
Amigas período da manhã, das 9h30min às 11h e no período 
da noite, das 18h às 19h30. Durante o ano inteiro, 
cursos são oferecidos abordando diversas áreas, tais 
como teologia, apologética, vida cristã, família, dentre 
outras.

Temos sido abençoados através de homens e 
mulheres de Deus, comprometidos com Ele, com Sua 
Palavra e com Sua obra, que têm dedicado tempo 
estudando, preparando-se e ensinando as Escrituras 
com zelo e �delidade.

Nos alegramos por aqueles que têm agarrado esta 
oportunidade e certamente crescido em seu 
relacionamento pessoal com o Senhor.

Aos que ainda não participam, queremos deixar o 
incentivo de que vale todo o sacrifício que for 
necessário para ter mais contato com a Palavra de Deus 
em um ambiente que proporciona o aprendizado, a 
troca de experiências, o convívio e o crescimento como 
fruto da ação de Deus na vida de cada um.

Fique atento ao que está sendo oferecido e 
aproveite ao máximo que você será o maior 
bene�ciado!

“... ensinando a cada um com toda a sabedoria; para 
que apresentemos todo homem perfeito em Cristo.”

Cl 1.28.b

Você é alguém que tem desejo de aprender mais da 
Palavra de Deus, de conhecer suas histórias, ter sua fé 
sendo fortalecida, ser confrontado e desa�ado em áreas 
na sua vida que precisam ser desenvolvidas? Apenas 
desejo não gera as transformações esperadas, menos 
ainda as que são necessárias, é importante agir, 
esforçar-se, depender de Deus e deixá-lO agir!!

Em sua carta aos Colossenses, Paulo diz: “Habite 
ricamente em vocês a palavra de Cristo” (Cl 3.16). Uma 
expressão de amor e cuidado com aqueles irmãos, 
expressa por um desejo de ver seus corações tornando-se 
habitação da palavra de Cristo. Cada pensamento, 
palavra e ação, cada desejo deveria ser permeado de 
maneira abundante por essa palavra.

Nós também continuamos nessa mesma intenção e 
busca, o que é possível tornar-se uma realidade à medida 
em que a observarmos atentamente (Tg 1.25), 
guardarmos em nossos corações (Sl 119.11), 
manejarmos corretamente (2Tm 2.15), deixarmos de ser 
meramente ouvintes e nos tornarmos praticantes desta 
palavra (Tg 1.22). Desejos e ações!

Em nossa igreja há um ministério cujo foco é auxiliar 
cada membro neste processo e tem como missão 
promover o ensino de toda a Palavra de Deus aos seus 
membros e frequentadores, levando cada um a:

• Conhecer Seu plano de salvação;
• Reproduzir o caráter de Jesus Cristo;
• Servir no corpo com seus dons;
• Identi�car, corrigir e evitar erros doutrinários, 

éticos ou comportamentais;
• Desfrutar de uma vida devocional prazerosa.
Estamos falando do Ministério de Educação Cristã 

que tem hoje como principal ferramenta de ensino a 
nossa Escola Bíblica, que acontece todos os domingos, no 
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