendo disputado, nós oraremos por eles com base na carta 

de Timóteo, capítulo 2, versículo 8: “Levantaremos mãos santas sem ira, sem 

animosidades, nem rixas políticas e oraremos para que as autoridades governem bem para 
que tenhamos tempos de paz e possamos viver com toda piedade.” Mas não pediremos 

votos. Oraremos, caso seja a vontade de Deus, para que encaminhe para o número, cédula 

ou agremiação os votos que necessite. Não mais e não menos. As minhas ovelhas também 

tem dificuldade em compreender isso. Algumas acham que deveríamos ter o compromisso 
mais acirrado, mais próximo, mas o nosso compromisso é com o evangelho e não com a 

legenda. É com o reino e não com o poder deste mundo. Qual é o papel da igreja em 

relação ao Estado? O papel da igreja é de ser a consciência do Estado. Não é verdade? João 
Calvino, fundador da democracia moderna... Vocês que são políticos deveriam ler João 

Calvino. João Calvino viveu no século XVI. O sistema político por representatividade é 

Calvinista para quem não sabe. Ele trocou a monarquia absolutista da Suíça pelos sistemas 

representativos com base na vereança. Os vereadores e os deputados foram pensados em 
notes protestantes Calvinistas. Como vocês pensam que os Estados Unidos foi fundado? 

Sabe qual era o primeiro nome dos presbiterianos? Inconformistas. Quando você ler a 

história da Inglaterra e dos puritanos, constará que o primeiro nome que os presbiterianos 

receberam foi inconformistas. Eles eram inconformados com a política de seu país. Eles 
eram inconformados com Eduardo VII, Eduardo VIII, Henrique VIII, Thiago, dentre 

outros. Mataram o rei, cortaram o pescoço dele, colocaram Oliver Cromwell no poder como 

protetor do trono, ficaram inconformados com ele também e foram para os Estados Unidos 

para fundar uma nova nação. Em que pese os Estados Unidos não ser o reino de Deus na 
Terra, em que pese a sociedade americana não ser padrão de moralidade e ética para 

ninguém, em que pese que os Estados Unidos não deve ser copiado em suas virtudes e suas 



mazelas, você há de concordar comigo que foi um Estado que deu certo. Foi um país que 

deu certo. Foi fundado sobre os notes que os presbiterianos idealizaram a partir de João 
Calvino. O poder que emana do povo é exercido em nome do povo e para o bem deste 

povo. Nós, presbiterianos, relativizamos, tremendamente, fidelidade partidária. E se o 

partido não for coerente com a ética, probidade, transparência e com a justiça? Que 

fidelidade é essa? Lealdade e fidelidade é somente com a verdade. Estive conversando com 
o Railton há alguns dias sobre um problema em nossa igreja onde citei Martinho Lutero: “A 

verdade a todo custo. A unidade, se der, será bem vinda. Com amor será melhor.” Custe as 

amizades, os parentescos, os laços sanguíneos, as fidelidades partidárias ou qualquer outra 

coisa. A verdade sobre todas as coisas. A unidade, se possível. Com amor, melhor ainda. 
Portanto, a igreja sempre apela para isso. É um ferro em brasa na consciência do Poder 

Público, lembrando que o seu compromisso, embora o Supremo Tribunal Federal, por 

caminhos tortuosos e nem sempre com base na verdade e justiça, tenha dito que o mandato 

pertença ao partido. O mandato pertence ao povo. O poder deriva do povo. Quando entrei 
na cabine para votar não tinha a camiseta de ninguém. Não levei bótom no bolso e não 

deixei cola pra ninguém. Não contei para ninguém em quem votei. Minha filha e minha 

esposa me perguntaram em quem votaria. Para confundi-las disse que cada dia votaria em 

um, mas somente eu sei em quem votei naquele dia. Cobro de quem eu votei. Passo e-mail, 
faço visitas de vez em quando a fim de saber como andam as coisas, embora nunca queira 

nada para mim. Não poderia ser pastor e ser político do ponto de vista partidário. João 

