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Nossa História
A Comunidade Presbiteriana da Barra da Tijuca (CPBT) não pode ser definida de modo algum como
uma instituição, uma organização, um edifício frio e vazio; é, sim, uma família que Deus nos tem
ajudado a construir. Deixe-me contar a nossa história!
O Embrião (1996)
Estávamos ainda pastoreando a Igreja
Presbiteriana da Gávea quando
conhecemos o Grupo Unidade da Fé.
Era um grupo de senhoras que se reunia
todas as quintas-feiras à tarde num salão
social na quadra das ilhas do
Condomínio Mandala, na Barra da
Tijuca. Esse grupo era liderado pela
Maria do Carmo, nossa querida
Carminha,
que
fazia
daqueles
momentos um espaço de busca a Deus
mediante a reflexão em torno da sua
Palavra, das orações e do louvor. Muitas foram as conversões que surgiram desse grupo. Ao chegar
ali, logo nos sentimos identificados. Comecei então a comparecer ao local com mais frequência,
dando suporte pastoral às queridas irmãs que ali se reuniam.
A Gestação (1997-1998)
Embora a possibilidade de plantar uma nova igreja já se desenhasse de maneira muito forte em nosso
coração – e aqui a presença abençoadora, encorajadora do meu amigo, Pr. Nélio da Silva, foi
fundamental –, sentimos do Senhor que ainda era cedo para desenvolvermos tal projeto. Foi então
que Deus nos deu o presente de ir para os Estados Unidos, onde terminei meus estudos de doutorado
e pude ter um tempo sabático fundamental para nossa vida familiar. Durante um ano e oito meses
vivi para minha família e para os estudos, sem estar ligado a uma atividade pastoral formal. Confesso
que esse foi um dos períodos mais ricos da nossa vida! Durante esse tempo foi crescendo mais e mais
a convicção de que Deus nos queria no Brasil e num projeto novo. Foi então que no decorrer desse
período fomos gestando no coração a Comunidade Presbiteriana da Barra da Tijuca. Comecei a vir
mensalmente ao Brasil para me reunir com o pequeno grupo no Mandala. Ali começamos a ter as
primeiras conversas em torno daquela que seria um dia a nossa filha!
O Nascimento (1999)
Voltamos dos USA em janeiro de 1999, numa noite que será inesquecível. Entrei com a minha família
na Barra da Tijuca. As lágrimas me corriam quentes pelas faces! Estávamos dando um incrível passo
de fé, nunca dado antes. Começávamos a igreja sem recurso quase nenhum. Pairavam dúvidas, medos
e insegurança a respeito de como, afinal, iríamos sobreviver.
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No entanto, a certeza de que estávamos indo na direção da vontade de Deus, aliada à paixão por um
sonho, nos levava a ir em frente, apesar dos gigantescos desafios.
Foi então que no final de fevereiro tivemos uma primeira reunião informal com um grupo no salão
onde a Unidade da Fé se reunia. A essa altura o grupo base da igreja nascente era integrado por algo
entre 10 e 15 pessoas. O grupo era pequeno, e o local que usávamos muito impróprio, pois a cada
domingo poderíamos estar correndo o risco de sermos impedidos de fazer a reunião, se surgisse a
possibilidade de um morador solicitá-lo para uma comemoração social – o que de fato chegou a
acontecer. Enfrentamos então nosso primeiro e mais sério desafio: como encontrar um lugar fixo
para nos reunir – e o pior, de graça, pois os recursos eram ínfimos. Naquele momento aprendemos
duas lições extremamente importantes, que aliás já sabíamos de cor: quando faltam recursos tem que
sobrar criatividade, e quando temos uma visão os recursos aparecem.
Começamos a orar. Deus então nos deu o insight
de desenvolver um projeto em parceria com uma
escola pública. Adotaríamos a escola, e em troca
teríamos a possibilidade de nos reunir numa de
suas dependências. Numa quarta-feira do mês
de março fiz uma peregrinação pelas escolas
púbicas do bairro. Já estava indo para casa,
desanimado, quando no final da tarde, início da
noite, fui até o Colégio Estadual Vicente
Januzzi. Falei da parceria, a direção aceitou, e
assim, no primeiro domingo de abril de 1999
fizemos nosso primeiro culto público, aberto a
um número maior de pessoas. Nascia ali a
Comunidade Presbiteriana da Barra da Tijuca
Os Primeiros Passos (1999-2002)
A partir daí desenvolvemos o projeto com a escola, estruturamos nosso ministério de família, um dos
pilares da nossa igreja, nos definimos como profundamente interessados numa comunidade voltada
para a qualidade das relações, fomos organizando nosso culto dominical, e por fim decidimos que as
células, ou grupos de relações, como as chamamos aqui, iriam constituir a estratégia central da nossa
igreja. Assim caminhamos por um bom tempo!
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A Adolescência e Juventude (2003 – 2011)
Este período que passamos na escola foi maravilhoso,
porém, tínhamos a necessidade de encontrar um outro
lugar que pudesse atender melhor as nossas demandas e
desejos como igreja. Foi então que achamos uma casa
muito charmosa, perto da praia, ideal para o nosso
tamanho. Demos novamente um passo de fé, posto que,
as novas despesas de reforma, aluguel... estavam além da
nossa estrutura financeira. Àquela altura, fé para
desbravar horizontes arriscados já era algo impresso em
nosso DNA. Assim foi! Reformamos e mudamos para a
casa em julho de 2003. Ali vivemos tempos especiais.
Em 2008, após 9 anos consecutivos, quase sem férias, dando tudo de mim na construção com os
irmãos e irmãs desta igreja que tanto amamos, senti um cansaço físico, emocional e mesmo espiritual.
Diante disso, disse a igreja que desejava ter um tempo de seis meses, para dar uma parada, afim de
reencontra-me de maneira mais profunda com Deus e com as forças criativas do meu ser. A igreja
numa enorme demonstração de amor, aceitou minha proposta. Contudo, um obstáculo era crítico a
ser superado para que eu pudesse ter aquele tempo: quem iria me substituir a frente da igreja durante
aquele período? Foi então, que sem dúvida alguma, por direção de Deus, trouxemos para perto Davi
e Elaine.
Davi é um pastor que tem fortes habilidades relacionais, gosta de cuidar de gente e graças ao seu
amor e dedicação à igreja, eu e a Marcia pudemos passar um tempo de refrigério. Embarcamos para
os USA em janeiro de 2009 e retornamos em junho daquele mesmo ano. Tenho certeza de que neste
intervalo de seis meses sem a minha presença física, a igreja saiu da sua adolescência e chegou à sua
juventude, caminhando seguramente agora com uma liderança mais plural!
O Início da Maturidade (2011 – 2015)
Sabemos que nossa maturidade se revela quando
temos de passar por desafios próprios da vida
adulta. Dores e problemas são essenciais para
nos tirar da nossa zona de conforto e exigir-nos
criatividade para lidar com problemas. Em 2011
tivemos que sair da nossa casa! Foi em certo
sentido uma experiência traumática. Estávamos
já acostumados com aquele espaço, tudo no seu
lugar funcionando bem e então vimo-nos diante
do desafio de encontrar um lugar para nos
reunirmos num bairro caraterizado por preços de
imóveis e alugueis absolutamente insanos. Em seis meses mudamos três vezes de lugar. Nesta época
uma brincadeira tornou-se comum entre nós. Diríamos as pessoas, algo assim: venha nos visitar se
você conseguir nos achar!
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Curiosamente foi neste período no qual estávamos peregrinando, que Deus nos surpreendeu,
possibilitando-nos de maneira miraculosa, comprar um terreno numa das mais nobres localizações
da Barra da Tijuca. Então um novo desafio se colocou em nosso horizonte: levantar recursos para
construir nossa casa. Desde o início do processo de construção optamos por uma arquitetura que
remetesse não a um templo, mas a uma casa. Por excelência a casa é a metáfora da nossa comunidade.

