
 

 

Ata da reunião da Junta de Educação Teológica (J.E.T) da Convenção das Igrejas Batistas Independentes 

(C.I.B.I), realizada no dia 18 de agosto de 2020 às 9:30h via Zoom. A abertura foi dada pelo presidente Pr. 

José Carlos Loureiro às 9:30h que passa a palavra para o Pastor Paulo Giovani Ferreira Pereira que nos trouxe 

uma reflexão em 1 Samuel 17:34 – 37 onde Davi narra seu currículo diante das dificuldades encontradas no 

decorrer do seu trabalho e contextualiza com o momento vivenciado causado pela pandemia, pois os desafios 

se parecem com leões e ursos o que nos levam a dependência integral do Senhor que nos fornece as estratégias 

para a continuidade do trabalho a cada um de nós, nos dando graça e sabedoria seja nos seminários ou nas 

igrejas. Estejamos sensíveis ao Espírito Santo como Davi afirmando que “O Senhor está comigo”, podemos 

concluir que o Senhor estará conosco em qualquer desafio vindouro. Na sequencia o Pr. José Carlos Loureiro 

faz as devidas apresentações: Pr. Marcos Elias Silva – Presidente da CIBI; Pr. Paulo Giovani Ferreira Pereira 

– Presidente da UMBI; Pr. Cleo Harison Bloch – Diretor do STBI-Sul; Pr. Georgino dos Santos Chaves – 

Diretor do STBI – Campinas; Paulo Sérgio Mendes – Diretor do SETEBISBA; Pra. Dinamar Reis Rossinholli  

- Diretora do STBINE; Rosely de Lima Souza – Diretora do STBIPAR; Divina Selma J. Silva – Diretora do 

SETEBITRIM; Pr. Milton Mattei – Diretor do Seminário do Paraguai como convidado e membros, Pr. Paulo 

Ricardo Schultz, Pr. Bertil Ekstrom, Pr. Apparecido Alciso Maglio. Aprovada  para a função de secretária 

Divina Selma Jesus Silva e também a pauta passa-se aos esclarecimentos sobre a normatização quanto ao Selo 

Holográfico onde ficou decidido em reunião da J.E.T. e pela UMBI que a partir de Janeiro de 2020 todo 

certificado de conclusão de cursos emitidos pelos  seminários filiados a J.E.T – C.I.B.I deverão constar o selo 

holográfico, pois não serão mais aceitos para efeito de ordenação sem o mesmo. Esses deverão ser solicitados 

à administração da C.I.B.I e pagos via depósito. Quanto a Bolsa de Mestrado foi explanado pelo Pr. Cleo 

Harison que a convenção disponibilizou uma bolsa no valor de R$1.400,00 a partir de 2020 e sequencialmente 

uma a cada ano de acordo com a realidade financeira. Esse incentivo para formação continuada qualificará o 

professor dando-lhe crescimento e aprimoramento do ensino transmitido em nossas escolas teológicas. Os 

critérios exigidos para o candidato: * ser membro de uma igreja que participa do plano cooperativo (dízimo 

dos dízimos), * ser diretor ou professor de seminário, *ter se inscrito em cursos oferecidos por faculdades 

reconhecidas pelo MEC e se por acaso houver despesas excedentes o aluno ficará responsável pelas mesmas. 

Conforme direcionado em reuniões anteriores formou-se uma Equipe de Avalição composta pelo Pr. 

Apparecido Alciso Maglio e o Pr. Ricardo Schultz que visitarão os seminários com o objetivo de observação 

e verificação quanto a possíveis falhas e correção das mesmas. No entanto foi notificado que devido a realidade 

causada pela pandemia, os recursos financeiros da C.I.B.I não foram disponibilizados, mas serão realizadas 

tais avalições assim que possível e que também será disponibilizado um roteiro  contendo os padrões 

específicos a serem observados pela equipe o que ajudará os seminários a se organizarem em suas estruturas 

e adequações. Quanto ao recebimento de pastores vindos de outras instituições evangélicas já ordenados e que 

possuem cursos teológicos de outros seminários fica estabelecido que haverá uma análise do histórico de 

disciplinas cursadas e após essa averiguação havendo compatibilidade com a Matriz Curricular estabelecida 

pela J.E.T o ingressante deverá ainda cursar mais 10 (dez) disciplinas específicas para Adaptação 

Denominacional com o objetivo de manter e resguardar a linha teológica praticada pelos Batistas 

Independentes, são elas: 1 - Administração Eclesiástica, 2 – História e Estrutura Batista Independente, 3 - 

Teologia Sistemática (foco - Soteriologia e Pneumatologia, Cristologia, Eclesiologia), 4 – Hermenêutica 

(histórico gramatical de interpretação), 5 - Teologia Pastoral , 6 - Ética Cristã e Ministerial, 7 – Liderança, 8 

