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 SUA IGREJA PODE  
CRESCER AINDA MAIS!
Quais são as marcas comuns das 
igrejas que mais crescem no 
mundo? A pesquisa trouxe uma 
resposta surpreendente. 
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A frequência da família à EBD 
transmite às crianças o valor que 
os pais dão ao estudo da 
Palavra de Deus. 
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/ editorial

Firmes sobre a rocha
Muito se tem falado sobre analfabetismo bíblico, 

mas este não é um problema somente dos dias de hoje. 
Há mais de 700 anos antes de Cristo, o profeta Oséias 
já alertava os sacerdotes de Israel sobre esse perigo com 
uma palavra bem dura: “O meu povo está sendo des-
truído, pois lhe falta o conhecimento. Pelo fato de vocês, 
sacerdotes, rejeitarem o conhecimento, também eu os re-
jeitarei, para que não sejam mais sacerdotes diante de 
mim; visto que se esqueceram da lei do seu Deus, tam-
bém eu me esquecerei dos seus filhos.” (Os 4.6). E qual 
a consequência da ignorância bíblica daquele povo? 
Maldade e desejo ardente pelo pecado. E o profeta se-
gue esclarecendo alguns deles: sensualidade, idolatria, 
prostituição, adultério (v.11-13).

No Sermão do Monte, Jesus disse: “Todo aquele, 
pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica será 
comparado a um homem prudente que construiu a sua 
casa sobre a rocha” (Mt 7.24). Ele destaca o grande va-
lor de se praticar os ensinamentos da Palavra. Não foi 
à toa que o evangelista Moody disse certa vez que “a 
Bíblia não nos foi dada para aumentar o conhecimen-
to, mas para mudar nossas vidas”.

O cristão que não tem sua vida fundamentada 
nos princípios bíblicos não só será facilmente per-
suadido por ventos de doutrinas, modismos gospels 
e outras futilidades religiosas, como também correrá 
o sério risco de ser mais um propagador de heresias 
(Ef 4.12-14).

Ocorre que para praticar a Palavra e para viver 
em santidade, antes, o cristão necessariamente preci-
sará conhecê-la. Sendo assim, uma igreja que deseja 
crescer, com membros firmes em Cristo, considerará 
como extremamente relevante a utilização de todas as 
ferramentas possíveis para ensinar a Bíblia aos seus 
membros, inclusive a Escola Bíblica Dominical.

Nosso desejo é o de que Deus abençoe a todos com 
a leitura deste número do “O Cristão Evangélico” que 
aborda esse importante tema.

No amor de Cristo,

Valdenice Pimenta de Araújo
Editora
@valdenicepimenta

Fo
to

 d
e 

Et
ha

n 
D

ow
 n

o 
Un

sp
la

sh

Av. Bernardo Sayão, 400
Jardim das Américas
Cx. Postal 906 | Anápolis/GO
CEP. 75001-970

(61) 3318-2092 
social@igrejacristaevangelica.com.br
www. iceb.com.br

Participam desta edição
Ed. Cristã – Débora Bastos 
Pr. André de Souza Lima 
Ed. Cristã – Lilian Silveira 
Pr. Dennis Gerald Pires 
Pr. Luiz César Nunes de Araújo 
Pr. Ubiracy Lucas Barbosa 
Pr. Glauco Pereira 
Pr. Tiago Gomes Leite 
Pr. Rogério Alves de Carvalho

Editora
Ed. Cristã – Débora Bastos

Capa, projeto gráfico e dia-
gramação
Pedro Henrique Pereira de Carvalho

Revisão
Hugo César Pimenta de Araújo

Produção
Think – Marketing Digital

Diretoria da MEAN
Pres.: Pr. Luiz César Nunes de Araújo
1° Vice-Pres.: Pr. Darci Júnior
2° Vice Pres.: Pr. Eduardo Bittencourt
1° Sec.: Pr. lvanei Carlos M. Silveira
2° Sec.: Pr. Rogério Alves de Carvalho
1°Tes.: Pr. Hélio Alves Araújo
2°Tes.: Pr. Marcos Vinicius de Oliveira

Tiragem: 10 mil exemplares
Gráfica Ideal

/// diretodamesa 5

/// mulheresemação 9

/// entrevista 10

/// nossacanção 12

/// vidaministerial 16

/// missões 17

/// seteceb 19

/// diaadia 20

/// homenagem 26

/// nossahistória 30

/// capa
Escola Bíblica Dinâmica

Uma EBD dinâmica mostra uma igreja que vibra com a palavra de Deus, com o 
ensino dela e com a possibilidade de aprender mais e transformar sua vida.

/// sumário

7

6
/// educaçãocristã

O valor da EBD 
para as crianças

A frequência da família à EBD 
transmite o valor da Palavra de Deus.

28
/// educaçãocristã
Educação por 

Princípios
Uma abordagem fundamentada em 

valores perpétuos das Escrituras.

14
/// empauta
Modelos de  
plantação de igreja
Quais são as marcas comuns das 
igrejas que mais crescem no mundo?

https://www.instagram.com/valdenicepimenta
https://unsplash.com/@ethandow?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


4 5 

Divulgação 
Devocionário

/// diretodamesa

Quando pensamos no desenvolvimento de 
uma igreja local o que mais deveria nos mo-
tivar seriam os princípios de crescimento 

que podem ser adotados por todas as igrejas do mun-
do. Há marcas regionais e até nacionais que marcam 
uma igreja, mas com certeza há marcas que podem 
ser abraçadas no mundo inteiro. O processo é seme-
lhante à uma árvore. Há árvores diferentes em todo o 
mundo, algumas são de clima quente, outras se desen-
volvem mais em regiões altas. Mas com certeza todas 
as árvores do mundo precisam do sol, da água, e de 
nutrientes para o seu crescimento. Com a igreja tam-
bém é assim. Ela é diferente em sua cultura, em sua 
história, em seu estilo, mas há princípios que regem a 
todas as igrejas do mundo, são princípios universais.

O pesquisador cristão Christian Schwarz dedicou 
boa parte de seu ministério em busca desses princí-
pios universais de crescimento da igreja. Diz-nos ele: 
“Fizemos a nós mesmos as seguintes perguntas: Quais 
são as características que as igrejas que crescem têm em 
comum: Não fizemos isto para confirmar nossas ideias 
prediletas, marcadas por nossa própria compreensão 
bíblica. Fizemos isso com o espírito aberto para apren-
der o que poderia ser verificado de forma empírica. O 
resultado foi que o estudo mais abrangente jamais re-
alizado revelou que o segredo do sucesso nada mais é 
do que aquilo que a Bíblia já compartilhou há muito 
tempo. Isto é interessante, não é?”

E o que a pesquisa revelou? Quais são as marcas 
comuns das igrejas que mais crescem no mundo? A 
resposta, depois de pesquisarem milhares de igrejas 
em todos os continentes, foi surpreendente. Existem 
oito marcas de qualidade que estavam  presentes em 

todas as igrejas que crescem com qualidade no mun-
do inteiro, em denominações diversas e diferentes, 
em cidades grandes ou pequenas, em igrejas ricas ou 
pobres. E essas marcas são: Liderança Capacitadora, 
Ministérios orientados pelos dons, Culto inspirador, 
Estruturas Eficazes, Espiritualidade Contagiante, 
Grupos Pequenos, Evangelização criativa e Relacio-
namento marcados por amor fraternal.

Pronto! Descobertas as marcas universais, Schwarz 
se propôs a construir e aplicar um teste para averi-
guar como estariam essas marcas nas igrejas e, de-
pois, ofereceu instrumentos para que cada marca se 
desenvolvesse, o que proporciona aos pastores e líde-
res uma ajuda significativa para o trabalho da igreja. 
Ele nomeou este processo de Desenvolvimento Natu-
ral da Igreja (DNI). Nos últimos vinte anos os testes 
têm sido aprimorados, livros têm sido produzidos, 
simpósios desenvolvidos (Ed. Esperança), uma rede 
mundial DNI tem sido construída, para que igrejas no 
mundo inteiro sejam tudo aquilo que Deus planejou 
para que elas.

Vale a pena conhecer mais destes princípios uni-
versais. Que bênção tem sido ver cada vez mais pas-
tores, líderes e igrejas, buscando estes princípios e ex-
perimentando um crescimento seguro e significativo. 

Somos lavoura de Deus (1Co 3.9) e como lavou-
ra podemos produzir muito para Deus. Os princípios 
universais do DNI podem muito nos ajudar. Eis aqui 
um grande desafio. \\

Sua igreja 
pode crescer 
ainda mais!

Pr. Luiz César Nunes de Araújo
Presidente Nacional da ICEB

@pr.luizcesar

https://www.instagram.com/pr.luizcesar
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/// educaçãocristã

O valor da EBD para as crianças

No Antigo Testamento vemos as ordens de Deus 
aos pais quanto ao ensino espiritual dos filhos (Dt 6), 
a importância de inculcar neles os valores e a prática 
de um relacionamento significativo com o Senhor que 
pudesse dirigir todos os passos de suas vidas. O texto 
mostra várias formas de se ensinar isso e mostra a ne-
cessidade de consistência e constância ao fazê-lo.

Desde que Moisés passou essa ordenança ao povo 
de Deus, fica claro que a responsabilidade maior de 
ensinar as crianças era dos pais. Porém, a nação de 
Israel criou formas de ajudá-los nessa tarefa e uma 
delas era o ensino na sinagoga. As crianças eram en-
sinadas pelos rabinos desde pequenas até os 12 ou 13 
anos, quando passavam por um ritual e entravam na 
vida adulta. Jesus deve ter passado por isso e quando 
o vemos indo ao templo, aos doze anos, e discutindo 
as coisas espirituais com os doutores da lei, era prova-
velmente quando estava ingressando na vida adulta.

Sobre o jovem Timóteo, Paulo fala que o ensino da 
Palavra e o amor às coisas de Deus vieram a ele desde 
cedo, através de sua mãe e avó (2 Tm 1.3-5). Mais tar-
de Paulo o exorta a apresentar-se a Deus de maneira 
aprovada, como obreiro que maneja bem a Palavra da 
verdade (2 Tm 15).

Assim como o povo de Israel, a igreja também criou, 
como estratégia para ajudar as famílias na formação es-
piritual dos filhos, o ensino na Escola Bíblica Dominical.

Nesse ambiente, as crianças podem ter o ensino 
formal, programado e progressivo da Bíblia, de acor-
do com sua idade. Ali elas têm também a oportuni-
dade de firmarem seus votos de fé no Senhor, pois, 
além de conhecerem as histórias bíblicas, podem 
aprofundar seu entendimento da aplicação da Pala-
vra em suas vidas.

