
Reunião da Jet dias 13 e 14/06/2017 

Ata de reunião da JET (Junta de educação Teológica da CIBI - Convenção das Igrejas 

Batistas Independentes) nos dias treze e quatorze de Junho de 2017, na sede/Centro 

administrativo Campinas, cito à Rua José Lins do Rego, 65 Parque Taquaral – Campinas – 

SP.  Com a palavra o Pastor presidente Cleo Harison Bloch com:  Apresentação de toda 

equipe que compõe a Jet (diretores STBIs, 03 membros, o presidente da CIBI e o presidente 

da UMBI). Presentes na reunião os pastores Cleo H.Bloch (JET e diretor STBISul), Isaac 

Gomes de Oliveira (secretário e diretor STBI Campinas), José Carlos Loureiro ( diretor STBI-

SP), Divina Selma de Jesus (diretora SETEBITRIM), Membros: Paulo Ricardo Shulz, 

Apparecido Maglio e Leo Costa; Representando o presidente da  CIBI Pr. Rubens Cavalheiro 

Ioricci e o presidente da UMBI Pr. Paulo Giovani Ferreira Pereira. Ausentes por enfermidade 

os diretores Pr. Alberto Rossinholi (STBINE), Lisenyr (SETEBISBA) e Roseli (STBIPAR). 

Devocional e oração pelo Pr José Carlos Loureiro leitura em Filipenses 2.1-4. Pauta 

sugerida: Apresentação dos membros da Jet, Palavra Devocional, Palavra do Pr. Paulo 

Giovani, Resposta da CIBI para os fora das normas da JET, Chancela da JET nos 

certificados e históricos para ordenação UMBI – selos holográficos, Situação dos cursos 

EAD para a ordenação da UMBI, Situação da apostilas, Compartilhar normas da JET, 

Compartilhar de projetos dos STBIs, Eleição 2018, Outros assuntos. Pr Cleo orienta sobre 

os assuntos da pauta, apresentada e uma vez votada e aprovada, deu-se continuidade. 

Apresentação da equipe/membros da JET ok, A Palavra do Pastor Paulo Giovani Ferreira 

Pereira sente a necessidade de padronização de apostilas nos Stbis com a finalidade de um 

ensino único/denominacional. Palavra do Pr Rubens C. Ioricci em nome do Pr Marcos 

Elias da Silva Presidente da CIBI. Citou as dificuldades financeiras quanto a participação 

das igrejas no planejamento corporativo da CIBI. Igrejas/pastores distantes, orçamento 

baixo e conta com a participação da UMBI no resgate da identidade denominacional e 

participação de todos. Sugere-se carta documento a ser encaminhado às regionais para 

investimento da JET. Situação dos seminários fora das normas da Jet – já existe 

membros escolhidos/deliberados para visitas de avaliação, no momento parado, por falta de 

verba. Selos holográficos como chancela da JET – projeto será encaminhado à diretoria da 

UMBI para apreciação e autorização. Situação dos cursos à distância: 

Histórico/certificado reconhecido pela Jet (Junta de educação Teológica ), Aste (Associação 

das escolas teológicas) e Aetal (Associação das escolas teológicas na América Latina), 

Situação das apostilas – estão sendo trabalhadas por professores.  Compartilhar 

normativas da JET: disponibilizar no portal CIBI/JET bem como Blog e/ou outro meio de 

divulgação. Compartilhar Projetos dos Seminários.     Eleição 2018: será proposto os 

mesmo membros que hoje atuam e como presidente, o de tradição o diretor do STBI 

Campinas, Pr. Isaac Gomes de Oliveira. Outros assuntos: Indicação de professores para 

elaboração de apostila: Teologia sistemática – STBI Sul; Denominação – Pr. Apparecido 

Maglio. Carta para a Cibi sobre a avaliação dos STBIs, entrada no plano orçamentário de 

1% nas entradas da CIBI, Carta para as regionais sobre a avaliação e foco no Seminário no 

Estado filiado à Jet. Programação de avaliação aos STBIs em 2018, Abril em Uberlândia 

MG – aguardando datas. 04/06/2017 avaliação no STBI SP. 05 e 06 Junho 2018 em Jet em 

Campinas e avaliação do STBI Campinas. Agosto avaliação do STBIPAR – aguardando 

datas. Sem mais assuntos a tratar, foi proposto o encerramento com a palavra do presidente 

e oração por Divina Selma. Eu Pr. Isaac Gomes de Oliveira, lavrei a Ata da reunião e assino 

junto com o presidente pr Cleo Harison Bloch. 

 

______________________.                                                  _____________________. 

Pr Isaac Gomes de Oliveira                                                      Pr. Cleo Harison Bloch 

Secretário                                                                                   Presidente 