Calvino disse que depois do Ministério Pastoral a vocação mais sublime que um homem 

pode ter é a política. Sabiam disso? Ainda que em nossos dias pareça estranho ser pastor e 
ser político, não são duas coisas que estão na moda. Os pastores não são bem vistos como 

também os políticos. Isso não quer dizer que a nossa vocação não seja sublime porque 

ambos servimos a Deus para o bem do próximo. Calvino dizia que para ser vereador não 

basta ser bom, tem que ser o melhor dos melhores. Ser bom é pouco. É a mesma situação 
em ser pastor. Não basta ser um crente comum. Ele precisa reunir virtudes maiores. Quero 

terminar dizendo o seguinte: O que devemos homenagear na Igreja Presbiteriana nesta 

noite? Se há algo para homenagear, a primeira delas é a fidelidade desta igreja. Ela teve 

todos os motivos para não dar certo. Não pensem, vocês, que era fácil ser protestante na 
Penha do Rio do Peixe em 1874, quando os nossos mortos não podiam ser sepultados no 

cemitério. Sabiam disso? Foi preciso que o prefeito da época cedesse um pedaço de terra 

para que houvesse o cemitério protestante. Era campo santo. Os acatólicos não podiam. 

Não era fácil. O Zacarias de Miranda, um dos maiores pastores presbiterianos da história do 
presbiterianismo brasileiro, converteu-se aqui, precisou ir embora, fugido no meio da noite, 

pois sua conversão arruinou sua vida. As primeiras gerações lutaram contra o preconceito, 

o estranhamento e uma série de outras coisas. Hoje vivemos muito bem em paz, graças a 
Deus. Podemos dizer que evoluímos socialmente e intelectualmente. Percebemos que as 

nossas diferenças são de ênfase e de natureza. Não somos contra as pessoas. Somente 

divergimos. Assim como na política não deveria haver divergências que levassem 

adversários a se tornarem inimigos, o que é a pobreza e a falência da política, nós 
protestantes calvinistas católicos não somos adversários. Não somos inimigos e não 

seremos inimigos. Podemos até nem chegar a ser amigos algum dia e nem nos tratar com 

amor de irmãos, o que não diminui o nosso fracasso, a nossa falência e o nosso pecado. 

Então, se há algo para ser homenageado esta noite é que a despeito da fragilidade, fraqueza, 
da pecaminosidade, das limitações, 140 anos depois, a igreja perseverou e é fiel a reforma, 

ao evangelho, a visão do mundo, a proclamação da verdade, a fazer o bem. Não faz muito 

tempo, alguns vereadores devem se recordar, que os samaritanos sofriam uma hostilidade 

tremenda. O samaritano não surgiu de uma reunião do conselho da igreja. O conselho não 
sentou-se a noite e disse: “Bom, gente, queremos trabalhar com os moradores de rua. O que 

vamos fazer?” Os samaritanos surgiram em um retiro da dimensão missionária da igreja. 



Depois de três dias de estudo da palavra de Deus, nós oramos. A minha esposa havia levado 

essa preocupação... O presbítero Railton presidia o estudo naquela manhã porque estava na 
escola dominical e dali fez um compromisso de que um passo deveria ser dado mesmo sem 

saber coisa alguma. Sofremos hostilidade e incompreensão. Ainda sofremos. Existe certo 

preconceito. Muita gente apostou que jogaríamos a toalha. Sabem qual foi a nossa resposta? 

Depende, temos que agradar, servir e prestar contas a quem? Se for a coletividade, é bom 
parar. Se for aos políticos, não vale a pena porque hoje são esses camaradas que estão aqui, 

sendo que futuramente as coisas podem mudar. Se for a nós mesmos, nós também estamos 

aqui. O mandato de um presbítero dura cinco anos. Pode ser reeleito ou não. O meu é mais 

curto ainda, pois dura um ano. No final de cada ano renova-se ou não. A quem prestaremos 
contas? A partir desse momento lemos Gálatas 1:10: “Por acaso eu procuro a aprovação das 

pessoas? Não! O que eu quero é a aprovação de Deus. Será que agora estou querendo 

agradar as pessoas? Se estivesse, eu não seria servo de Cristo.” É uma coisa que sensibiliza 

os nossos corações. Samaritano não é mais presbiteriano. Não pertence mais a Igreja 
Presbiteriana. É uma organização não governamental que possui CNPJ, é independente, 

cujo Paulo, presidente, está nesta Casa. Não nos presta contas e não cobramos nada. Sou 

voluntário. Vou até lá quando posso. Vou dizer uma coisa para todos: Com toda estrutura 

emocional, psicológica e espiritual que possuo, com todas as bênçãos que Deus já 
disponibilizou em minha vida, temperando meu caráter para desempenhar o meu 

ministério, é difícil não ir às lágrimas quando você vê as fotos do antes e do depois e o que 

uma gota de dignidade faz com um homem. Alguém que pensava em valer menos que um 

cachorro, hoje, quando nos encontramos com eles, lembram que tem nome, sobrenome, 
endereço, cidadania, dignidade, imagem e semelhança com Deus. Vale a pena, 140 anos 

depois, olhar esses frutos. Sem falar em nossa reserva moral, o presbítero Silas, dona 