A frequência assídua de toda a família à Escola Bí-
blica Dominical transmite às crianças o valor que os 
pais dão ao estudo da Palavra de Deus e o amor que 
eles têm para com a igreja. É ali que as crianças, além 
do aprendizado, têm mais oportunidades de conviver 
com outras crianças da igreja e criar vínculos com 
elas, de conhecerem seus pais e irmãos. Ter vínculos 
na igreja é muito importante para a permanência de-
las na igreja quando chegarem à adolescência e juven-
tude. A EBD ajuda a dar “liga” ao corpo de Cristo e a 
criança que a frequenta assiduamente passa a se sentir 
parte da igreja.

Pais, não deixem de levar seus filhos à EBD! Igreja, 
não desista da EBD! Professores, invistam num ensi-
no bíblico consistente, criativo e envolvente! E, crian-
ças, amem a EBD! \\

Ed. Cristã – Débora Bastos
Redatora da Revista Diadema Real

@debora.duarte.bastos
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/// capa

A palavra “dinâmica” quase sempre nos faz 
pensar na direção oposta ao seu significado 
mais básico. Quando pensamos em aula di-

nâmica, pensamos em movimento, cores, recursos. 
Mas a palavra em sua raiz quer dizer que pertence 
ao poder, à força. Nesse sentido, aplicada à Escola 
Bíblica Dominical como ministério cristão, devemos 
pensar na direção de um ministério poderoso e for-
te, isto é, que traz resultados, crescimento, mudança, 
envolvimento com a Palavra. Para que uma EBD seja 

dinâmica, precisamos cuidar de um tripé que sus-
tenta esse ministério tão importante: o propósito, as 
pessoas e a Palavra.

O propósito da EBD em seu nascedouro, na Ingla-
terra, com Robert Raikes, era redenção tanto cultural 
quanto moral. Ele cria que a sociedade era prejudi-
cada por ignorar os padrões bíblicos. Corajosamente, 
abriu escolas dominicais e incentivou outros em di-
versos países desde o século XVII. A primeira esco-
la estabelecida por ele foi a de Sooty Alley, em 1780.  

Uma EBD dinâmica mostra uma igreja que vibra com a 
palavra de Deus, com o ensino dela e com a possibilidade 

de aprender mais e transformar sua vida.

https://www.instagram.com/debora.duarte.bastos
https://unsplash.com/@benwhitephotography?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://www.freepik.com/free-photos-vectors/school
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Planejando a  
Escola Bíblica Dominical

Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para repreensão, 
para correção, para educação na justiça, a fim de que o homem de 
Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 

2  T I M Ó T E O  3 . 1 6

A minha geração que cresceu em família cristã, foi 
criada frequentando a Escola Bíblica Dominical (EBD), 
com gincanas de versículos decorados, salas premiadas 
pela presença, concursos de visitantes. Aprendíamos 
logo cedo a divisão da Bíblia, os livros sabíamos de cor, 
a revista era lida com carinho. Tudo era motivo para 
nos levantarmos cedo no domingo para ir à igreja.

Nos anos 90, com o crescimento de alguns movi-
mentos nas igrejas, foi-se descaracterizando a EBD e 
se dando mais importância a outros grupos, vieram os 
ministérios e atividades diversas, e a EBD perdeu um 
pouco o seu brilho. Em algumas igrejas já não chama-
mos Escola Bíblica Dominical, apenas Escola Bíblica, 

pois ela pode acontecer em qualquer dia da semana; 
e não mais pela manhã no domingo, mas pode ser à 
tarde, antes do culto vespertino. Tudo para tentar não 
deixar morrer o interesse em estudar a Bíblia. 

A verdade é que o dia, o nome e o horário não im-
portam tanto quanto o dever de cumprir o propósito 
de Deus para a igreja de “fazer discípulos ... ensinan-
do-os” (Mt 28.19,20).

O primeiro passo é ter em mente o objetivo da 
EBD. Não podemos fazer por fazer. Por isso é preci-
so que a equipe de educação da igreja se reúna para 
montar uma estratégia para se alcançar o objetivo de 
ensinar a Palavra e evangelizar.

A aula começava às 10 da manhã e terminava às 5 da 
tarde, com paradas para almoçar e ir ao culto. O cur-
rículo principal era a Bíblia, história e boa literatura. 
Sua ênfase foi religiosa e moral. Seu alvo: salvar as 
pessoas de uma vida fútil de pecado. O trabalho dele 
deu resultado a ponto de, em 1786, os magistrados do 
país terem testemunhado uma elevação nos padrões 
morais. Em julho de 1892, não haviam casos nos tri-
bunais criminais da Inglaterra. Mais de 250 mil crian-
ças foram educadas em escolas como essas. Você pode 
imaginar o que faria uma EBD dinâmica, que mira na 
redenção, no discipulado e na transformação em cada 
igreja espalhada por nosso país?

As pessoas são o segundo elemento essencial. Em 
primeiro lugar, a equipe precisa estar bem treinada. 
Devemos almejar ter na igreja homens e mulheres 

apegados à Palavra de Deus, que têm alegria em es-
tudá-la, praticá-la e ensiná-la (Ed 7.10). Não há equi-
pamento mais poderoso, nem currículo mais trans-
formador, nem livro mais relevante do que a vida de 
um crente exemplo no trato com a Palavra de Deus. 
Às vezes, investimos muito tempo na busca da con-
temporaneidade da igreja e deixamos de lado traços 
fundamentais que a Palavra exige de nós. Pessoas da 
Bíblia têm visão do mundo, da Bíblia, não são levadas 
por ventos doutrinários ou por cosmovisão munda-
na ou infernal, mas plantadas como árvores junto ao 
ribeiro de águas, dão o fruto de que a igreja precisa. 
Uma EBD dinâmica mostra uma igreja que vibra com 
a palavra de Deus, com o ensino dela e com a possibi-
lidade de aprender mais e transformar sua vida.

O terceiro elemento de uma EBD dinâmica é a 
PALAVRA DE DEUS. Raikes, seu amor pela Palavra 

e seu testemunho influenciaram um movimento mis-
sionário bíblico que chegou ao Brasil. O casal Kalley 
começou seu trabalho em casas, lendo a Bíblia e o Pe-
regrino, exemplar de boa literatura puritana, e estabe-
leceu aqui várias EBDs. Num tempo em que o valor 
da Bíblia se esmaece no meio cristão, a convicção do 
pai da EBD em tempos modernos aquece o nosso co-
ração e mostra o verdadeiro dinamismo da obra.

Em 1810, Raikes voltou com seu amigo Joseph 
Lancaster às ruas de Gloucester. Ele disse: “Pare aqui”. 
Eles pararam. Então ele fechou os olhos para orar, e 
seu amigo percebeu que estava chorando. “Este é o 
ponto” — disse o velho homem – “ponto no qual eu 
parei quando eu vi a destruição das crianças e a pro-
fanação do dia do Senhor pelos habitantes da cidade. 

Enquanto perguntava: Nada pode ser feito?” Uma voz 
respondeu: “Tente”. Ainda há necessidade de tentar.

A Bíblia não transforma apenas nossa vida espiri-
tual e moral, transforma nosso pensar, nossos hábitos 
e redime nossa cultura. E um dos ministérios mais 
dinâmicos para isso é a EBD. Você tem coragem de, 
em sua igreja, responder ao clamor e compartilhar 
do inconformismo de Raikes, proclamando a Palavra 
que pode transformar a igreja, o bairro, a cidade e a 
nação? Então invista neste ministério sem esquecer de 
seu propósito, capacitando pessoas e dando à Bíblia o 
valor que ela tem. \\

Ed. Cristã – Lilian Silveira
Líder Nacional de Mulheres em Ação

@liliancmsilveira
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/// mulheresemação

Reúna os colaboradores, para conversarem sobre o 
objetivo da EBD, que é o seu alvo qualitativo. Então, 
desafie-os a orarem pelo trabalho e a separem um dia 
para, juntos, elaborarem o planejamento.

Reunidos, definam as metas (alvos quantitativos)  
para médio e longo prazo. Metas claras e que  
possam ser medidas ao final, quando forem fazer  
a auto avaliação.

Defina a visão que desejam alcançar com a EB. Como 
desejam que as pessoas vejam a EB da sua igreja. O que 
ela deve produzir nas pessoas que a frequentarem.

Defina um tema para o ano. Baseado nesse tema, será 
elaborado o currículo.

Estabeleça a estrutura que desejam: salas, 
departamentos.

Divida as funções administrativas e pedagógicas: 
diretor, secretário, coordenador adulto e infantil, 
professores, ajudantes. (Essa estrutura é bem simples).

Reúna os coordenadores com seus professores para, 
de acordo com o tema escolhido, elaborar o currículo 
e escolher o material a ser utilizado (revistas e demais 
materiais pedagógicos). Preparar a sala e organizar um 
projeto motivacional, como concurso ou gincana. Tudo 
para que facilite o aprendizado.

É interessante, antes de começar o ano letivo, fazer um 
treinamento com todos os professores para deixá-los 
motivados e inspirados para o início do ano.

Paulo chama a atenção para todos nós que trabalhamos com ensino: 
“Aquele que ensina, esmere-se no fazê-lo”. (Rm 12.7)

Não deixe o interesse pelo estudo da Bíblia morrer. Dinamize-o, faça voltar 
estratégias antigas que funcionavam, porque elas podem voltar a funcionar.

E que Deus os abençoe! \\
Pr. André de Souza Lima

Editor-Chefe da Editora Cristã Evangélica
@limasacademy

https://www.instagram.com/liliancmsilveira
https://www.freepik.com/free-photos-vectors/school
https://www.instagram.com/limasacademy
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/// entrevista

O material de 
apoio para a 

Escola Bíblica 
Dominical

Nosso entrevistado é o Pr. Abimael de Souza, que 
nasceu na cidade de Cristianópolis-GO. Ele é casado 
com Cirene há 50 anos e tem uma filha, Aline. É for-
mado em Teologia e em Administração de Empresas.
O Pr. Abimael, por quase doze anos, exerce a fun-
ção de Diretor Geral da Editora Cristã Evangélica, 
que é uma das Casas pertencentes à Igreja Cristã 
Evangélica do Brasil (ICEB). Nossa Editora é uma 

instituição comprometida com a elaboração e o 
fornecimento de material didático para o apoio 
ao ensino bíblico e à evangelização, tanto para as 
Igrejas pertencentes à ICEB quanto às de diversas 
outras denominações evangélicas.
Trabalhando há muito tempo nessa função, foi 
convidado para nos falar um pouco sobre a impor-
tância do material de apoio no ensino bíblico.

