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O QUE É A ESCOLA
BÍBLICA DISCIPULADORA
OBJETIVO

Fortalecer e solidificar a identidade e o
caráter cristão no participante, levando-o
à conversão, integração na igreja e à
maturidade espiritual, conforme Efésios 4.13.
Estamos fundamentados na perspectiva de educação integral
que considera o ser humano como um todo, não apenas em seu
aspecto cognitivo. Entendemos que a vida cristã influencia não
apenas a mente, mas também as emoções, a cultura e o meio
ambiente. Tudo deve ser transformado e aperfeiçoado pela
efetivação do evangelho na sua vida.

ESTRATÉGIA

• Este é um currículo aberto, isso significa que outras disciplinas poderão
ser inseridas ao longo do tempo. As disciplinas serão inseridas, desde que
haja uma nova questão dentro dos objetivos já propostos e que tenhamos
facilitadores habilitados para trabalhar esta nova questão.
• Você é responsável pela construção do seu caminho e processo de
aprendizagem, isto é, você escolhe as disciplinas que irá cursar em cada
semestre, de acordo com suas necessidades e interesses.
• Os objetivos estão organizados em quatro grandes eixos - Discipulado,
Ministério, Teológico e Família. Para cada eixo existem objetivos gerais e
específicos que são fixos, porém as disciplinas podem ser oferecidas com
diversos focos dentro do mesmo objetivo.
• Existe um núcleo comum, isto é, um currículo mínimo pelo qual você
deverá passar. As demais disciplinas são consideradas eletivas, portanto,
você irá escolher a partir dos seus interesses. Aconselhamos você a fazer
primeiro as disciplinas do núcleo comum, pois as disciplinas eletivas
possuem pré-requisitos.
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• O currículo foi organizado de maneira que você pode seguir um tema
contínuo, por exemplo: Teologia, Novo Testamento, Velho testamento,
Doutrinas, Apologética, Ética, História, Discipulado etc. Você pode escolher
mais de uma disciplina por semestre, desde que as disciplinas sejam
oferecidas em horários diferentes.
Este currículo favorece:
• A motivação para a
aprendizagem bíblica;

• A ação civil baseada em princípios
bíblicos e no viver em santidade;

• A conversão pela aceitação de
Jesus como Salvador e Senhor;

• O relacionamento familiar;

• A participação nas atividades da
igreja;

• A livre expressão;

Possibilita:

Estimula:

• A afetividade;

• A memorização e compreensão de
textos bíblicos e sua aplicação;

• A independência;

• A troca de experiências;
• A comunhão com Deus por meio
• O empreendedorismo;
do culto coletivo, doméstico e
individual;
• O desenvolvimento profissional.

• Um ambiente rico e prazeroso;
• A capacitação para o
discipulado;
• A participação no serviço
cristão por meio da igreja.

• O conhecimento da biografia de
personagens bíblicos, de cristãos
contemporâneos e missionários que
sirvam como exemplo de vidas que
agradam a Deus;
• Ações sociais em relação ao próximo e
ao meio ambiente.

METODOLOGIA

• Aprendizado através de Relacionamentos Espirituais Intencionais
(Metodologia REI). A partir dos princípios da Andragogia e do discipulado,
o ensino acontece em quatro passos: (1) Perfil e conhecimento prévio,
(2) Pastoral (que é o conteúdo), (3) Partilhas (foco nos relacionamentos),
(4) Processamento (experiências práticas vividas a partir do conteúdo da
Palavra de Deus na vida do participante).
• Apresentação dos textos bíblicos com recursos variados;
• Integração efetiva do participante no aprendizado dando oportunidades
também para ensinar e liderar;
• Incentivo para a realização de projetos práticos em todas as disciplinas;
• Desenvolvimento de atividade e projetos em grupo para a ação social e
evangelismo;
• Uso da tecnologia para interação e comunhão do grupo.
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AVALIAÇÃO

A avalição é realizada de maneira conjunta entre o facilitador e o
participante retratando a sua evolução nos aspectos relacionados a cada
disciplina, identificando as conquistas e as dificuldades e, caso necessário,
recomendando providências para mudanças e resolução de problemas.
Baseado nesta avaliação, o facilitador poderá orientar ou encaminhar o
participante na escolha das próximas disciplinas da matriz curricular.

