
1 
 

 
I Conferência Teológica – etapa da Albânia (Maio) 

Carta Circular nº 13 – Semeando a Fé Cristã Reformada na Europa Oriental. 

Ardi Dritan (codinome usado por 

segurança) é um jovem pastor de uma pequena 

Igreja dedicando-se à pregação do Evangelho 

no Kossovo, país com 98% da população 

muçulmana. Atento e presente, Ardi 

acompanhou cada palestra proferida sobre a 

doutrina da Justificação pela Fé e ao fim da 

Conferência Teológica que realizamos na Albânia e no Kossovo, ele afirmou nunca ter ouvido uma 

explicação tão clara e profunda sobre o Evangelho de Cristo. Assim como outros, Ardi mostrou-se 

interessado em continuar aprofundando a sua compreensão da teologia bíblica e pediram pela 

continuidade de conferências como esta também em outras partes do pequeno país. 

Com a colaboração do rev. Ludgero Bonilha Morais, a nossa I Conferência Teológica teve um 

bom êxito, alcançando especialmente pastores e lideranças tanto na Albânia, quanto no Kossovo, 

países de fala albanesa. Pudemos levar uma palavra clara e profunda sobre importantes tópicos da 

Teologia Bíblica, na esperança não apenas de alimentar espiritualmente, mas de identificar 

interessados para posterior acompanhamento e aprofundamento nas questões bíblicas e teológicas; e 

assim, darmos suporte à Igreja Evangélica Europeia na região dos Bálcãs. Foram 4 curtas palavras de 

abertura devocionais por mim dirigidas e 8 densas palestras temáticas pelo rev. Ludgero, além da 

distribuição de material impresso, a Declaração de Fé da Fraternidade Reformada Mundial, símbolo de fé 

contemporâneo de teologia reformada, produzido em albanês pela Fundação Presbiteriana Albanesa, 

sob a coordenação do rev. Benilton dos Santos. Graças à contribuição de todos os missionários e 

candidatos da APMT, Albano, Benilton, Elder e Klotilda, conseguimos realizar a Conferência, ainda 

usando tradutores, pois continuamos sofrendo com a língua albanesa. 

Aos poucos vamos conhecendo melhor o nosso contexto: Europa, Bálcãs e Albânia. Para 

onde olhamos, vemos necessidades missionárias com poucos trabalhadores, crentes e Igrejas; no 

Leste há um pouco mais de pessoas nas Igrejas, porém a superficialidade da formação pastoral e a 

baixa capacidade de análise bíblica dos crentes nos saltam aos olhos. Na Albânia, temos a boa notícia 

de irmos descobrindo Igrejas e escolas de formação teológica mais próxima a nós. Em junho, tive o 

privilégio de pregar em uma Igreja Presbiteriana existente há 11 anos, a Igreja Reformada de Durrës, 

recém descoberta por nós, cujo pastor é um albanês ligado à PCA dos EUA. 
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Veridiana dando aula de artesanato. 

Veridiana também estreou a sua colaboração ministerial ao dar, com 

sucesso e usando intérprete, uma aula de artesanato para mulheres na 

Fundação Presbiteriana Albanesa. 

Alegramo-nos ao ver a equipe da 

APMT na Albânia crescendo, 

pois desde a nossa chegada em 

agosto passado, recebemos a 

família Jacarandá no último 

dezembro e a família Nunes, que 

embora já há tempos presente na Albânia, passou a integrar o quadro de missionários da APMT no 

início deste ano. Para compensar a nossa dificuldade com a língua albanesa, a providência nos trouxe 

um casal jovem e recém-casado, Mariol e Eni Çollaku, com quem nos comunicamos em inglês; e 

passamos então, a investir neste relacionamento com o propósito de prepará-lo para o ministério 

pastoral. Embora não haja um seminário presbiteriano no país, encontramos aqui em Tirana um de 

linha reformada, associado ao Master College de John MacArthur, outra boa notícia recém-descoberta. 

Por gentileza, pedimos a você e à sua igreja que se unam a nós nas seguintes orações: 

- Agradeçam a Deus pela Conferência realizada, pela conclusão do 1º ano letivo das 

crianças na Albânia, pelo contato com o casal Çollaku, pela disposição dos donos da casa que 

alugamos de fazerem reformas na mesma melhorando-a para o próximo inverno e por termos 

conseguido, com os recursos financeiros trazidos, praticamente mobiliar toda a casa; 

- Peçam ao Senhor por pessoas interessadas em conhecer e difundir a fé bíblico-reformada 

conosco, assim como por recursos para investirmos mais no preparo de nacionais como Mariol 

Çollaku e para a edição e o lançamento dos nossos primeiros materiais impressos nos Bálcãs; 

- Roguem ao Pai por condições extras específicas para a anuidade (2015/2016) escolar dos 

nossos quatro filhos, posto que requerida antes do início das aulas, a ocorrer em setembro próximo. 

OBS.: Pedimos a gentileza àqueles que quiserem passar a nos mandar ofertas e, especialmente, àqueles que estão ofertando 
diretamente em nossa conta que, se possível, deem preferência ao depósito na conta da APMT, por melhor controle fiscal. 

 
Banco do Brasil: Agência Presbiteriana de Missões Transculturais; CNPJ: 04.138.895/0001-86; Agência 0635-1 (Cambuci); 
C/C 7500-0. Neste caso deposite sempre o valor inteiro com 88 centavos (ex.: R$ 500,88 para R$ 500,00), pois é o valor dos 

centavos (0,88) que nos identifica (Família Missionária MONTENEGRO) como o destino da sua oferta. (11) 3207-2139 (APMT). 

 
Nos laços do Cordeiro, 

Raimundo, Veridiana, Ester, David, Arthur e Felipe Montenegro. 
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