Pr. Abimael, por que ter um bom material de apoio torna a Escola Bíblica Dominical (EBD) 
mais relevante?

O foco principal da EBD é a própria Bíblia. Por ser a Palavra de Deus ela pode transfor-
mar a vida do seu leitor. Porém, é fato que um bom material de apoio torna ainda mais 
agradável, útil e relevante o seu estudo. 

Qual a importância de o aluno ter a sua própria revista e não somente 
o professor ter uma?

O estudo das Escrituras é mais proveitoso quando o aluno dispõe da revista do aluno. 
Assim, ele acompanha o que o professor ministra na aula, pode aferir os textos bíblicos 
da lição e aprofundar o estudo em casa. 

Que auxílio a revista do professor tem que de fato faz diferença na 
hora de preparar a lição?

A revista do professor é rica em recursos e dicas pedagógicas selecionadas de acordo 
com o assunto e os textos usados. Além disto, traz muitas aplicações para a vida prática 
do aluno visando a sua edificação. 
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Todas as classes precisam ter material de apoio, inclusive as de cri-
anças pequenas? Qual a importância disso?

Sim, é muito importante que cada classe tenha o seu próprio material de apoio, princi-
palmente para os adolescentes, juniores e demais crianças, pois ele precisa ser adequa-
do a cada faixa etária. Assim, o proveito será maior.

Hoje em dia temos igrejas dividindo os alunos da Escola Dominical em classes de interesses. 
É possível usar o material da Editora mesmo nestas classes?

As classes de interesse tornam o ensino personalizado, alcançando os alunos nos temas 
que lhes parecem mais importante naquele momento de suas vidas. As igrejas que 
dispõem de salas, professores e recursos técnicos conseguem oferecer esse tipo de 
ensino com resultados significativos. O portifólio da Editora Cristã Evangélica contém 
uma boa variedade de temas, oferecendo às igrejas muitas opções para usar em classes 
de interesse na EBD.

Quem deve escolher o material didático da igreja? O que geralmente acontece?

O pastor é responsável pelo ensino da Palavra de Deus na igreja. A EBD não é a única 
agência de ensino da igreja, mas é a principal. Então, cabe ao pastor com seus auxiliares 
e os presbíteros definirem a grade de ensino da igreja. O líder da EBD deve ser ouvido, 
mas o seu papel é o de executor do que foi decidido pela liderança maior da igreja. Na 
prática, vejo que muitos pastores abdicam dessa missão e o líder da EBD é quem faz a 
escolha, o que não é o ideal.

A Editora oferece apoio ou cursos que visem preparar professores para melhor servir na 
Escola Dominical? Por que é importante participar de cursos assim?

Há 29 anos, a editora auxilia as igrejas na capacitação de seus professores, através de 
congressos e treinamentos. Quem ensina a Bíblia precisa de investimento para mel-
horar sua performance. Com o portal IJB – Instituto de Educação John Barnett (https://
institutojb.com/moodle/ ) temos várias equipes no país para atender aos pedidos dos 
interessados.

Pr. Abimael, para encerrar nossa entrevista, conte-nos, em rápidas palavras, alguma ex-
periência com Deus que o irmão tenha considerado mais significativa em seu trabalho com 
a produção de material de ensino bíblico.

Nestes quase 12 anos na direção da Editora temos visto o mover de Deus fazendo sinais 
e maravilhas na sua produção. A evolução foi significativa. Grandes desafios foram ven-
cidos, como: o guia do professor ter o conteúdo da revista do aluno; colorir as revistas 
de aluno e guia, sem custo adicional para os clientes; lançar novas revistas infantis, 
adolescentes, jovens e adultos com muito conteúdo bíblico e recursos pedagógicos; 
coleções na abordagem de educação por princípios para igrejas, escolas e famílias. Mas 
o principal feito editorial da Editora, sem dúvida, é a Bíblia da Escola Bíblica. Foram 8 
anos de árduo trabalho de leitura, pesquisa e produção de centenas de quadros e recur-
sos pedagógicos que foram feitos com a graça de Deus!
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Sem dúvida a música é um instrumen-
to de comunicação extraordinário. 
Sua melodia, harmonia e ritmo afe-

tam de forma incrível as emoções humanas e 
podem levar as pessoas da alegria às lágrimas 
ou da euforia à calma em poucos instantes.

Ela também interfere no esforço intelec-
tual do ouvinte, ajudando nossas mentes a 
organizarem as informações e a nos lem-
brarmos delas. Por exemplo, as pessoas se 
lembram mais facilmente de músicas do que 
de sermões, portanto ela 
é uma importante forma 
de ensinar teologia. 

A música em si não é 
adoração; é uma lingua-
gem da adoração. É uma 
maneira de expressar-
mos nosso amor, louvor 
e adoração a Deus. Mas 
não apenas isso, a músi-
ca comunica diretamente 
aos nossos corações e almas. É uma lingua-
gem universal que todo coração entende.

Em nossa igreja usamos uma forma de 
ensino que chamo de “Doutrina e Música”, 
que responde à seguinte pergunta: “Qual 
deve ser o conteúdo de nossas músicas?” 
Salmo 119.54 nos diz: “Os teus decretos são 
o tema da minha canção em minha pere-
grinação”. Ou seja, cante a Palavra, cante as 
Escrituras. Quando o pastor apresenta uma 
doutrina importante em sua mensagem, 
a equipe de música o reforça, executando 
canções que fazem referência àquele ensino. 
Essa tem sido uma maneira eficiente de re-
forçar o aprendizado de coisas importantes.

A música, diferentemente do que vemos 
em muitas igrejas, não deve nos levar ao fre-
nesi ou ao êxtase. Paulo em 1 Co 14.15 nos 
diz: “Então, que farei? Orarei com o espírito,  

mas também orarei com o entendimento; 
cantarei com o espírito, mas também can-
tarei com o entendimento.” Louvor tem que 
ter raciocínio. Eu tenho que saber o que eu 
canto. Eu canto a Palavra. Eu canto o que sai 
da Palavra; tem que vir da Palavra. O que que 
tem que rechear as nossas músicas e o nosso 
louvor? As Escrituras... cante as Escrituras.

A igreja de Colossos estava sendo ataca-
da por uma seita, uma heresia, no primeiro 
século chamada gnosticismo. Era uma sei-

ta que dizia ter o conheci-
mento elevado, acima das 
Escrituras, que negava, 
por exemplo, a encarna-
ção de Cristo. Paulo deu 
uma ideia para os colossos. 
Sabe como é que vocês vão 
combater o gnosticismo? 
Como Paulo? Ensine dou-
trina através do louvor. 
Cante doutrina. Ensine 

doutrina. Justificação pela fé no louvor, san-
tificação no louvor, o evangelho no louvor... 
oração no louvor... salvação no louvor.... en-
sine doutrina.... cante a palavra... A maneira 
de se defender das heresias, era colocar nas 
canções... doutrina! 

Usar a música para ensinar verdades espi-
rituais é uma ideia bíblica: “Habite, ricamen-
te, em vós a palavra de Cristo; instruí-vos e 
aconselhai-vos mutuamente em toda a sabe-
doria, louvando a Deus, com salmos, e hi-
nos, e cânticos espirituais, com gratidão, em 
vosso coração” (Cl 3.16). Podemos ver esta 
estratégia sendo usada ao longo da história.

A música também ajuda a divul-
gar as mensagens. Por exemplo, vemos 
Davi, depois de derrotar Golias e se jun-
tar ao exército de Saul, voltar vitorioso, e 
a música que se tocava nas “rádios” era:  

A música em si não 
é adoração; é uma 

linguagem da adoração. 
É uma maneira 

de expressarmos 
nosso amor, louvor e 

adoração a Deus.

/// nossacanção

A M Ú S I C A C O M O 
I N S T R U M E N T O D E E N S I N O
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“As mulheres se alegravam e, cantando alternada-
mente, diziam: Saul feriu os seus milhares, porém 
Davi, os seus dez milhares” 1 Samuel 18:7. Sabe onde 
essa mensagem foi parar? No palácio do reino inimi-
go, os filisteus. Isso é confirmado quando Davi teve 
de fazer-se de louco diante do Rei Aquis: “Porém os 
servos de Aquis lhe disseram: Este não é Davi, o rei 
da sua terra? Não é a este que se cantava nas danças, 
dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi, os 
seus dez milhares?” (1 Sm 21:11). E também visto 
em I Samuel 29.5.

O grande reformador Lutero assim também o fez. 
Ele mesmo disse que uma das maiores formas da pro-
pagação da reforma “não foram as 95 teses cravadas no 
Castelo de Wittenberg, foram os 37 hinos que ajudaram 
difundir a reforma protestante em toda Europa e mun-
do. E que também levaram a mensagem das 5 solas”.

Qual foi a razão do Metodismo Wesleyano ter se 
propagado? Os hinos de Charles Wesley, irmão de 
João Wesley.

A música é um instrumento que pode influenciar 
tanto positiva quanto negativamente. Quem não se 
lembra, ou talvez não tenha ouvido, ou lido algo so-
bre Woodstock nos anos 70? O tema era sexo, drogas 
e rockn’roll. A libertinagem estava sendo difundida 
e aquele evento musical influenciou uma geração 
inteira. E até hoje colhemos os resultados negativos 
disso. De onde você acha que veio o aparecimento 
dos contraceptivos, dos preservativos, “camisinha”, 
da liberalidade do sexo entre solteiros se tornar algo 
normal? De Woodstock.

A música propaga ideias, influencia, ensina e for-
ma opiniões. Portanto a música é uma das maiores 
obras de arte criadas por Deus e um poderoso ins-
trumento que deve ser usado para louvor, gratidão, 
adoração e também ensino.

Que possamos usá-la com sabedoria na igreja do 
Senhor Jesus para Sua honra e Sua glória! Amém! \\

Pr. Dennis Gerald Pires
Pastor Aux. da ICE Setor Oeste 

(Goiânia/GO)
@prdennisgp

Foto de Brett Jordan no Unsplash

https://www.instagram.com/prdennisgp
https://unsplash.com/@brett_jordan?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


14 

/// empauta

Modelos de  
plantação de igreja

A Igreja Cristã Evangélica do 
Brasil quer abrir dezenas de igre-
jas nos próximos anos.  Quando 
se trata de modelos de implan-
tação destas igrejas há uma va-
riedade de opções e estratégias e 
algumas delas já têm sido usadas 
em nossa denominação. Cada 
obreiro, igreja e região eclesiástica 
devem analisar a que melhor lhe 
convier e que se adequa. Cada es-
forço de plantação de igrejas leva 
consigo um conjunto de circuns-
tâncias que ajudarão a determinar 
o melhor método. Fatores como 
o número de pessoas envolvidas, 
a capacidade de mobilização da 
igreja mãe, os recursos destina-
dos para este projeto, ajudam a 
determinar a melhor estratégia. 