ATIVIDADES
COMPLEMENTARES

• Cursos de férias (Janeiro e Julho);
• Cursos complementares;
• Pequenos Grupos (Jovens, casais,
adultos, mães);

• Encontro de vocacionados;

• Treinamentos para liderança;

• Celebrando Restauração;

• Atividades missionárias;

• Congressos locais e
denominacionais;

• Aconselhamento;
• Acampamentos;
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• Evangelismo pessoal via
relacionamentos;

• Coros graduados;

• Bate-papo nas redes sociais,
formação de grupos para troca de
informações.

DISCIPLINAS DO NÚCLEO COMUM
01

A mente de Cristo

06

Vida Discipular

10

Adoração ontem e hoje

11

Tudo entregarei

12

Conhecendo Deus e Fazendo sua Vontade

16

Primeiros Passos

17

Relacionamentos segundo a Bíblia

19

Meu lugar no corpo de Cristo

26

Em missão com Deus

32

Conhecendo a Bíblia

33

Panorama do Antigo Testamento

34

Panorama do Novo Testamento

55

Fundamentos da fé I (Doutrinas Bíblicas)

56

Fundamentos da fé II (Doutrinas Bíblicas)

57

Fundamentos da fé III (Doutrinas Bíblicas)

58

Dilemas éticos contemporâneos

67

Nossa identidade

69

Defesa da fé I (Apologética)

70

Defesa da fé II (Apologética)

71

Defesa da fé III (Apologética)

73

Fundamentos Bíblicos da Família
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QUADRO DE DISCIPLINAS PROPOSTAS
A. Discipulado
Objetivo Geral: Desenvolver uma vida pessoal consagrada, interdependência
comunitária, relacionamentos e autoimagem equilibrados.
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

1.
Desenvolver
o caráter e as
virtudes cristãs

2.
Desenvolver
uma vida
piedosa e
devocional

3.
Desenvolver
uma
autoimagem
equilibrada
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DISCIPLINA

ÁREA

EMENTA

PRÉ
REQUISITO

01

A mente de Cristo

Vida Cristã

Estudo da liberdade em Cristo; virtudes cristãs; o
fruto do Espírito; a atitude de servo; o caráter de
Cristo e as emoções humanas.

02

Integridade

Vida Cristã

Estudo da vida cristã a partir de personagens
do Antigo Testamento e como desenvolver uma
integridade permanente em um mundo sedutor.

1

03

Valores e virtudes

Vida Cristã

Estudo de valores e virtudes cristãs a partir do
livro de Eclesiastes. Inclui temas como sabedoria,
justiça, corrupção, dinheiro, ponderação etc.

1

04

O coração do artista

Adoração

Estudo do caráter do artista cristão, suas
emoções e as disciplinas espirituais. Inclui temas
como excelência x perfeccionismo, ciúme e
inveja, serviço x estrelato.

10

05

Disciplinas
espirituais

Vida Cristã

Estudo das diversas disciplinas espirituais
e como a sua aplicação favorece o
amadurecimento do cristão.

06

Vida Discipular

Discipulado

Programa de acompanhamento do discípulo
de Jesus, envolvendo o exercício das seguintes
disciplinas espirituais (Solitude, leitura da Bíblia,
oração, comunhão, testemunho e ministração).

07

Emoções e
espiritualidade

Vida Cristã

Estudo dos aspectos emocionais do cristão e de
como ele pode enfrentar seus temores em busca
de uma autoimagem de acordo com a Palavra
de Deus.

08

Liberte-se

Vida Cristã

Estudo de como tornar a liberdade em Cristo
uma realidade na vida da mulher cristã a partir
do livro de Isaías.

09

O sofrimento
humano

Vida cristã

Estudo do sofrimento por uma perspectiva
Bíblica, a atitude do cristão frente ao sofrimento,
a presença do mal no mundo, a vitória sobre o
sofrimento.

