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EDUCAÇÃO TEOLÓGICA
O calendário da Convenção Batista Brasileira reserva o terceiro domingo de novembro para celebração da
Educação Teológica praticada por nossos Institutos, Seminários e Faculdades Teológicas espalhados pelo Brasil.
Ao celebrarmos, reﬂetimos sobre a importância dos estudos teológicos no desenvolvimento e formação das
pessoas.
A Teologia é um campo do saber interdisciplinar, que articula conceitos de diversas áreas como ﬁlosoﬁa,
história, geograﬁa, sociologia, antropologia, linguística e literatura. Como numa árvore, tendo seu tronco o
desenvolvimento interdisciplinar, suas raízes ﬁxam-se ﬁrmemente nas Escrituras, considerada fonte primária, por
meio da qual recebe a revelação para o conhecimento de Deus, de sua ação e seus propósitos, assim como a
sabedoria para a prática a vida cristã e da comunidade de fé.
Os estudos teológicos cristãos nascem junto com a igreja. O ensino é parte constituinte do mandamento de
Cristo: “ide e fazei discípulos (...), ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado”. (Mateus
28:19-20), assim como marca a vida cotidiana da igreja: “perseveravam no ensino dos apóstolos...” (Atos 2:42).
Paulo, o apóstolo, destaca que preparo teve grande inﬂuência sobre sua reﬂexão teológica, conforme podemos
observar não apenas em suas cartas, como em sua inﬂuência na história da Teologia.
Paulo enfatizou a necessidade da Educação Teológica, conforme 2 Timóteo 2:15 “procura apresentar-se a
Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade”, que
resulta na saúde espiritual da igreja: “o constante aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a
ediﬁcação do corpo de Cristo” (Efésios 4:12).
Há mais de 100 anos a teologia é ensinada nos Institutos, Seminários e nas Faculdades Teológicas Batistas
fundadas por missionários e mestres como: Salomão Ginzburg (fundador do STBNB), J. W. Shepard, Deter,
Willian Bagby, Hamilton, Maddox, Taylor e Cannada (do STBSB no Rio de Janeiro), além do Clem Hardy (do
Equatorial de Belém).
Em 1957 foi fundada a Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Doutores como Russell Shedd e outros
mestres se debruçaram nos estudos e na ministração das línguas originais, na hermenêutica, história, geograﬁa,
exegese, homilética e outras disciplinas, hoje sob a direção Acadêmica do Prof. Luiz Alberto Sayão.
Precisamos anunciar: Sola Scriptura (Somente a Escritura), Solus Christus (Somente Cristo), Sola Gratia
(Só a Graça), Sola Fide (Só a Fé), Soli Deo Gloria (Somente a Deus a Glória). Ele quer alcançar os corações de
todos os povos. Tarefa ainda inacabada pela igreja de Jesus.
Reforçamos o compromisso da Rede Batista de Educação de viabilizar o conhecimento com excelência e
ﬁdelidade aos princípios cristãos, até que Ele venha!
(Dr. Gézio Duarte Medrado – Diretor Geral da Rede Batista de Educação – CBESP)
Preciosa reﬂexão, Diácono Gézio! E bem-vindo ao Púlpito da Líber, no Culto da Noite!
Um abençoado DIA DO SENHOR para todos nós!
Um grande abraço do seu
Pastor Fausto

V I S Ã O - Levar o Evangelho a todo homem e ao homem todo, valorizando o discipulado integral que faça diferença na sociedade.
MISSÃO - Pregar por todos os meios disponíveis o evangelho a todo homem.