Seguem alguns dos modelos mais 
convencionais para a implantação 
de uma igreja cristã evangélica:

Membros que vêm de 
outra área geográfica

 Se um número razoável de pes-
soas que frequentam uma igreja 
específica se muda para uma nova 
área (bairro, condomínio, cidade 
etc.) fora da área onde a igreja está 
situada, a igreja pode entender que 
esta é uma oportunidade para se 
plantar uma nova igreja. Esta po-
derá se organizar como um Grupo 
Pequeno ou congregação a partir 
dos crentes que se mudaram para 
este novo local, bem como pode 
receber a ajuda de irmãos mais 
maduros da igreja mãe. 

Princípios de Ramificação
Se seguirmos uma lição da na-

tureza veremos que uma planta 
lança raízes e brotos. Na maioria 
das vezes estes dão origem a uma 
nova planta. Algumas igrejas mães 
plantam novas congregações sem a 
intenção de torná-las igrejas intei-
ramente independentes. Entre elas 
se destacará o relacionamento um 
pouco mais duradouro como de 
mãe e filha, ou como ramas de uma 
mesma planta, mas que tem certa 
medida de independência e um 
grau de contínuo relacionamento. 

Plantação de igrejas por adoção
Algumas vezes grupos existen-

tes (igrejas pequenas, grupos de 
oração, células ou estudo bíblico)  
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convidam uma igreja ou denomi-
nação para assumirem o trabalho 
deles. O grupo adotado espera 
que a igreja mãe escolhida supra 
suas necessidades de visão, dire-
ção, liderança e algumas vezes de 
recursos financeiros até que este 
tenha condição de se tornar uma 
igreja independente. Neste caso 
é importantíssimo deixar clara 
quais são as bases doutrinárias, li-
túrgicas e administrativas a serem 
adotadas na adoção. 

Plantando igrejas 
por colonização

No modelo de colonização 
uma igreja mãe, com certa condi-
ção financeira, providência para 
que algumas famílias de crentes 
maduras sejam enviadas para ha-
bitarem em um novo bairro, con-
domínio, cidade ou vila. Na colo-
nização, a nova igreja é plantada 
em uma área geográfica diferente, 
significando que os membros do 
núcleo mudarão para novos lu-
gares, terão que encontrar novas 
casas, novos empregos e novas es-
colas na comunidade alvo.

Plantando igreja com uma 
equipe missionária

Algumas denominações e 
agências usam equipes missioná-
rias para prover liderança e as-
sistência durante o processo de 
plantação da igreja. Uma equipe 
pequena de duas a cinco pessoas 
permanece por aproximadamente 
um ano numa região em particu-
lar para evangelizar, liderar grupos 
pequenos e iniciar uma nova igre-
ja. Eles podem receber visitas cur-
tas de outras equipes para ajudá-
-los e encorajá-los durante o ano.  

Algumas equipes assim já podem 
ser vistas especialmente no nor-
deste brasileiro. 

Plantando uma igreja a partir 
de um evento especial

Alguns grupos ou denomina-
ções usam campanhas evangelís-
ticas para plantar igrejas. A de-
nominação coordena o trabalho; 
uma igreja mãe assume a respon-
sabilidade de continuar no local 
após a campanha e na maioria das 
vezes um pastor ou evangelista 
passa a residir no local para cui-
dar dos novos convertidos e con-
tinuar a implantar a igreja. 

Plantando igrejas com 
um pastor fundador

Alguns pastores têm o dom 
de iniciar novas igrejas indo eles 
mesmos para o novo campo e fun-
ção. Outros, com o mesmo dom 
podem ser propulsores, mante-
nedores e fomentadores dos que 
são enviados. Igrejas pastoreadas 
por pastores que têm uma visão 
de fundação de novas igrejas, fre-
quentemente acompanham seus 
pastores nesta tarefa tão especial. 
O plantador de igreja é um auto 
iniciador; ele tem o chamado para 
iniciar uma igreja em uma dada 
área ou grupo de pessoas. Neste 
modelo não existe um grupo ini-
cial de membros. O plantador de 
igreja realiza toda a rede de rela-
cionamentos e evangelismo inicial.

Estudos bíblicos nos lares
Muitas igrejas se iniciam a 

partir do estudo bíblico nos la-
res. Geralmente o pastor planta-
dor dedica suas tardes e às vezes 
suas noites, para visitar famílias e 

estudar com elas a Bíblia. À me-
dida que há conversões nestas 
famílias, estas se unem a outras 
da mesma região e dão início a 
uma nova igreja. Neste mode-
lo o material bíblico e didático a 
ser adotado precisa ser simples, 
para uma boa compreensão de 
vários grupos e faixas etárias, e 
profundo, para solidificar a fé dos  
novos convertidos

O Modelo de um Grupo 
Pequeno na casa do plantador

Neste modelo o plantador deve 
morar em uma casa. O pastor está 
procurando uma casa com espa-
ço suficiente para sua moradia e 
instalação de um Grupo Pequeno. 
Este Grupo pode se transferir para 
um salão assim que crescer ou po-
derá se multiplicar em outros gru-
pos. Talvez a igreja se reúna como 
uma só congregação a partir de 4 
ou 5 grupos pequenos 

Nesta questão de modelos a 
nossa denominação quer ser a 
mais versátil possível e aproveitar 
todas as oportunidades. Podemos 
pensar em outros que não foram 
descritos, como por exemplo uma 
igreja que nasce a partir de um 
projeto social, projetos esportivos 
e algo semelhante. O importante 
neste processo de plantação é en-
tender os desafios que Deus colo-
ca diante de nós e aceitá-los. \\

Pr. Luiz César Nunes de Araújo
Presidente Nacional da ICEB

@pr.luizcesar
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O tempo é algo muito valioso, excede ao valor 
do ouro e do dinheiro e por isso não pode ser 
jogado fora. Não cabe aqui dizer quanto tem-

po cada pastor precisa estudar, no entanto quero dar o 
exemplo de Jonh MacArthur que é um pastor respeitado 
em muitos países e um escritor profícuo, ele estuda de 
25 a 30 horas por semana para preparar seus sermões.1 

Estudar é um ato solitário e o pastor precisa estar 
consciente disto, é bem verdade que para aqueles que 
gostam de estar com as pessoas, essa será uma tare-
fa mais difícil. Embora estejamos sem a presença das 
pessoas, podemos fazer do tempo de estudo um mo-
mento de devoção ao Senhor, ou seja, podemos des-
frutar da presença de Deus em nossos estudos.

A preguiça é um monstro a se enfrentar e vencer. 
Já ouvi de experientes pastores a recomendação de 
termos cuidado com a preguiça, pois ela é um obstá-
culo na vida do pastor, como salientou Baxter:

Podemos escusar-nos da necessária diligência inte-
lectual dizendo que somente o Espírito Santo pode qua-
lificar-nos e assistir-nos em nosso trabalho. Deus enco-
rajaria essa ociosidade? Dar-nos-ia Ele miraculosamente 
mediante sonhos quando estivermos dormindo? Ou nos 
levaria ao céu e nos revelaria os seus conselhos? Coisa 
horrenda é os homens se atreverem tão pecaminosa-
mente extinguir o Espírito com tal ociosidade e, depois, 
pretextarem que é o Espírito que o está dizendo!2 

O zelo e o gosto pela Bíblia devem nos motivar 
a estudar com mais dedicação, pois é nela que en-
contramos palavras de vida e paz, é com ela que nos  
alimentamos e nutrimos a igreja: “É fraqueza de alma, 

1 MACARTHUR JR., John. Como Obter o Máximo da Palavra de Deus. São Paulo: Cultura Cristã, 1999, p.182,188.

2 BAXTER, Richard. O pastor aprovado. 2ed, São Paulo, PES, 1996, p.56.

3 Ibid, p.44.

4  Ibid, p.83.

5  Ibid, p. 82.

6  apud COSTA, Hermisten Maia Pereira da. A Igreja de Deus: origem, característica e missão. Trabalho ainda não publicado, p.32.

perder o gosto pela excelência das Escrituras”.3

A acusação de Richard Baxter contra a preguiça é 
cortante: “Muitos ministros só estudam o bastante para 
o preparo dos seus sermões e pouca coisa mais. Toda-
via, existem muitos livros que podem ser lidos e mui-
tos assuntos com os quais podemos familiarizarmos”4 
em outro lugar declara: “Em seguida à incompetência, a 
coisa que mais temos nos ministros é a preguiça”.5

Concluo este texto com as palavras de Calvino: “sã 
doutrina certamente jamais prevalecerá, até que as igre-
jas sejam melhor providas de pastores qualificados que 
possam desempenhar com seriedade o ofício de pastor”.6 

Portanto, não desperdice seu tempo, tenha consciên-
cia de que estudar é tarefa que exige tempo e solidão, lute 
pessoalmente contra a preguiça e busque em todo tempo 
leituras que trarão frescor ao seu coração e no púlpito. \\

/// missões/// vidaministerial

A Missão Cristã 
no Mundo
T E X T O  A D A P TA D O  D E  O  M E L H O R  D E  A . W.  T O Z E R

Pr. Glauco Pereira
Diretor da Missão Cristã Evangélica
@glauco.reformed

Há várias formas e métodos de se fazer missões 
no mundo de hoje, mas o “sistema Jaffray” nos 
chamou a atenção, devido à simplicidade e 

princípios extraídos das Escrituras. Ele foi elaborado 
por Robert Alexander Jaffray, missionário canaden-
se que trabalhou na China, Indonésia e Vietnam, de 
1897 a 1945. Serviu com a Aliança Cristã e Missio-
nária; plantando igrejas, escolas bíblicas dominicais, 
periódicos evangélicos e institutos bíblicos. Jaffray 
tem sido conhecido por ser um homem de oração, fé 
e uma indomável coragem. 

O sistema Jaffray sobre as missões cristãs tratava-se 
de uma filosofia simples baseada em princípios bíbli-
cos. Ele extraiu das Escrituras um padrão que norteou 
todo o trabalho missionário de sua vida, que consistia 
principalmente de quatro coisas a serem feitas. 