- Missões (Teologia de missões ou Missiologia), 9 -  Culto e liturgia (ou Pragmática), 10 - Diversidade 

Ministerial. Caso não haja compatibilidade curricular terá a obrigatoriedade de fazer todas as que forem 

julgadas necessárias seguindo a Matriz Curricular proposta pela J.E.T. Essa adaptação denominacional terá 

um custo médio de R$100,00 por disciplina. Nesse sentido fica pactuado que cada seminário terá a 

responsabilidade de manter sua Matriz Curricular o mais próxima possível da matriz sugerida pela J.E.T. 

conforme disponibilizada no site (o mínimo de 90% de disciplinas) assim como a carga horária dessas 



disciplinas (32h ou 64h). Na sequência o Pr. Paulo Giovani narra a respeito do cuidado psicológico e 

emocional do pastor e que o mesmo precisa se conscientizar dessa questão e também identificar traços desses 

tipos de transtornos em seus congregados, para tanto foi inserido na matriz curricular uma disciplina no campo 

da psicologia trabalhando esse conteúdo e oferecendo ferramentas para a identificação desse  fato. Para o  

aluno ingressante  em alguma de nossas instituições teológicas exige-se uma documentação formal a ser 

apresentada  através de uma Carta de Apresentação outorgada pela assembleia local de sua denominação, 

no entanto atualmente por falta de reuniões administrativas periódicas das igrejas de um modo geral essa carta 

poderá ser assinada pelo seu pastor titular ou presidente da igreja (sem a necessidade de aprovação em 

assembleia) endossando-o aos estudos teológicos, capacitação teórica  para atuação ministerial ou 

conhecimento individual. Diante da urgente necessidade de revisão e atualização do Material Didático 

(Apostilas) utilizado nos seminários, foi organizado um cronograma para a viabilização desses conteúdos o 

que nos atenderá em tempo acessível. Segue as disciplinas e seus respectivos responsáveis na reestruturação 

dos conteúdos a serem entregues na próxima reunião em 20 de outubro de 2020 às 8:00h.  1 – 

ADMINISTRAÇÃO ECLESIÁSTICA - Pr. Georgino – STBI – Campinas; 2 – CULTO E LITURGIA ( ou 

Pragmática) - Pr. Paulo Schultz;    3 – DIVERSIDADE MINISTERIAL - Pr. Georgino – STBI – Campinas; 

4 – ÉTICA CRISTÃ E MINISTERIAL - Pr. Paulo Sérgio – SETEBISBA;  5 – HERMENÊUTICA - Pr. 

Aparecido – STBI – Campinas;  6 – HOMILÉTICA - Pr. Wilson Guimarães;  7 – HISTÓRIA E ESTRUTURA 

BATISTA INDEPENDENTE - Pr. Aparecido – STBI – Campinas; 8 – LIDERANÇA - Pr. José Carlos;  9 – 

MISSÕES - Pr. Bertil Ekstrom;  10 – RELIGIÕES COMPARADAS – Selma – SETEBITRIM; 11 – 

TEOLOGIA SISTEMÁTICA para Matriz Curricular do Médio em Teologia - Pr. Cléo – STBI-SUL;  

TEOLOGIA SISTEMÁTICA para Adaptação Denominacional (com foco em Soterologia,  Cristologia, 

Pneumatologia e Eclesiologia) - Pr. Cléo – STBI-SUL; 12 – TEOLOGIA PASTORAL - Pr. Paulo Giovani. O 

Pr. José Carlos esclarece que a J.E.T. tem um espaço destinado a artigos no jornal Luz nas Trevas mensalmente 

e que se faz necessário a participação de todos na elaboração das matérias a serem publicadas, (2500 

caracteres), assim ficará na responsabilidade do mesmo um cronograma de entrega e seus respectivos autores. 

Com a palavra o Pr. Georgino relata a respeito da construção de uma plataforma para aulas EAD onde diversos 

conteúdos e suas aulas já estão gravados e que o STBI-Campinas se dispõe como parceiro colaborando no 

crescimento do ensino teológico e também na expansão do evangelho. O Pr. Paulo Giovani relata que a UMBI 

ainda não tem nenhuma posição quanto a proposta para aceitação de cursos teológicos de outras 

instituições e seus critérios e que assim que a houver um posicionamento será transmitido a J.E.T. Todos os 

assuntos acima foram tratados e deliberados nessa data. A reunião foi encerrada às 17:00h.  Nada mais a ser 

tratado, eu Divina Selma de Jesus Silva, lavrei a presente ata e que após lida e tida de acordo irá assinada por 

mim e pelo presidente. 

Reunião via Zoom, 18 de agosto de 2020. 

 

 

 

 

_____________________________                            ______________________________ 

Pr. José Carlos Loureiro                                                   Divina Selma J. Silva 
Presidente                                                                                    Secretária 
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