73

32, 33,
34

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

DISCIPLINA

6.
Avaliar sua
vivência cristã
integral

PRÉ
REQUISITO

Adoração ontem
e hoje

Adoração

Estudo da adoração a luz da bíblia. Análise da
adoração comparando as práticas originais
e contemporâneas. Estudo das diferentes
dimensões da adoração e do culto cristão
(conceito, significado, natureza, razões e
propósito). Parceria com Ministério de Adoração.

11

Tudo entregarei

Vida cristã

Estudo da administração dos recursos que Deus
coloca em suas mãos (talentos, conhecimentos,
tempo, bens, vontade, corpo etc.).

12

Conhecendo Deus
e fazendo sua
vontade

Vida Cristã

Estudo da vida de Abraão pela perspectiva do
relacionamento com Deus, da fé, da obediência
e da vontade de Deus.

13

O Cristão e as redes
sociais

Ética Cristã

Estudo das relações nas redes sociais, bulling
virtual, comportamento do crente nas redes
sociais, solidão, práticas de evangelismo
nas redes sociais. Promover a vivência de
relacionamentos saudáveis por meio de redes
sociais. Evangelização e redes.

12

14

Saúde é o que
interessa!

Vida Cristã

Estudo do corpo como templo do Espírito
Santo em contrapartida com a atual cultura de
idolatria do corpo; cuidado excessivo do corpo.

12

15

Tudo é relativo!

Vida Cristã

Estudo do relativismo como cultura filosófica
atual numa perspectiva bíblica (não há verdade
absoluta, sincretismo, postura do cristão frente
ao relativismo cultural).

12

16

Primeiros Passos

Discipulado

Estudo das doutrinas bíblicas básicas.
Apresentar, com clareza, qual o posicionamento
batista com relação ao Batismo, bem como
o estudo comparativo da forma como
esta doutrina é apresentada por outras
denominações.

17

Relacionamentos
segundo a Bíblia

Vida Cristã

Estudo da maneira ideal de os crentes se
relacionarem à luz da Bíblia (mutualidade - Uns
aos outros na Bíblia).

18

Relacionamentos
modernos

Vida Cristã

Discussão sobre questões atuais nos
relacionamentos e a resposta da Bíblia (Bulling,
relações virtuais, ficar, teste drive etc).

7.
Firmar um
compromisso
com a Igreja

8.
Desenvolver
a interdependência na
comunidade/
Igreja

EMENTA

10
4.
Aprender a
adorar a Deus

5.
Vivenciar os
princípios da
mordomia cristã

ÁREA

17, 32,
33, 34

9

B. Ministério
Objetivo Geral: Cultivar um ministério cristão dedicado e aperfeiçoado.
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

DISCIPLINA

ÁREA

EMENTA

PRÉ
REQUISITO

19

Meu lugar
no corpo de
Cristo

Serviço
Cristão

Estudo do papel do cristão na Igreja, os
dons espirituais e a responsabilidade do
cristão com o exercício dos seus dons. Inclui
oficina para identificar o seu perfil de servo e
acompanhamento para integração em um ou
mais ministérios da Igreja.

Ser um
servo em
colocação

20

A liderança de
Jesus

Serviço
Cristão

Estudo do coração do servo e a aplicação
dos princípios bíblicos da liderança no
ministério cristão.

32, 19

21

Timóteo, o jovem
líder

Serviço
Cristão

Estudo dos princípios cristãos fundamentais
para o jovem líder e das linhas mestras
estabelecidas para a liderança na igreja.

32, 33,
34, 19

22

Disciplinas de
treinamento

Serviço
Cristão

Entram nesta categoria todo tipo de
treinamento para ministérios específicos
(ensino, apoio, administração etc.)

Indicação do
líder

23

O cristão
contagiante

Testemunho

Estudo da evangelização relacional
à luz da Bíblia e oficina de estilos de
evangelização e técnicas de abordagem
no evangelismo relacional.

