
  

Fundação no Brasil: 12 de agosto de 1850 

CONHEÇA A IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL: 

A Igreja Presbiteriana é Cristã porque tem em Jesus Cristo a fonte de sua História e sua 
vida, é Apostólica porque se orienta pelo ensino dos apóstolos (Ef 2.20), é Bíblica 
porque tem nas Escrituras Sagradas a sua única regra de fé e prática, é Reformada pois 
também é herdeira da grande reforma do século XVI. 

A Igreja Presbiteriana crê e proclama todas as afirmações do credo apostólico, e 
considera falsa e perigosas todas as doutrinas e cerimônias contrárias às sagradas 
escrituras. 

A Igreja Presbiteriana proclama que Jesus é o único Salvador de todo aquele que nEle 
crê. (Jo 3.16; Jo 14.6), e que somente pela fé o pecador recebe a salvação de sua vida 
(Ef 2.8-9). 

A Igreja Presbiteriana proclama que Jesus Cristo é o único Cabeça da Igreja e também 
sua pedra angular (Ef 2.20; I Pe 2.4-8). Que por intermédio de Cristo temos livre acesso 
a Deus no Espírito (Ef 2.18). “E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu 
não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual devemos ser 
salvos”(Atos 4.12). 

A Igreja Presbiteriana proclama que todos os homens são pecadores alheios à vida de 
Deus (Ef 4.18), e que somente através de uma ação redentora de Deus pode haver a 
reconciliação entre Deus e os homens. E que a igreja é o agente proclamador dessa 
reconciliação (II Co 5.18; 6.3). 

A Igreja Presbiteriana proclama o convite de Jesus: “Vinde a mim todos que estais 
cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e 
aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração; e achareis descanso para as 
vossas almas porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve (Mt 11.28-30). “Eu sou 
o pão da vida; o que vem a mim, jamais terá fome; e o que crê em mim jamais terá 
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sede. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim; e o que vem a mim, de modo 
nenhum lançarei fora” (João 6.35,37). 

Sua História 

A Igreja Presbiteriana surgiu durante a Reforma Protestante do século XVI (cerca de 
1554), na Escócia, tendo como principal líder, John Knox, que tinha sido aluno de João 
Calvino em Genebra, na Suiça. Em 1648, foi publicada na Inglaterra a Confissão de Fé de 
Westminster e os Catecismos Maior e Breve, que se tornaram os principais documentos 
doutrinários das Igrejas Presbiterianas. 

Com a perseguição aos presbiterianos puritanos, muitos deles, principalmente 
irlandeses, imigraram para os Estados Unidos, pelo fim do século XVII. A Igreja 
Presbiteriana dos Estados Unidos (PCUSA) foi organizada em 1708. Em 1837, a PCUSA 
organizou a sua Junta Missionária, e o Brasil foi o sexto país para onde a PCUSA enviou 
missionários. 

Em 1859, Ashbel Green Simonton, missionário da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos 
(PCUSA), veio para o Brasil e fundou no Rio de Janeiro a Igreja Presbiteriana do Brasil 
(IPB). A partir de 1869 chegaram mais missionários do sul dos Estados Unidos, enviados 
pela Igreja Presbiteriana do Sul (PCUS) implantando o trabalho missionário a partir de 
Campinas-SP. Em 1888, os dois trabalhos missionários se fundiram formando o Sínodo da 
Igreja Presbiteriana do Brasil. Em 1910 O Sínodo Brasileiro se desdobrou e formou-se a 
Assembléia Geral, tornando-se a igreja independente eclesiasticamente das igrejas 
americanas. Em 1930 a Assembléia Geral passou a chamar-se Supremo Concílio. 

Estrutura da Igreja 

O sistema de governo da IPB é presbiterial, ou seja, pastoreada por um grupo de homens 
eleitos pela própria igreja reunida em Assembléia.  

A Igreja Presbiteriana se organiza em concílios ascendentes em autoridade (Conselho – 
Presbitério – Sínodo – Supremo Concílio). 

Os símbolos de fé da IPB são: A Confissão de Fé de Westminster e os Catecismos Maior e 
Breve de Westminster. Eles constituem o resumo doutrinário da fé da Igreja. São 
baseados na Bíblia e unicamente dela extraídos. 

O governo da IPB é regido pelo Manual Presbiteriano, que é subdividido em:  

a) Constituição - Regulamenta a ordem e os procedimentos eclesiásticos da Igreja 
(recepção de membros; eleição de presbíteros e diáconos; questões pastorais; 
estrutura da IPB). 

b) Código de Disciplina - Trata das faltas e correção dos membros. Como disciplinar e 
como restaurar os faltosos. 



c) Princípios de Liturgia - Princípios não são regras rígidas, mas modelos e linhas de 
conduta para a liderança da Igreja e seus membros. Trata da liturgia quanto a 
Organização de Igrejas; ordenação de presbíteros, diáconos e pastores; inauguração 
de templos; jejuns; visitação de enfermos, a guarda do Dia do Senhor etc. 

A estrutura da Igreja é dividida em concílios: 

a) Conselho: Administra a Igreja local. É formado pelo pastor ou pastores mais o mínimo 
de 2 presbíteros eleitos diretamente pela assembléia de cada Igreja.  

b) Presbitério: Coordena o número mínimo de 4 Igrejas. O mandato de sua comissão 
executiva é de um ano, exceto o de secretário executivo, que é de 3 anos. Ex.: Nossa 
Igreja pertence ao Presbitério de Ceres (PCRS), que possui hoje 10 Igrejas organizadas 
e 3 congregações jurisdicionadas. 

c) Sínodo: Coordena o número mínimo de 3 presbitérios. É composto por 3 presbíteros e 
3 pastores de cada presbitério jurisdicionado. O mandato da executiva é bienal e o do 
secretário executivo é de 4 anos.  

d) Supremo Concílio: Jurisdiciona todas as Igrejas locais, sendo o órgão máximo de 
governo na estrutura da IPB. É formado basicamente por 2 pastores e 2 presbíteros de 
cada Presbitério. Atualmente são mais de 170 presbitérios no Brasil. O mandato da 
Mesa Executiva é quadrienal (4 anos) e o do secretário executivo 8 anos. Existe ainda 
a Comissão Executiva do Supremo Concílio (CE/SC) que se reúne anualmente na 
segunda quinzena de Março. Ela é composta pela Mesa Executiva e os presidentes de 
todos os Sínodos da IPB. Também fazem parte dela os presidentes de autarquias e 
representantes da IPB junto a outros órgãos da igreja (escolas, asilos, orfanatos, etc), 
só que estes últimos não têm direito a voto no plenário da CE/SC. 