E assim se fez! Durante quatro anos, reunindo-nos em lugares diferentes, sem infraestrutura qualquer,
pudemos confirmar que não é um prédio, mas sim as relações que fazem uma igreja viver. Lindo ver
um grupo de cerca de cem pessoas, doarem tempo, energia, dinheiro para construir nosso tão sonhado
lugar. Foi a conjunção de criatividade, organização, gestão financeira competente, generosidade, fé
prudente e muitos milagres que resultou na construção desta nossa casa. Em outubro de 2015,
oficialmente a inauguramos. Ela é aconchegante, do nosso tamanho, cheia de possibilidades de
expansão, em linha arquitetônica com nossos vizinhos, bonita, enfim nosso cantinho. Não é a igreja,
é apenas o lugar onde esta incrível comunidade de seguidores Jesus se encontra para celebrar a Deus,
os relacionamentos e ser luz e sal nesta terra tão carente da presença do Eterno.
Futuro (2015...)
Tentei com este breve histórico, dar a você uma visão geral da nossa caminhada. Muita coisa ficou
de fora. Por exemplo, tive um enfarto no início de 2001 e isto foi um momento desafiador e ao mesmo
tempo fantástico para nossa igreja; em 2006 plantamos a Comunidade Presbiteriana da Freguesia,
outro relevante momento da nossa história... assim poderia ir discorrendo sobre tantos eventos
marcantes da nossa jornada, mas não queria cansar você com um relato muito longo! Enfim, quando
olho para trás vejo um sonho realizado. Somos uma igreja feliz, saudável, gostosa de estar, onde
tenho os meus melhores amigos, com quem tenho vivido o melhor do meu chamado pastoral. Se
Deus quiser e a comunidade juntamente comigo assim entender, é aqui que gostaria de envelhecer.

Pr. Eduardo
Dedico este histórico a todos aqueles e aquelas que tem construído esta igreja maravilhosa, em
especial a Marcia, não somente minha companheira nesta aventura linda, mas um dos pilares da
nossa família CPBT

UMA BREVE HISTÓRIA DA CPBT

5