6, 32

24

Evangelização Missão urgente

Evangelismo

Estudo da evangelização no Brasil e mundo ao
longo da história. Os povos não alcançados e
o compromisso e estratégias do cristão para a
evangelização. (Parceria com missões)

5

25

Vocação cristã

Vida Cristã

Estudo da vocação em suas diversas
perspectivas (ministério, vida profissional e
o dia a dia da vida cristã) Inclui o exercício da
vocação cristã em diversos contextos e oficina
de projetos relacionados ao tema.

6, 12

26

Em missão com
Deus

Missões

Estudo da vida de 7 personagens Bíblicos e
como viveram a missão que Deus confiou a Eles
(Abraão, Moisés, Davi, Jesus, Pedro, Paulo e João)

27

Ide e Pregai

Missões e
evangelização

Estudo de missões no contexto da Igreja e do
indivíduo. O que a Bíblia diz sobre missões,
quem deve fazer missões e como fazer missões.
Inclui oficina de projetos missionários (parceria
com Missões)

1.
Descobrir
os dons e
habilidades

2.
Desenvolver
habilidades no
serviço cristão

3.
Testemunhar
de Cristo aos
não-cristãos

4.
Envolverse na obra
missionária
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OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

DISCIPLINA

ÁREA

EMENTA

28

Igreja e
responsabilidade
social

Serviço
Cristão

Estudo da responsabilidade social na Igreja e
fora dela. Como o crente deve se posicionar
diante dos pobres, viúvas e necessitados. Oficina
de projetos de integração da Igreja com os
necessitados.

32, 12

29

Violência e conflitos
Urbanos

Ética

Estudo da violência à luz da Bíblia, da sociologia
e da psicologia. Debate entre as diversas
formas de compreender a violência urbana e os
conflitos da Igreja que está inserida num grande
centro urbano (locomoção, poluição, estresse,
tempo, esgotamento físico etc).

32, 33,
34

30

Marginalizados

Serviço
Cristão

Estudo do fator marginalização à luz da Bíblia e
dos caminhos possíveis para a diminuição dos
seus impactos nestes grupos sociais (imigrantes,
raças, desempregados, favelados, sem teto etc).
Oficina de projetos de integração da Igreja com
os marginalizados.

32, 33,
34

5.
Envolver-se
na obra social
cristã

PRÉ
REQUISITO

11

C. Teológico
Objetivo Geral: Estabelecer valores e condutas éticas a partir do conhecimento da
Palavra de Deus.
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

1.
Conhecer a
Bíblia como
texto sagrado
e saber
interpretá-la
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DISCIPLINA

ÁREA

EMENTA

PRÉ
REQUISITO

31

Classe
Compromisso

Todas

Estudo da Bíblia completa no período de 8 anos. Ser batizado

32

Conhecendo a
Bíblia

Bíblia

Estudo da importância da Bíblia e de como ela
chegou até nós. O que ela fala de si mesma,
sua mensagem e história. Inclui princípios para
estudar, interpretar e aplicar seu conteúdo nos
dias de hoje.

33

Panorama
do Antigo
Testamento

Bíblia (AT)

Estudo da mensagem, dos eventos, pessoas,
lugares e temas mais importantes do Antigo
Testamento.

32

34

Panorama do
Novo Testamento

Bíblia (NT)

Estudo da mensagem , dos eventos, pessoas,
lugares e temas mais importantes do Novo
Testamento.

32

35

Teologia do AT

Bíblia (AT)

Estudo indutivo da Teologia a partir do Antigo
Testamento, sem categorias, usando apenas a
lógica interna do pensamento Bíblico.

32, 33,
48

36

Teologia do NT

Bíblia (NT)

Estudo indutivo da Teologia a partir do Novo
Testamento, sem categorias, usando apenas a
lógica interna do pensamento Bíblico.

32, 34,
48

37

História de Israel

História

Estudo das alianças patriarcais, formação do
povo, reino, divisão, cativeiro, período Inter
bíblico, Israel no NT e hoje.

32, 33,
34

38

O Pentateuco

Bíblia (AT)

Estudo da formação do Pentateuco, criação, Leis,
Culto, eventos, pessoas, lugares e temas mais
importantes do Pentateuco.