1. O contato vinha em primeiro lugar
Nada podia ser feito até estabelecer-se a comunica-

ção. O missionário devia procurar as tribos perdidas. 
Conhecer o povo e sua cultura é a ocupação principal 
do missionário quando chegar ao campo e descobrir 
um povo pagão. Por isso, as missões exigem do obrei-
ro o aprendizado da língua e a contextualização.

Jaffray registrava esses contatos em periódicos e 
relatórios. Ele sabia que todos parecemos crianças ao nos 
entusiasmarmos pelas emoções das aventuras missioná-
rias. Seus noticiários e artigos em revistas quase sempre, 
então, pareciam verdadeiros contos das selvas, mas não 
fazia isso por diversão. Ele era sério demais para brin-
cadeiras, mas se pudesse chamar atenção com relatórios 
sinceros de costumes exóticos e formas curiosas de viver 
de povos estranhos não se negava a tal. Entretanto, seus 
motivos eram sempre claros. Ele queria ajuda, queria di-
nheiro, o mais que pudesse obter; mas, acima de tudo, 
queria jovens que colaborassem com ele. E eles aparece-
ram, nas asas da oração e sustentados pela riqueza con-
sagrada dos que ficaram em casa.

2. Depois do contato veio a evangelização
Cristo dissera a seus discípulos que fossem ao 

mundo inteiro e fizessem novos discípulos. Para Ja-
ffray isso só podia significar uma coisa: ganhar ho-
mens perdidos para Cristo, levá-los a confiar Nele 
como Salvador pessoal imediatamente, sem aguardar 
influências civilizadoras ou longos cursos de instru-
ção, a fim de condicioná-los. A solidez de sua teoria 
foi confirmada na prática. Os homens puderam sal-
tar da completa selvageria para o reino de Deus e, na 
maioria, os que fizeram a grande transição viveram 
para provar que a mudança foi real e permanente.

3. Plantação de igreja transcultural
O passo seguinte era organizar os novos cristãos, 

formando uma igreja. Ela devia ser muito simples 
no começo, pouco mais do que uma organização 
por consentimento comum, com certos homens es-
colhidos como líderes e para dar orientação ao gru-
po. Mais tarde poderia evoluir para uma forma mais 
perfeita de organização; com um pastor, diáconos e  
presbíteros; mas isso podia esperar, pois o missioná-
rio atuaria como líder até que os novos convertidos 
estivessem à altura. Essa ideia funcionou e continua 
funcionando e ninguém o pode negar.

4. Escola Bíblica Dominical
Essa nova igreja deve ser, então, instruída a respei-

to das grandes verdades da fé cristã, deve ser ensina-
da, doutrinada e para isto era necessário o seguinte: a 
escola e a impressora. 

A impressão de material bíblico era, para ele, o que 
as epístolas foram para Paulo, um meio de manter-se 
em contato com seus convertidos, à medida que estes 
cresciam em número e as distâncias tornavam impos-
sível o contato pessoal. As impressões também pu-
nham ao alcance desses novos cristãos o melhor em 
matéria de literatura espiritual. Nessa questão Deus 
nos presenteou com a Editora Cristã Evangélica, que 
surgiu com uma impressão simples e, graças a Deus, 
hoje produz revistas de excelente qualidade.

A escola bíblica funcionava como um instrumento 
eficaz para a disseminação da verdade. Jaffray tinha 
uma confiança incrível na escola bíblica, que chegava 
às raias do dogmatismo. Ele conhecia o seu poder e a 
promovia com zelo incansável. O melhor e mais rápi-
do trabalho de evangelização seria sempre feito pelos 
cristãos nativos, agindo entre o seu próprio povo. Mas 
estes tinham que primeiro aprender a verdade e se-
rem treinados para prestar um serviço eficiente. Esse 
é o papel da escola bíblica dominical, nenhum outro 
agente podia desempenhá-lo melhor, e a sua solidez 
foi confirmada na prática. 

O Preparo do 
Pastor para 

o Ensino
Pr. Ubiracy Lucas Barbosa

Vice-Reitor e Deão do Seteceb
@ubiracylucasbarbosa

https://www.instagram.com/glauco.reformed
https://www.instagram.com/ubiracylucasbarbosa
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A escola bíblica dominical ainda continua sen-
do esse instrumento de ensino poderoso. Se nossas 
igrejas quisessem substitui-la, precisaria ser por algo 
ainda melhor, que aproximasse os crentes do ensino 
bíblico. Não podemos perder a escola bíblica para o 
secularismo, o consumismo ou a preguiça.

5. A pregação persistente em missões
Apesar dessa velocidade de avanço, Jaffray jamais 

caiu no erro de acreditar ter feito o trabalho do Se-
nhor simplesmente anunciando o evangelho e partin-
do, pois não deixava que os novos cristãos voltassem 
ao paganismo. Toda vez que fazia novos convertidos, 
era formada uma igreja; os bens precisavam ser con-
solidados. O mensageiro podia, então, partir, mas não 
antes disso. Essas medidas continham grande dose 
de sabedoria e tratava-se do método usado no Novo 
Testamento, podendo perfeitamente servir de padrão 
para todas as sociedades missionárias.

A ideia de que precisamos anunciar o evangelho 
apenas uma vez a cada tribo e depois passar para outra 
sem considerar os resultados é tão velha quanto falsa. 
Embora seja a filosofia de apoio de muitos empreendi-
mentos missionários modernos, trata-se, entretanto,  

de pura heresia quanto ao método, com base em uma 
interpretação errada das ordens. É interessante saber 
o que Wesley e os seus metodistas tiveram de enfren-
tar em suas primeiras atividades missionárias, e é ins-
trutivo aprender como resolveram a situação.

Esta pode não ser a última palavra que venha a ser 
dita sobre o assunto, mas o missionário sábio irá ouvir 
respeitosamente esses mestres. Eles apresentam como 
apoio de sua filosofia o argumento irrespondível do 
sucesso total.

Conclusão
Por esse entendimento bíblico, a Missão Cristã 

Evangélica acredita em ministérios de longo prazo, 
bem contextualizados e com a intenção de planta-
ção de igrejas transculturais. Acreditamos e dese-
jamos investir em projetos bíblicos, organizados e 
com ênfase na pregação e plantação de igreja. Ain-
da que não adotemos nenhum método definido, 
pensamos que o sistema do Robert Jaffray é muito 
edificante e útil na reflexão sobre o trabalho mis-
sionário da ICEB e em como nossas igrejas podem 
ser influentes através desses pontos e de sua escola 
bíblica dominical. \\

/// missões /// seteceb

Meus irmãos, quantos desafios temos na nossa 
casa de formação ministerial. Mas a causa é nobre, a 
Seara é grande e precisamos continuar formando tra-
balhadores para a obra. Agradeço todo o apoio que te-
mos recebido da MEAN, das MEARs, Igrejas e irmãos 
da ICEB até aqui. 

O SETECEB realizou necessárias e importantes 
reformas físicas: o prédio foi terminado e uma rua 
iluminada até o prédio foi construída; pintura; clima-
tização e aquisição de mobiliário para os blocos de 
hospedagem; melhorias nas residências, na capela, na 
cozinha, no centro de convivência, salas de aula e de 
professores. Além da reestruturação administrativa e 
nos quadros de professores e funcionários.

No último trimestre realizamos ou recebemos 
muitos eventos, tais como Retiros, Congressos, Con-
ferências, Treinamentos, Complementação Teológica, 
Módulos do CTM e dos Mestrados; além dos estágios 
dos alunos e das viagens dos professores para congres-
sos ou preleções em Igrejas da ICEB. E temos previsto 
ainda: Módulos de Mestrado em Teologia Sistemática 
e em Teologia Bíblica; Formatura das turmas do Dis-
cípulo, do Bacharel em Teologia e do Mestrado.

E ainda temos grandes desafios: o da equalização 
financeira; a solução da alta inadimplência de alunos; 
readequação do decanato e da docência; documenta-
ção e acabamentos finais Prédio; elaboração de novo 

Plano Diretor Acadêmico, Administrativo e Estrutu-
ral; trabalho de parcerias com UniEvangélica, MCE, 
Guiné Bissau, Panamá, Moçambique e Malawi; e ou-
tras melhorias estruturais.

Como as regiões, pastores e igrejas podem ajudar 
o SETECEB:

• O SETECEB precisa de suas orações - mobilizem interces-
são por nossa casa;

• O SETECEB precisa receber alunos - incentivem seus vo-
cacionados a estudarem aqui;

• O SETECEB precisa receber eventos de nossas igrejas - 
façam seu evento conosco;

• O SETECEB precisa receber ajuda financeira via contri-
buição mensal - adotem a cota de 1% mensal para apoio 
financeiro ao nosso Seminário;

• O SETECEB precisa receber ajuda financeira de irmãos 
de nossas igrejas – seja um “Parceiro do SETECEB”, fazen-
do um compromisso mensal de contribuição conosco;

• O SETECEB precisa receber ajuda financeira via oferta 
das MEARs - com o quadro preocupante de inadimplên-
cia, de alunos que enfrentam dificuldade para pagar 
mensalidades, pedimos que as Regiões ofertem para 
ajudá-los, pois necessitamos seriamente receber estas 
dívidas para quitar gastos feitos com os próprios alunos.

Pr. Tiago Gomes Leite
Reitor do Seteceb

@tiagoiceb

Como ajudar o SETECEB?

https://www.instagram.com/tiagoiceb
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Vamos priorizar o trabalho do Campo Missionário da Fa-
zenda Boa Esperança Município de São Félix do Xingu/
PA, Congregação Monte Sião. Recebemos ali, no dia 12 
de outubro, mais uma visita da ICE de Xinguara que nos 
apoia. Na ocasião celebramos o casamento dos irmãos 
Ismael Cordeiro (77) e Jesuíta de Sena (68), que oficia-
lizaram a união. 
Realizamos atividades voltadas para todas as idades, in-
clusive para os jovens que participam do Projeto Jiu-jit-
su, iniciado há um ano por Renato, meu filho. Hoje são 
9 participantes, com expectativa de recebermos mais. 
Temos muitos desafios aqui, mas o Senhor tem sido 
bondoso e fiel. Orem por nós que estamos geografica-
mente bem distantes, mas o Senhor tem agido no meio 
desse povo!