Elisete, dentre outros... Essas são as nossas reservas morais. Olho para eles e digo: Vale a 

pena. Se Deus apostou neles é porque vale a pena. Se Deus conservou-os, é porque vale a 
pena. Você deveria pensar da mesma maneira, ainda que você não comungue o nosso 

credo. Não tem problema. Não estamos aqui para evangelizá-los. Estamos aqui para 

agradecê-los pela homenagem prestada a Igreja Presbiteriana Central de Itapira. Se o 

vereador Rafael ficou lisonjeado, não encontro palavras em meu limitadíssimo vocabulário 
para dizer como me sinto nesta noite. Talvez pequeno demais diante de tanta bondade de 

Deus manifestada a nós através de vocês. E mais, o púlpito da Igreja Central de Itapira 

sempre teve os melhores e maiores vultos do presbiterianismo. A exceção é a minha pessoa, 

mas todos os outros que passaram, antes de mim, eram gigantes. Se eu disser para você, 
talvez você não saiba disso. Que você ignore. Os pilares fundantes do protestantismo 

brasileiro, todos eles, passaram pelo púlpito de Itapira. Álvaro Reis, Álvaro Dias, Odair 

Olivette, dentre outros. Portanto, há uma riqueza a ser descoberta. Não somente religiosa, 
mas em seu capital ético e moral. Assim como o vereador Marquinhos disse que as portas 

desta edilidade estarão sempre abertas para os presbiterianos. As portas da Igreja 

Presbiteriana também estarão sempre abertas para todos que quiserem ouvir a palavra, 

discutir política, discutir os rumos da cidade, pedir parceria, ajudar os pobres ou para, 
simplesmente, tomar um café. Muito Obrigado. Deus abençoe a todos.” (APLAUSOS). A 

seguir, faz uso da palavra o Presbítero SILAS BRAVO NOGUEIRA: “Bondoso e eterno 

pai, curvamo-nos, ó Deus, neste instante para louvar-te porque somente tu és grande, 

somente tu és o todo poderoso. Tu és o criador. Tu és o provedor de nossas vidas. Por esse 
motivo, ó Deus, aqui estamos e nos curvamos diante de tua grandeza e deu teu poder. 

Primeiramente, ó Deus, para agradecer por tudo que nos destes e pela oportunidade de estar 

aqui nesta noite. De ouvir todas as palavras que aqui foram pronunciadas. Agradecemos 

porque estamos em uma cidade que amamos muito. Chamamos a cidade de linda porque 
está dentro de nossos corações. Ó Deus, você nos guiastes para que aqui estivéssemos e 

aqui fizéssemos a nossa morada. Agradecemos porque nos deste a oportunidade de ter, em 



Itapira, a sua Igreja Presbiteriana Central, onde a 140 anos, ininterruptamente, aqui 

permanece e há de permanecer sob tua graça. Agradecemos, ó Deus, porque a homenagem 
prestada na data de hoje é uma homenagem prestada ao teu nome porque sem o teu poder, 

sem a tua presença nas vidas de todos, isso jamais seria possível. Abençoe-nos, guarde-nos 

e recebe a nossa gratidão em nome de Jesus, seu filho amado, que entregaste ao mundo para 

que, através da crença em teu filho, o homem pudesse se aproximar de ti. Em nome de 
Jesus. Amém.” (APLAUSOS). Terminadas as homenagens, o Sr. Presidente agradece a 

Deus, às presenças dos Srs. Vereadores, dos homenageados, do público que prestigiou os 

trabalhos desta noite, da imprensa escrita, a Rádio Clube de Itapira e seus colaboradores, 

internautas, os funcionários da Casa, e declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. 
DO QUE, PARA CONSTAR, LAVROU-SE ESTA ATA. 

 

 

 