32, 33

39

Os patriarcas

Discipulado

Estudo dos conceitos de bênção, aliança,
promessa e redenção a partir da vida e missão
dos patriarcas.

32, 33

40

A conquista

Bíblia (AT)

Estudo dos livros de Josué, Juízes e Rute.

32, 33

41

A monarquia em
Israel

Bíblia (AT)

Estudo do período dos reis, a divisão do reino e
o cativeiro.

32, 33

42

Os profetas do
Antigo Testamento

Bíblia (AT)

Estudo da mensagem central de cada profeta
(maiores e menores) e síntese dos livros.

32, 33

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

1.
Conhecer a
Bíblia como
texto sagrado
e saber
interpretá-la

2.
Conhecer
a história
da igreja e
de missões,
geografia e
cronologia da
Bíblia

3.
Conhecer
as doutrinas
bíblicas

DISCIPLINA

ÁREA

EMENTA

PRÉ
REQUISITO

43

Os livros poéticos

Bíblia (AT)

Estudo da mensagem central poética, síntese
dos livros. (Jó, Salmos, provérbios, Eclesiastes
e Cantares)

32, 33

44

Os Evangelhos

Bíblia (NT)

Estudo da mensagem central dos Evangelhos,
síntese dos livros.

32, 34

45

Cartas de Paulo

Bíblia (NT)

Estudo da mensagem central paulina, síntese
dos livros e a Teologia de Paulo.

32, 34

46

Cartas gerais

Bíblia (NT)

Estudo da mensagem central das cartas gerais e
síntese dos livros.

32, 34

47

Apocalipse

Bíblia (NT)

Estudo da mensagem central apocalíptica e
síntese do livro.

32, 34,
42

48

Teologia Bíblica

Bíblia

Estudo indutivo da Teologia a partir das
Escrituras, sem categorias, usando apenas a
lógica interna do pensamento Bíblico.

32, 33

49

Atos dos apóstolos

Bíblia (NT)

Estudo da mensagem central de Atos, seu
propósito e síntese do livro.

32, 34

50

A história de
missões

História

Estudo da história missiológica e suas diversas
manifestações (Parceria com Missões).

51

51

História do
Cristianismo

História

Estudo dos períodos do cristianismo, desde o
seu nascimento até os dias atuais.

32, 33,
34

52

Geografia Bíblica

Geografia

Estudo da geografia e sua importância dentro
do contexto bíblico, social, econômico e pessoal
(saúde, migrações etc.).

32, 33

53

Cronologia Bíblica

Bíblia

Estudo da Bíblia sob uma perspectiva
cronológica. Com destaque para os eventos
concomitantes.
*Disciplina para estudo rápido

32, 33

54

Igreja
contemporânea

Igreja

Estudo das diversas formas de atuação da
igreja e sua interação com a sociedade (ação
social, ecumenismo, política). Como os conflitos
urbanos modernos e a missão, visão e valores da
Igreja contemporânea.

55

Fundamentos
da fé I

Doutrina

Estudo da doutrina de Deus, seus atributos, a
trindade, o Espírito Santo e o relacionamento de
Deus com os homens.

56

Fundamentos
da fé II

Doutrina

Estudo sobre quem foi Jesus, o que ele ensinou
e qual foi a sua obra aqui na terra. Inclui a
doutrina do homem e da salvação.

57

13

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

3.
Conhecer
as doutrinas
bíblicas

4.
Compreender
os princípios
éticos bíblicos e
Ter habilidade
na tomada de
decisões éticas
do cotidiano

5.
Entender
os dilemas
do mundo
moderno à luz
da Bíblia

14

DISCIPLINA

ÁREA

EMENTA

PRÉ
REQUISITO

57

Fundamentos da
fé III

Doutrina

Estudo do que é a Igreja, seu caráter, sua tarefa,
suas ordenanças, seu governo, sua necessidade
e o seu futuro. Estudo de temas da escatologia
bíblica (diferentes interpretações das profecias,
arrebatamento, tribulação, milênio, juízo final
etc.)