Microrregião Carajás

Região Centro Oeste

diaadia 
das nossas igrejas pelo Brasil

7º Passeio Ciclístico ICE Sanclerlâncida

No dia 26/10, em comemoração ao seu 43º aniversário e 
aos 118 anos da ICEB, a ICE de Sanclerlândia (Pr. Darci 
Soares de Souza Jr.) realizou seu 7º Passeio Ciclístico. O 
tema do Passeio foi Esporte é Saúde e Jesus Salva.
Houve a participação de aproximadamente 100 ciclistas 
e, com apoio de toda a comunidade e comerciantes da 
cidade, foram distribuídas 100 camisetas, café da manhã 
com frutas e sorteio de uma bicicleta e outros prêmios.

Concílio Regional 
O Concílio da MEAR Centro Oeste ocorreu no dia 30 de 
novembro, na cidade de Novo Goiás.

Pr. José Ailton Menezes de Paula | Presidente da MEAR Centro Oeste | Pastor da ICE Iporá/GO

Pr. Joselias Soares Pessoa | Coordenador da Microrregião de Carajás | Pastor da ICE Xinguara

VII Encontro de Homens
Nosso VII encontro de homens aconteceu em Sanclerlândia, 
no dia 07 de dezembro com a presença do Ex-jogador Cicinho.

Região Centro Norte

Região Mato Grosso

Encontro de Obreiros
Iniciamos, no primeiro semestre deste ano, um grupo de 
estudo sobre “Plantação e Revitalização de Igrejas”. São en-
contros mensais, reunindo os pastores e líderes em uma 
mesa redonda para discutir as ferramentas usadas e que 
vem obtendo bons resultados e solidificando a igreja. No 
nosso encontro de setembro, trouxemos o Pr. Acácio Soares 
de Alencar (ICE Pindamonhangaba/SP) para estar conosco.

O Concílio Regional da MEAR Mato Grosso ocorreu no dia 19 de outubro, ocasião em que foi eleita a Diretoria da MEAR 
daquela Região para o biênio 2020/2021. Os irmãos eleitos foram:

MEAR Mato Grosso
Pres. Pr. Gilmar Rodrigues de Melo

Vice-Pres.: Pr. Humberto Batista

1º Sec. Pr. Mauricio Aparecido de Siqueira

2º Sec. Pr. Daniel Rodrigues Martins

1º Tes. Osvaldo Teodoro Ferreira Júnior

2º Tes. Ademilton Rodrigues Oliveira

Diretoria Regional das 
Mulheres em Ação
Pres. Euzilene de Aquino Soares

Vice-Pres. Geislene Alves G. Moraga

1ª Sec. Elizabeth Conceição de Almeida Alves

2ª Sec. Adriana Carla da Silva Oliveira

Tes. Vilidiana Moraes Moura

Diretoria Regional dos 
Jovens (FEMOCE)
Pres. Paulo Adriano N. Almeida
Vice-Pres. Isabela de Almeida Alves
1ª Sec.: Priscilla de Souza Alves
2° Sec.: Moisés Vieira de Almeida
3° Sec.: Gean Faygner de Souza Santos
1° Tes.: David Cabodevila Vidal

2ª Tes.: Sarah Alice de Oliveira

Pr. Robson Lino de Arruda | Presidente da MEAR Mato Grosso | Pastor da ICE Maranata (Cuiabá)

Pr. Paulo Chaves Barbosa | Presidente da MEAR Centro Norte | Pastor da ICE Boa Vista

Aniversario da ICEB 118 anos
Em comemoração aos 118 anos da ICEB, realizamos um 
grande evento, em praça publica, com a participação da 
Orquestra Sinfônica de Anápolis e um Coral de 100 vozes. 
Nesse momento muito edificante, tivemos a oportunidade 
de fazer conhecida a nossa denominação para um público 
de mais de 2000 pessoas, que transitavam pelo Parque Ipi-
ranga naquele dia.

Encontro de Igrejas
Temos desfrutado de bons momentos com as nossas igrejas. Um deles foi a EBD regional, quando tivemos a participação 
de mais de 250 membros das nossas Igrejas da Região. Também realizamos um culto com todas as igrejas, no final de cada 
semestre. Foram oportunidades de muita comunhão e interação entre os irmãos.
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Jantares para pastores e famílias
No intuito de glorificar a Deus e trabalhar para uma unidade das Igrejas, a 
MEAR Centro Sul, junto ao Secretário Ministerial Pr. Marcos Carvalho, tem re-
alizado mensalmente jantares para pastores e famílias. Nossas Igrejas, por meio 
de seus pastores, têm sido fundamentais nessa parceria, não medindo esforços 
para a realização dos eventos, tanto na organização como nos proporcionando 
grandes momentos de comunhão.

Região Centro Sul

Despedida do Pr. José Humberto
Aconteceu, no dia 28 de julho, o culto de despedida do Pr. José Humberto Olivei-
ra, momento em que a Igreja Cristã Evangélica Central de Goiânia prestou uma 
amorosa homenagem a ele e a sua família, destacando também os trabalhos 
prestados por sua esposa, Leheni. A MEAR Centro Sul agradece o colega Pastor 
José Humberto pelos 5 anos e 8 meses de dedicação àquela Igreja.

Igreja Cristã Evangélica de Itumbiara
Aconteceu, nos dias 25 a 27 de julho na Igreja Cristã Evangélica de Itumbiara 
(Pb Robson), a Escola Bíblica de Férias, contanto com a presença de aproxima-
damente 140 crianças.
A ICE de Itumbiara também iniciou, no dia 17 de julho de 2019, um pequeno 
grupo de crianças e adolescentes, nomeado em PG Kids, na cidade vizinha, Ara-
porã-MG. O encontro acontece uma vez por semana na residência do Pb. Robson 
e conta com aproximadamente 20 crianças e adolescentes.

Concílio Regional da MEAR Centro Sul
O Concílio da MEAR Centro Sul ocorreu no dia 19 de outubro. Na ocasião, o Pr. Luiz César esteve presente e ministrou a 
palavra. Nesse Concílio, para o biênio 2020/2021, foram eleitas as Diretorias Regionais da MEAR, de Mulheres em Ação e 
da FEMOCE. Os irmãos eleitos foram:

MEAR Centro Sul
Pres. Pr. Adenir Ribeiro (ICE Cromínia)
1° Vice Pr. João Roberto (ICE Morrinhos)
2° Vice Pr. Marcos Carvalho (ICE St. Pedro Ludovico)
1° Sec. Pr. José Carlos ICE (Bela Vista - Catalão)
2° Sec. Pr. João Joaquim (ICE Central de Goiânia)
1° Tes. Presb. Leandro Gonçalves (ICE Hidrolândia)
2° Tes. Presb. Azarias Silveira (ICE Pontalina)

Mulheres em Ação
Pres. Eliete Aparecida V. Oliveira (ICE Redenção)
Vice. Ana Maria F. Silva Ribeiro (ICE Cromínia)
1ª Sec. Rute Altino Freire Sousa (ICE Redenção)
2° Sec. Camila L. S.Freire (ICE Ap. de Goiânia)
1ª Tes. Abadia P. Cruz Alves (ICE St. Pedro Ludovico)
2° Tes. Valdina R. Amorim Silva (ICE  St. Pedro Ludovico)

FEMOCE/CS
Presidente: Altamir Nunes
Vice-Pres.: Rafaella Sales
1° Secr.: Giovene Lima
2° Secr.: Ana Carla Nunes

1° Tes.: Filipe Camargo

Pr. Adenir Ribeiro de Lima | Presidente da MEAR Centro Sul | Pastor da ICE Cromínia/GO Pr Wellington Batista | Presidente da MEAR Médio Norte | Pastor da ICE Sta. Terezinha de Goiás

Igreja Cristã Evangélica de Ceres
A ICE em Ceres (Prs. Guedes José e Isomar Mariano) completou 73 anos de 
muita dedicação, trabalhando para que o reino de Deus possa crescer em nossa 
cidade e Região. Nossa meta é abrir congregações em cidades ao redor de Ceres 
e já começamos! A primeira foi em São Patrício (27Km), com uma congrega-
ção com oito membros e quatro congregados, quatro crianças; estamos agora 
orando para entrarmos na cidade do Carmo do Rio Verde (18Km), onde temos 
dois membros. Também estamos trabalhando com Pequenos Grupos e hoje es-
tamos em quase todas as escolas da cidade, incluindo a Faculdade Evangélica de 
Ceres. No aniversário da cidade realizamos um evangelismo em grande escala, 
momento em que toda a cidade pôde ouvir falar de Jesus e conhecer a ICE Ce-
res. Agradecemos aos membros da ICE Ceres, que sempre têm nos apoiado, e à 
Liderança que sempre nos ajuda a cumprir a missão que Deus nos confiou.

Região Médio Norte

/// diaadia

Igreja Cristã Evangélica em Rialma 
A ICE em Rialma (Pr. Heber Marques de Lima) comemo-
rando o dia das crianças. Pedimos oração para que igreja 
continue a vencer todos os obstáculos.

ICE em Novo Planalto
ICE em Novo Planalto (Pr. Sandro Conceição Santos) co-
memorou o Dia das Crianças. Tem sido uma bênção pas-
torear essa igreja e ver o mover de Deus na vida de muitos.

Igreja Cristã Evangélica em Santa Terezinha
A ICE em Santa Terezinha (Pr. Wellington Batista) comemorou 43 anos de por-
tas abertas na cidade, contando com a presença dos irmãos Garcia, louvando a 
Deus conosco. Na mesma ocasião, comemoramos ainda os 40 anos de pastorado 
do Pr. Maurilio Garcia de Araújo (ICE de Mata de São Manuel). Entre os visi-
tantes, tivemos a presença do Pr. José Amilton (ICE em Nova Glória). Agradeço 
muito a Deus pelo privilégio de pastorear essa amada igreja, com o apoio de 
minha querida esposa e de todos os irmãos da Igreja.

Eleições no Concílio da MEAR Médio Norte
O Concílio da MEAR Médio Norte ocorreu no dia 2 de novembro, ocasião em que foram eleitas as Diretorias da MEAR e 
de Mulheres em Ação e da daquela Região, para o biênio 2020/2021. Os irmãos eleitos foram:

MEAR Médio Norte
Presidente Pr Reginaldo de Matos Araújo (ICE em Itapaci)
Vice-Presidente: Pr. José Amilton (ICE em Nova Glória)
1º Tesoureiro: Pr. Nédio Alves Rodrigues (ICE em Campos Verdes)
2º Tesoureiro: Pb Joarez Rodrigues Postigo (ICE em Novo Planalto)
Secretário: Pr. Francisco José Carvalho Nascimento (ICE em Goianésia)

2º Secretário: Rodrigo Souza Costa (ICE em Nova Glória)

Diretoria Regional das Mulheres em Ação
Presidente: Meire Vânia F. Dos Santos Portigo
Vice-Pres: Ana Maria  Parreiras Pinto de Jesus 
Tesoureira - Dalva Faria de Oliveira Rodrigues
1ª Sec.: Neidivan Aparecida Magalhães Ferreira
2ª Sec.: Claudiane Silva Batista Santos
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Aniversário da ICEB
No dia 25 de agosto a região promoveu, pela quarta vez consecu-
tiva, a comemoração do aniversário da ICEB. Desta feita, os 118º 
anos da ICEB foram celebrados em um hotel da cidade, com a 
participação de aproximadamente 300 irmãos. O palestrante foi 
o Pr. Eduardo Bittencurt, pastor da ICE de Brasília.