Os Gideões Internacionais no Mundo
Fundado em 1899 nos Estados Unidos, Os Gideões é a associação mais antiga de homens de negócios e
proﬁssionais cristãos existente naquele país. Instalado no Brasil em 1958, “Os Gideões Internacionais no Brasil”
serve como um braço missionário estendido da igreja.
“Vão e façam discípulos de todas as nações…” Mateus 28.19
“Os Gideões Internacionais” é uma Associação Interdenominacional de Homens de Negócio e Proﬁssionais
cristãos e suas esposas, membros, em plena comunhão, de igrejas protestante-evangélicas, com o propósito de
propagar o Evangelho de Cristo a todas as pessoas, por meio do testemunho pessoal e da distribuição da Palavra de
Deus.
Objetivo: Distribuir a Palavra de Deus ao redor do Mundo
Ao ter acesso à Palavra de Deus, as pessoas podem conhecer as boas novas do evangelho e aceitar a salvação em
Cristo. Temos por objetivo distribuir Bíblias completas ou Novos Testamentos com Salmos e Provérbios, que são
impressas em 109 línguas e oferecidas direta e gratuitamente às pessoas ou colocadas em locais públicos, onde
muitos que estão buscando respostas terão possibilidade de encontrar a Palavra de Deus.
Áreas de distribuição
As Escrituras são distribuídas, normalmente uma a uma, pelos membros de Os Gideões Internacionais a estes
grupos:
Ÿ estudantes a partir da 4ª Série até universitários; presidiários; policiais civis e militares; proﬁssionais da área da
saúde, abrangendo hospitais e clínicas médicas; a qualquer outra pessoa para quem os Gideões testemunhem
individualmente.
As Escrituras são colocadas em diversos locais, incluindo:
Ÿ hotéis; hospitais, casas de repouso, asilos, consultórios médicos e odontológicos, escritórios de advocacia e
abrigos para vítimas de violência doméstica; navios e aviões.
Impacto Mundial
Transformando vidas há mais de 120 anos (EUA, 1899), a associação iniciou a distribuição em outros países a partir
de 1908. Hoje, são mais de 260.000 membros – bem como um número incontável de apoiadores – em 201 países e
territórios ao redor do planeta. De fato, com a graça de Deus, mais de 2 bilhões de Escrituras foram
disponibilizadas em todo o mundo. E este número continua crescendo!
No culto desta manhã, nos trará a mensagem gideônica o irmão Antonio Lopes da Silva Sobrinho, presidente
do Campo São Caetano do Sul, Coordenador de Igreja São Paulo-Sul, e membro da Igreja Batista da Borda
do Campo, em São Bernardo do Campo.
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COMUNICADOS
VEJA O QUE A LÍBER TEM PARA VOCÊ:
ASSEMBLEIA GERAL
Os membros da Igreja estão convocados para
DESTAQUES DA SEMANA LIBER
Assembleia Geral na manhã do próximo domingo, em
1ª Convocação às 10h45, com o quórum de 1/3 da
De segunda a sábado, tem um Pequeno
membresia; e em 2ª Convocação, a partir de 30
minutos depois, com o quórum de qualquer número de Grupo esperando por você. Peça o link zoom
pelo Whats da Liber: 11-94295-9392.
membros, para deliberar exclusivamente sobre
“Prorrogação do Mandato da Atual Diretoria”.
2ª feira
Pr. Fausto Aguiar de Vasconcelos

6h – Reunião de Oração da MCM
CULTO DA NOITE PRESENCIAL
A partir deste domingo, o culto das 18h será presencial,
mantendo o formato híbrido, como tem sido o da manhã
(aberto ao público e com transmissão pelo YouTube da
Líber).
Os protocolos sanitários para segurança de todos estão
mantidos, como: aferição de temperatura, uso de
máscara e que se evite aglomeração.
ENCONTRO DE LÍDERES DA LíBER
Reserve esse dia: 27 de novembro, às 9h, na Líber.
Diretoria, diáconos, líderes de ministérios e de PGs se
reunirão para receber as diretrizes para 2022 e
planejamento da Agenda Ministerial do próximo ano.
EBD – ESCOLA VIVA
Para você, que não consegue participar da nossa EBD
aos domingos, 9h30, temos a opção na semana. Toda
quinta-feira, você tem a oportunidade de assistir à
repetição da aula, via Zoom com o professor ao vivo, às
20h. Participe com a gente!
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3ª feira
20h – Encontro MCM
4ª feira
13h – Bazar do MAS (Rua Japurá)
19h – Culto de Oração
5ª feira
20h – EBD - Escola Viva (online)
Domingo
9h30 – EBD – Escola Viva
(presencial e online)
10h45 – Culto presencial
com transmissão online
18h – Culto presencial
com transmissão online

SIGA A LÍBER!
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Vindo à Líber, traga sua garraﬁnha de água!
Com essa atitude, além de cuidar de sua saúde,
você estará contribuindo para um mundo mais sustentável!
Use sempre a máscara e álcool em gel!
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