58

Dilemas éticos
contemporâneos

Ética

Estudo da ética cristã como área de
conhecimento em contrapartida a outras
perspectivas éticas e discussão de temas
éticos como: Aborto, eutanásia, homo
afetividade, sexo, clonagem (bioética), pena
de morte, divórcio etc.

59

O cristão e o Meio
Ambiente

Ética

Estudo da criação e ecologia numa perspectiva
Bíblica. Inclui a discussão sobre os crimes
contra o meio ambiente, responsabilidade
ambiental e as atitudes saudáveis em relação
ao meio ambiente.

60

Pureza sexual Igreja e família

Ética Cristã

Estudo da sexualidade na história da
humanidade e nos dias atuais à luz da Bíblia.

32, 33,
34

61

Batalha espiritual

Vida Cristã

Estudo da guerra espiritual; anjos e demônios; o
ataque de Satanás e a Armadura de Deus.

32, 33,
34

62

Conflitos da vida

Vida Cristã

Estudo dos principais conflitos existenciais
humanos à luz da Bíblia (ansiedade, medo,
depressão, culpa, ira, solidão, luto, autoestima,
vícios, consumismo, inveja etc.)

32, 33,
34

63

O desafio do mundo
Pós moderno

Vida Cristã

32, 33,
Estudo da pós-modernidade como fenômeno,
34
seus efeitos sobre o cristianismo e como o
cristão pode se posicionar frente ao pensamento
e a cultura pós-moderna. A era da informação.

64

Intolerância
reflexões e
esperança

Ética

Estudo da intolerância religiosa, política,
Ideológica, social e econômica a luz da Bíblia e
as possibilidades de ação do cristão e da Igreja.
Oficina de projetos de para a diminuição da
intolerância entre os cristãos.

58

65

O Cristão e a Política

Ética

Estudo da integração do cristão no universo
político à luz da Bíblia. Desenvolvimento de
caminhos para uma vivencia política saudável
sem prejudicar sua vivência cristã.

58

66

Corrupção: Uma
doença social

Ética

Estudo da corrupção como uma doença que
atinge todas as camadas da sociedade brasileira
e a visão bíblica sobre isso. Como ir na contra
cultura da corrupção.

58

32

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

6.
Estudar os
princípios
bíblicos que
regulam as
práticas na
igreja

7.
Conhecer as
doutrinas e
práticas das
seitas

8.
Conhecer a
diversidade
doutrinária
evangélica

DISCIPLINA

ÁREA

EMENTA

PRÉ
REQUISITO

Ser novo
membro

67

Nossa Identidade

Igreja

Estudo da missão, visão, valores, ministérios
da PIB Penha. Exposição do nosso jeito de ser
Igreja e como o novo membro pode encontrar
o seu lugar para servir e adorar.

68

História dos
Batistas

Igreja

Estudo da história dos batistas, sua identidade,
sua relação com a Bíblia, ordenanças, sacerdócio,
governo, crenças, principais doutrinas e
princípios Batistas.

69

Defesa da Fé
(Apologética I)

Doutrina

Estudo dos principais movimentos considerados 32, 33,
evangélicos ou cristãos (Adventismo,
34
Congregação Cristã do Brasil, Mórmon,
Catolicismo, Testemunhas de Jeová etc.).

70

Defesa da fé
(Apologética II)

Doutrina

Estudo dos argumentos convincentes que
auxiliam o cristão a defender a fé cristã diante
de religiões não cristãs (Judaísmo, Islamismo,
Religiões orientais, africanas, espiritismo e
Nova Era)

32, 33,
34

71

Defesa da fé
(Apologética III)

Igreja

Estudo da diversidade doutrinária evangélica
e suas implicações para o cristão hoje.
(Tradicional, pentecostal e neopentecostal)

32, 33,
34

72

A bênção de Deus

Vida cristã

Estudo aprofundado sobre a bênção de
Deus para o crente e a compreensão neo
pentecostal sobre este assunto (cura, libertação
e prosperidade). Inclui teologia da libertação e
Teologia da prosperidade.