ICE Adhonai
Palmas celebrou no dia 31 de agosto seus prósperos 14 anos, 
com a presença de muitos colegas pastores e igrejas. Mais uma 
igreja linda, sede própria, com uma área fantástica, localização 
privilegiada e instalações muito boas. Um bom exemplo de igre-
ja viável. Nossos cumprimentos ao Pr. Assis e toda a sua equipe 
pelas iniciativas no Estado do Tocantins.
Nossa região recebeu, em 08 de setembro, com muita alegria, o Pr. 
Ubiracy e família, que traz uma expressiva adição à nossa região. 
Ele pastoreará uma das queridas igrejas de nossa capital, ICE Me-
tropolitana-Palmas. Ao Pr. Ubiracy e família, as nossas boas-vindas!

Região Oeste Potiguar

Região Tocantins

Retiro de Mulheres
Aconteceu na praia de Areia Branca, e teve como preletora a 
irmã Gigi (esposa do Pr. Jessé).

Conferência Teológica
Nos dias 18 e 19 de outubro, foi realizada a Conferência Teoló-
gica Regional, na ICE Central, tendo como preletor o Pr. Glauco 
Pereira, Diretor da Missão Cristã Evangélica (MCE).

Congresso da FEMOCE
No dia 21 de setembro, na ICE Central de Mossoró, foi realizado 
o evento de nossa mocidade denominado de Nordestino. Os pre-
letores foram os irmãos Washington (ICE Central) e Felix (ICE 
Governador). Os temas do encontro foram o relativismo, a ética 
e a Bíblia

Transição Pastoral
A região vive um momento de transição pastoral na ICE Natal, 
hoje pastoreada pelo Pr. José Gracia Araújo dos Santos. Ele se 
desligará da Igreja no dia 30 de novembro. Alguns nomes para a 
sucessão já estão sendo contatados.

Ordenação
O Pr. Igor Mateus foi ordenado e assume a função de Pastor Au-
xiliar do Pr. Ozair Ferreira Junior, na ICE Central de Mossoró. A 
celebração foi realizada pelo Pr. Vicente de Paula Pereira Dantas, 
Secretario Ministerial da Região.

Pr. Marcelo Lima de Morais | Presidente da MEAR Oeste Potiguar | Pastor da ICE Cidade Oeste/RN

Retiro de Jovens
Aconteceu no feriado de 07 de setembro, o Retiro Regional do To-
cantins, com uma boa participação de nossos jovens. Parabéns a 
nossa juventude pelo comprometimento, mobilização e liderança.

Encontro de Adolescentes
As Igrejas Cristãs Evangélicas de Paraíso, Luzimangues e Metro-
politana realizaram um encontro de adolescentes no Parque Cezar 
Maia, na cidade de Palmas. Foi uma iniciativa muito frutífera, cui-
dando de nossos adolescentes – “ADOLAS”.

Conferência Missionária Regional
Este importante encontro de conscientização da Missão de Deus 
foi realizado em 05 de outubro, na ICE Mandaqui. A presença 
dos pastores Glauco Pereira (Diretor Executivo da Missão Cris-
tã Evangélica), Felipe Pessoa (ICE Curitiba) e dos Missionários 
Thiago e Bete (Atletas de Cristo) e Silvana (Sudeste Asiático) 
abrilhantaram ainda mais a Conferência.

Região São Paulo

Visita da MEAR São Paulo à ICE Florianópolis
A Mesa Executiva e Administrativa Regional de São Paulo realizou uma visita à Igreja 
Cristã Evangélica em Florianópolis, nos dias 28 e 29 de outubro. Participaram da visita 
o Pr. Luiz André Barbosa, Presidente da MEAR São Paulo e o Pr Ricardo Viana, Secre-
tário do Departamento Ministerial da Região. Os irmãos que os receberam foram o Pr. 
Geraldo Pereira da Guarda (ICE Florianópolis) e sua esposa Lúcia, e o Pr. Maikeu Dion 
Gonçalves Duarte, sua esposa, Cíntia e seus filhos, Theo, Benjamim e Daniel.

ICE Mandaqui
Semana da Palavra: a Igreja passa por uma experiência extraordinária com a Bíblia. Estamos lendo 
as Sagradas Escrituras coletivamente; já foi lido o Novo Testamento inteiro, e o livro dos Salmos.
Consagração ao Ministério Pastoral: Tivemos a honra de incluir nosso irmão Mario Luiz 
Vercelino Filho no quadro pastoral da ICE Mandaqui e da ICEB.
Retiro de Casais: Realizado em Campos do Jordão, foi um final de semana muito aben-
çoado. Nos alegramos pelos 27 casais participantes e com o Pr. Valdemberg Viana (ICE 
São José dos Campos) que foi o preletor e nos desafiou a amar.

Concílio Regional e Congresso de Mulheres em Ação
Os próximos eventos da MEAR São Paulo serão o Concílio Regional e o Congresso de Mulheres em Ação, ambos marcados para o dia 
07 de dezembro, a serem realizados na ICE Paulistana.

Pr. Luiz André Barbosa | Presidente da MEAR São Paulo | Pastor da ICE Mandaqui

Primeira ICE de Palmas
Com o tema “Ele resolveu nos amar”, celebramos os 22 anos da 
Primeira ICE de Palmas no dia 14 de setembro. Nosso desejo 
para esse ano era comemorar junto com a comunidade, desta-
cando uma das características mais fortes da Primeira Igreja, 
servir! Para isso, preparamos tudo na calçada do lado de fora 
da igreja, apresentamos o coral da EBD, o projeto dos violões, 
coreografias e, no final, servimos um bolo de 8 metros.
A Primeira Igreja, com lideranças fortes e atuantes, é multiplica-
dora. Nesses 22 anos plantou mais duas Igrejas em Palmas, ICE 
Adonai e ICE Metropolitana, e ainda está participando e incenti-
vando a plantação da ICE de Paraíso.

24º Aniversário da ICE Miracema
Comemorado no dia 28/09. A igreja vem experimentando um 
grande avanço na área patrimonial, com modernas instalações, 
toda murada e por último as grades fechando toda a área. Deus 
abençoe Pr. Miguel e toda sua equipe.

Pr. Gerson Cabral | Presidente da MEAR Tocantins | Pastor da ICE Nova Vida - Gurupi/TO

/// diaadia
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Filhinho...
uma homenagem 
ao Pr. Natalício Leite

Papai sempre contava a história de como, na ju-
ventude escutou a doce voz do Senhor lhe cha-
mando de “meu filhinho” e lhe fortalecendo 

para sair de um momento de grande enfermidade e 
tentação. Suas histórias me fascinavam porque perce-
bia que a sua intimidade com Deus, que eu conhecia 
desde pequeno, era uma intimidade que desenvolvera 
desde sua juventude. Ele era um ferrenho homem de 
oração e leitura da Palavra; flagrei-o de joelhos muitas 
vezes pelas madrugadas, prostrado, orando, orando e 
orando. Ele se tornou uma referencia para minha vida 
pessoal, matrimonial, paternal e ministerial. 

Ele nasceu no dia 02 de agosto de 1947 na cida-
de de Auto Garças/MT sendo o quarto de dez filhos; 
todos foram criados em um lar evangélico, frequen-
tando a Igreja Presbiteriana local. A família mudou-se 
depois para Jaupaci, onde passaram a ser membros 
da Igreja Cristã Evangélica, na qual sua mãe, vovó 
Mercedes, se tornou a responsável pelo trabalho da 
congregação. Na adolescência trabalhou com o tio 
no garimpo e aos 17 anos, passeando pelo quintal da 
chácara onde morava com a família, ao olhar para o 
céu cheio de estrelas disse que queria trabalhar para 
esse Deus Criador do Universo. Porém, ao falar com 
um pastor sobre o desejo de ir para o seminário, não 
obteve resposta afirmativa. Logo, regressou para sua 
cidade natal e de lá foi para Rondônia, para trabalhar 
no garimpo, onde passou a frequentar a Assembleia 
de Deus, e se tornou professor da Escola Bíblica Do-
minical e responsável pelo trabalho na congregação. 

Em 1969 regressou para a casa dos pais devido a 
uma enfermidade, um regresso com tantos detalhes 
que neste breve histórico não será possível descre-
ver. Algum tempo depois, com a saúde restabeleci-
da, foi para o Seminário Bíblico Goiano (hoje nosso 
SETECEB) em julho de 1971.  Em 1975 foi empos-
sado, ainda solteiro, como pastor da ICE de Itapa-
ci e da Congregação de Santa Terezinha de Goiás.  
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Ainda no Seminário iniciou seu namoro com a ma-
mãe, a seminarista Floriza com a qual veio a se casar 
em dezembro de 1976. Ele pastoreou Santa Terezi-
nha, Rialma e Ceres, e neste tempo seus quatro fi-
lhos, Salem, Tiago, Jessé e Ruth, nasceram. Em 1987, 
sentido um forte chamado missionário, foi enviado 
pela ICEB como missionário para plantar a primei-
ra ICE em Mato Grosso Sul. Ficamos em Campo 
Grande até julho de 1995, deixando para trás uma 
igreja plantada. Depois pastoreou Ceres, Uruaçu e 
assumiu o desafio da implantação da ICE de Jaraguá, 
mas devido a problemas de saúde, deixou a igreja em 
2010. Em 2012 mudou-se para o SETECEB e, nesse 
período, apresentou um programa de rádio, cursou 
o Mestrado em Ministério e se tornou capelão dos 
funcionários, ministrando a Palavra sempre às se-
gundas feiras pela manhã. 

