
São Paulo, 16 de Março de 2016 

Ata da Reunião da J.E.T 

Ata da reunião da JET – Junta de Educação Teológica da CIBI realizada nos dias 16 e 17 

de Março de 2016 nas dependências do Centro Administrativo da CIBI cito, à rua José 

Lins do Rego, 65 Parque Taquaral cidade de Campinas SP. Reunião conduzida pelo 
presidente da Jet Pr. Cleo Harison Bloch com a presença dos pastores e diretores de 

STBIs no Brasil a saber: Isaac Gomes de Oliveira, Paulo Ricardo Shultz, Paulo Giovani 

Ferreira Pereira (UMBI), Apparecido Maglio e Leonilson Costa. Fez conhecida a pauta 

do dia e com aprovação de todos, deu início. Primeiro assunto: Palavra do presidente 

com saudação,  agradecimentos. Segundo assunto: Devocional, leitura e comentários 

em II Timóteo 2:1-7 e orações pela pauta, pastores enfermos, JET e pelo Brasil. 

Terceiro assunto: Leitura e aprovação da Ata anterior da Jet. Quarto assunto: Eleição 

do secretário da JET. Indicado e eleito o Pr. Isaac Gomes de Oliveira. Quinto assunto: 

Apostilas. Foi lido registro de Ata anterior onde alguns membros da JET ficaram em 

fazer, corrigir e entregar novas apostilas, no entanto, há de se fazer um levantamento 

da necessidade de apostilas e delegar a outros pastores e professores o trabalho de 

atualização e afins. Pr. Cleo ficou responsável deste levantamento. Sexto assunto: 

Avaliação dos seminários pelo Brasil e os pastores responsáveis por esta atividade (Prs . 

Paulo R. Shultz e Apparecido Maglio) avaliaram o STBI-SP que teve resultado 

satisfatório com ressalvas básicas a serem trabalhadas até e próxima avaliação. Sétimo 

assunto: Revista Teológica: Existe uma comissão para fazer o levantamento de 

assuntos/temas, patrocínios e o desenvolvimento da mesma. Oitavo assunto: Título de 

Doutor Honoris Causa. Pr. Cleo fez pesquisas, buscou informações sobre esta 

intitulação e conclui-se que no momento o ideal é iniciarmos com outro título de 

homenagem, hora aprovado Professor Emérito, e posteriormente poderá se trabalhar 

demais títulos. Será marcada uma reunião no mês de maio para que seja discutido o 

desenvolvimento e implantação de um curso de especialização. Nono assunto:  Curso 

teológico por correspondência: foi esclarecido que independente da nomenclatura não 

há nenhuma proibição pela UMBI desde que o aluno estude os  78 créditos 

estabelecidos no Regimento Interno da UMBI e que não falta nenhuma disciplina 

pastoral/ministerial/eclesiástica. Será enviado um projeto de sugestão de mudança 

para a UMBI em relação a uma remodelação do “curso por correspondência” e seus 

novos critérios. Esse documento que será encaminhado à Umbi na pessoa do atual 

presidente Pr. Paulo Giovani Ferreira Pereira Será discutido pela UMBI. Décimo 

assunto: Palavra sobre teologia com Pr. Bertil Ekstrom que deu um panorama da 
teologia e dos seminários teológicos pelo mundo afora e se dispondo a contribuir com 

a manutenção, crescimento/expansão dos STBIs pelo Brasil em parcerias com a JET. 

Décimo Primeiro Assunto: Revistas de estudo bíblico. Pr Paulo Ricardo Schulz trouxe 

proposta para elaboração de revistas de estudo bíblico que contemplem as seguintes 

abordagens: Sugestão, orientação e treinamento sobre abertura e desenvolvimento de 

pequenos grupos (independente de nomes adotado) como também de material de 

apoio para ser utilizado durante a execução dos trabalhos. Pr. Cleo deu a ideia da Jet 

ter um site para fazer este trabalho mais acessível e com menor custo. Essas ideias 



serão amadurecidas e decididas até a próxima reunião da JET. Sem mais a tratar, 

houve palavra de agradecimento e oração e o encerramento deu-se às 12:10horas. Eu, 

Isaac Gomes de Oliveira, secretário da JET lavrei esta Ata que será assinada pelo 

presidente Pastor Cleo Harison Bloch. 