67, 51

71
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D. Escola da Família
Objetivo Geral: Promover uma cultura familiar baseada na Bíblia e adequada a suas
diversas fases de desenvolvimento.
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

1.
Conhecer os
fundamentos
Bíblicos da
Família

2.
Preparar-se para
mudanças no
ciclo de vida
familiar

16

DISCIPLINA

ÁREA

EMENTA

PRÉ
REQUISITO

73

Fundamentos
Bíblicos da família

Família

Estudo da família como criação de Deus, a
questão dos filhos, a Restauração do casamento,
a arte de permanecer casado, as prioridades e as
crises que a família enfrenta (divórcio, finanças,
crise de autoridade etc.)

74

Novas relações
familiares à luz da
Bíblia

Família

Estudo das configurações familiares à luz da
Bíblia (família tradicional, famílias homo afetivas,
famílias reconstituídas, parentalidade individual,
filhos cangurus, filhos bumerangues, adoção,
madrastas, padrastos etc.)

73

75

Responsabilidade
financeira na
Família

Família

Estudo do valor dinheiro à luz da Bíblia e
temas relacionados como herança, auxílio
financeiro, grandes diferenças financeiras na
mesma família.

73

76

Bíblia, Gênero e
Família

Família

Estudo das relações de gênero à luz da Bíblia.
Repercussão e possibilidades e oportunidades
da ideologia de gênero para a Igreja.

73

77

A mulher de Deus

Vida Cristã

Estudo do papel da mulher à luz da Bíblia,
da sociologia e da Psicologia. Discussão da
marginalização da mulher ao longo da história e
como o cristianismo responde a isso. (Trabalho,
família e sociedade)

73

78

O homem de Deus

Família

Estudo da hombridade na Bíblia e do papel do
homem na sociedade frente ao crescimento da
liderança feminina.

73

79

Namoro cristão

Família

Estudo das relações amorosas antes
do casamento. Inclui a ética cristã no
relacionamento e atividades práticas para
desenvolver a espiritualidade durante a fase
de namoro.

Livre

80

Curso de Noivos

Família

Estudo dos princípios Bíblicos para um
relacionamento conjugal saudável por uma
ótica intergeracional.

Livre

81

Curso para
gestantes

Família

Grupo de orientação para pais que estão
esperando bebês. Inclui um olhar Bíblico,
psicológico, educacional e prático para esta fase
do ciclo de vida familiar.

Livre

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

2.
Preparar-se para
mudanças no
ciclo de vida
familiar

3.
Desenvolver
relacionamentos familiares
saudáveis

4.
Ser hospitaleiro

DISCIPLINA

ÁREA

EMENTA

PRÉ
REQUISITO

82

Quando meu filho
tem entre 1 e 5
anos

Família

Grupo de orientação para pais com filhos de 1
a 5 anos. Inclui um olhar Bíblico, psicológico,
educacional e prático para esta fase do ciclo de
vida familiar.

Livre

83

Quando meu filho
tem entre 6 e 10
anos

Família

Grupo de orientação para pais com filhos de 6
a 10 anos. Inclui um olhar Bíblico, psicológico,
educacional e prático para esta fase do ciclo de
vida familiar.

Livre

84

Crescendo com seu
filho adolescente

Família

Grupo de orientação para pais com filhos
adolescentes. Inclui um olhar Bíblico,
psicológico, educacional e prático para esta fase
do ciclo de vida familiar.

Livre

85

Crescendo com seu
filho Jovem

Família

Grupo de orientação para pais com filhos jovens.
Inclui um olhar Bíblico, relacional e prático para
esta fase do ciclo de vida familiar.

Livre

86

É preciso saber
envelhecer

Família

Estudo do processo de envelhecimento com
significado, novos projetos e novos interesses.
Inclui o estudo de questões como tédio, solidão,
saúde, aposentadoria, aceitação e a morte.

Livre

87

Paternidade bem
resolvida

Família

Estudo do papel dos pais à luz da Bíblia e como
desenvolver uma paternidade bem resolvida.
Inclui conceitos de hombridade e feminilidade.