A simplicidade profunda com que ele servia ao Se-
nhor, falava com o Senhor e pregava a Palavra do Se-
nhor marcou a minha vida e a de muitos. Na juventu-
de, ele contava, escutou a voz de Deus o chamando de 
“meu filhinho”, e esta confiança infantil e sincera de-
positou no Senhor até sua morte. Na segunda-feira de 
manhã (07 de outubro), passei pela sala onde ele minis-
trava aos funcionários e lhe perguntei: “O senhor está 
bem então, né pai? Porque está aqui pregando!”. Ele 
sorriu dizendo que estava e continuou sua devocional. 
Meia hora depois de terminar sua devocional, eu e meu 
irmão entrávamos correndo com meu pai nos braços 
pelos corredores do Hospital, papai estava partindo, o 
“filhinho” estava indo para junto de seu Pai. 

Natalício de Almeida Leite deixou quatro filhos,  
10 netos, muitas ovelhas, amigos e irmãos. \\

A simplicidade profunda com que 
ele servia ao Senhor, falava com o 

Senhor e pregava a Palavra do Senhor 
marcou a minha vida e a de muitos

Pr. Tiago Gomes Leite
Reitor do Seteceb

@tiagoiceb

https://www.instagram.com/tiagoiceb
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Definimos Educação por Princípios 
como uma educação que honra a 
Deus, como uma maneira de en-

sinar e aprender que coloca a palavra de 
Deus no coração de cada matéria, ensinan-
do o aluno a pensar e a aprender. É um mé-
todo de educação que libera o potencial do 
indivíduo, forma o caráter cristão, constrói 
uma erudição baseada na cosmovisão cris-
tã e habilita líderes servidores. 

A abordagem por princípios (Principle 
Approach), por ser uma educação históri-
ca (clássica) e bíblica, sempre foi abraçada 
como filosofia educacional, inicialmente 
nos Estados Unidos e, posteriormente, em 
outros lugares onde pessoas comprometi-
das com a verdade desejaram uma educa-
ção elevada para a próxima geração. Essa 
abordagem está fundamentada em princí-
pios e valores perpétuos encontrados nas 
Escrituras. 

Tudo começou nos Estados Unidos 
com Verna Hall, escritora americana, que 
pesquisou durante 30 anos em documen-
tos históricos para identificar como os 
cristãos de seu país aplicaram o cristianis-
mo à sua nação na área de governo. Ela 
publicou a “História Cristã da Constitui-
ção dos EUA”, em 1960, documentando 
como a providência divina e a aplicação 
de uma filosofia cristã produziu a primei-
ra nação construída com base em princí-
pios bíblicos. 

Mais tarde, a educadora Rosalie Slater 
foi inspirada a pesquisar o modelo colo-
nial de educação e caráter americano, sen-
do a arquiteta do Principle Approach (no 
Brasil, Educação por Princípios). Publi-
cou, em 1965, “Ensinando e Aprendendo 
a História Cristã Americana” (T&L), iden-
tificando e estruturando o método bíblico 
de estudo (Principle Approach), funda-
mental na formação do caráter e do gover-
no daquele país. A visão é que a filosofia 

educacional de uma geração se tornará na 
filosofia de governo da próxima – governo 
da mente expresso no governo de famílias, 
igrejas, estados e nações (Sl 145.4-5).

Essa filosofia de educação cristã visa 
capacitar o indivíduo a pensar gover-
namentalmente, da causa para o efeito 
– “quem” ou “o quê” está no controle/di-
reção. A aplicação dessa filosofia envolve 
princípios bíblicos e metodologia de estu-
do na qual usamos quatro passos (pesqui-
sar, raciocinar, relacionar e registrar) para 
descobrir princípios absolutos que per-
mitem raciocinar sobre todas as áreas da 
vida. Pressupõe uma visão providencial 
da história e a integração entre família, es-
cola e igreja. 

Essa metodologia que usa quatro pas-
sos para levar o aluno a pensar biblica-
mente, da causa para o efeito, do interno 
para o externo, promove a maturidade 
dos crentes, o preparo de uma nova gera-
ção que pensa a partir da Bíblia e não é 
assolada por qualquer vã filosofia em to-
das as áreas da vida. O método de estudo 
e o amor pelas fontes primárias, além da 
centralidade da Palavra, são os destaques 
desta abordagem.

A Editora Cristã Evangélica tem duas 
coleções baseadas nesta abordagem edu-
cacional: Viagem pela Linha do Tempo e 
Aprender a Palavra. Outros materiais virão. 
Eles podem ajudar você a entender melhor 
e a aplicar essa abordagem em sua casa, es-
cola ou igreja. Entre em contato conosco! \\

Pr. André de Souza Lima
Editor-Chefe da  

Editora Cristã Evangélica
@limasacademy
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https://www.instagram.com/limasacademy
https://unsplash.com/@benwhitephotography?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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Escola Bíblica Dominical: 
Nossas raízes

O Estudo da Bíblia era prioridade na Igreja 
primitiva. Lucas registra, no livro de Atos, 
que os apóstolos se dedicaram à oração e 

ao ministério da Palavra (At 6.4) e era nessa doutri-
na que eles perseveravam (At 2.42). Nesse sentido os 
irmãos de Bereia eram mais nobres, pois receberam 
a Palavra com toda avidez, examinando as Escrituras 
todos os dias para ver se as coisas eram, de fato, assim 
(At 17.11). Por muitos anos a Igreja se afastou desse 
exemplo, mas a Reforma Protestante resgatou o Estu-
do das Escrituras.

Nos anos de 1780 em Gloucester (Inglaterra) o jor-
nalista Robert Raikes desenvolveu uma metodologia 
para alcançar meninos, com o objetivo de diminuir 
a criminalidade. Wiliam Fox, um diácono da Igreja 
Batista (Londres) também se engajou nesse projeto. 
O que eles faziam era ensinar as crianças e os adoles-
centes a lerem a partir da Bíblia, ela era a cartilha. Em 
1831 chegou a mais de um milhão de alunos matri-
culados. No Brasil, em agosto de 1855, o missionário 
escocês Congregacional, Robert Kalley e sua esposa 
Sarah Kalley desenvolveram o mesmo projeto em sua 
própria casa (Petrópolis/RJ).

A Igreja Cristã Evangélica, em sua história, sempre 
priorizou a Escola Bíblica Dominical (EBD). Inclu-
sive, em seu Regimento, um dos requisitos para que 
uma igreja se torne autônoma é ter em funcionamen-
to uma EBD. Em 1973 o Rev. Esli Pereira Faustino e 
o Rev. Abrão Rosa Lopes produziram as primeiras re-
vistas de adultos. Assim nasceu a Editora Cristã Evan-
gélica para servir com material didático a nossa e a 
outras denominações evangélicas.

Em nossas Igrejas ouvimos relatos interessantes so-
bre a EBD. Como o da amada irmã Alice (ICE de Jaca-
reí), que faleceu aos 92 anos. Ela atravessava a cidade de 
Jacareí para frequentar a EBD, e nos últimos dias de sua 
vida, já debilitada, pediu perdão ao pastor por ter falta-
do à EBD. A irmã Francisca (ICE Mata de São Manoel)  

se lembra que, quando criança, não havia revistas para 
os alunos e as histórias eram lidas na Bíblia e que essas 
histórias, mesmo apresentadas sem os recursos visuais 
que temos hoje, foram gravadas no coração de forma 
que muitas daquelas crianças são hoje crentes em Cris-
to. A irmã Zenilda Pereira (ICE Boa Vista – Anápolis/
GO), que há 35 anos é professora da EBD, nos conta 
de uma época sem material didático específico para as 
crianças: “Usei um boneco das minhas filhas para con-
tar a história do Bom Samaritano. Muito tempo depois 
o mesmo boneco foi Zaqueu, então uma das crianças 
afirmou: - Nossa tia, ele sarou mesmo!”. Por último, 
a irmã Edilene (ICE Jardim América/GO), ensinando 
com o Livro Sem Palavras, perguntou às crianças, se 
caso eles morressem, para onde eles iriam, e um de 
seus alunos, de oito anos, respondeu “Para o Céu”. Es-
pantada com a resposta, indagou: “- Você tem certeza 
disso?”, e ele respondeu: “Sim, pois a Bíblia diz que eu 
posso ter essa certeza. Jesus disse ‘quem crê em mim 
tem a vida eterna’”.

Ao ouvir esses relatos, caímos de joelhos e em lá-
grimas envergonhados suplicamos o perdão de nosso 
Senhor. Quantas desculpas para não ir a EBD! Será 
que nos falta o amor pelo Senhor e por sua Palavra? Se 
for o caso, quebramos o primeiro mandamento. Tor-
namo-nos semigrejados, participando de um culto de 
vez em quando. Sem reservar tempo para conhecer 
nosso Senhor, estamos mais preocupados com os nos-
sos afazeres do que em nos sentar aos pés de Jesus e 
apreciar as delícias que Ele nos oferece.

Meus irmãos, oremos como o salmista: “Desvenda 
os meus olhos para que eu contemple as maravilhas 
da tua lei” (Sl 119.18). \\

Pr. Rogério Alves de Carvalho
Pastor da ICE Uberlândia 

e 2º Secretário da ICEB
@raldecarvalho

Queremos 
dizer: 
Obrigado!

Agradecemos a todos 
que, de alguma forma, 
colaboraram para o bom 
andamento do trabalho 
de Deus conduzido 
pela Mesa Executiva e 
Administrativa Nacional 
da ICEB. Desejamos a 
todos Boas Festas e um 
abençoado Ano Novo!

A Educadora Ruth Sara Alves de Oliveira, que foi 
integrante da equipe administrativa da MEAN no ano 
de 2019, deixará suas atuais atividades para acompa-
nhar seu esposo, o Pr. Juarez Fernandes da Silva Filho. 
O casal está sendo enviado pela Missão Cristã Evan-
gélica (MCE) para um trabalho de fortalecimento do 
campo missionário do Pará, com a responsabilidade 
de abrir uma nova Igreja Cristã Evangélica na cidade 
de Barcarena/PA.

E Educadora Cristã Débora Aline Raiol Palheta 
será a nova Secretária da MEAN, além de compor 
uma equipe que, em 2020, abrirá uma nova Igreja 
Cristã Evangélica na cidade de Anápolis/GO.

Equipe da MEAN, DM e da MCE – 2019 (Da esquerda para direita)
Pr. Gilberto (DM), Valdenice (Com. Social), Pr. Luiz César (Pres. ICEB),  

Pr. Glauco (Diretor da MCE), Adriana (Chefe do Departamento Financeiro),  
Patrícia (Secretária da MCE) e a Educ. Cristã Ruth (Secretária - MEAN).

https://www.instagram.com/raldecarvalho
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