73

88

Relacionamento
Marido e mulher

Família

Estudo dos papeis familiares e princípios
bíblicos para o desenvolvimento do
relacionamento conjugal.

73

89

Irmãos e amigos

Família

Estudo dos relacionamentos fraternos na família
e oficina de atividades para diminuir a rivalidade
entre irmãos.

73

90

Como lidar com
parentes e vizinhos

Família

Estudo dos relacionamentos com os parentes
fora do núcleo familiar (sogros, cunhados,
genros e noras, tios, primos etc.).

73

91

O cristão e a
hospitalidade

Família

Estudo da hospitalidade como um dom
espiritual que deve ser desenvolvido em todo
o crente. Oficina prática sobre a hospitalidade
como estratégia de evangelização.

73
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CRONOGRAMA

Consulte as disciplinas com
matrículas abertas no site
pibpenha.org.br.
2018 – Curso de férias
Liderança de Jesus (5 semanas)

4

2017

2018

Nº

TEMAS GERAIS

1º SEMESTRE

4º SEMESTRE

5º SEMESTRE

01

Introdução

32 Conhecendo a Bíblia

32 Conhecendo a Bíblia

32 Conhecendo a Bíblia

32 Conhecendo a Bíblia

32 Conhecendo a Bíblia

32 Conhecendo a Bíblia

02

Panorama

34 Panorama do Novo Testamento

33 Panorama do Antigo Testamento

34 Panorama do Novo Testamento

33 Panorama do Antigo Testamento

34 Panorama do Novo Testamento

33 Panorama do Antigo Testamento

03

Doutrinas

55 Fundamentos da Fé I

56 Fundamentos da Fé II

57 Fundamentos da Fé III

55 Fundamentos da Fé I

56 Fundamentos da Fé II

57 Fundamentos da Fé III

04

Apologética

71 Defesa da fé III

69 Defesa da fé I

70 Defesa da fé II

71 Defesa da fé III

69 Defesa da fé I

70 Defesa da fé II

05

Discipulado

12 Conhecendo Deus e fazendo sua
vontade

01 A mente de Cristo

12 Conhecendo Deus e fazendo sua
vontade

01 A mente de Cristo

12 Conhecendo Deus e fazendo sua 01 A mente de Cristo
vontade

06

Discipulado/ Adoração

26 Em missão com Deus

10 Adoração ontem e hoje

26 Em missão com Deus

10 Adoração ontem e hoje

26 Em missão com Deus

10 Adoração ontem e hoje

07

Discipulado

05 Disciplinas espirituais

06 Vida Discipular

02 Integridade

06 Vida Discipular

11 Tudo entregarei

06 Vida Discipular

08

Relacionamento

18 Relacionamentos modernos

17 Relacionamentos segundo a Bíblia

74 Novas relações familiares à luz
da Bíblia

17 Relacionamentos segundo a Bíblia

18 Relacionamentos modernos

17 Relacionamentos segundo a Bíblia

09

Ministério

19 Meu lugar no corpo de Cristo

19 Meu lugar no corpo de Cristo

19 Meu lugar no corpo de Cristo

19 Meu lugar no corpo de Cristo

19 Meu lugar no corpo de Cristo

19 Meu lugar no corpo de Cristo

10

Batismo

16 Primeiros Passos

16 Primeiros Passos

16 Primeiros Passos

16 Primeiros Passos

16 Primeiros Passos

16 Primeiros Passos

11

Teologia

35 Teologia do Antigo Testamento

48 Teologia Bíblica

36 Teologia do Novo Testamento

35 Teologia do Antigo Testamento

48 Teologia Bíblica

36 Teologia do Novo Testamento

12

Antigo Testamento

39 Os patriarcas

38 O Pentateuco

40 A conquista

41 A monarquia em Israel

43 Os livros poéticos

42 Os profetas do Antigo Testamento

13

Novo Testamento

47 Apocalipse

44 Os Evangelhos

49 Atos dos apóstolos

45 Cartas de Paulo

46 Cartas gerais

21 Timóteo: o jovem líder

14

História e Geografia

68 História dos Batistas

51 História do cristianismo

52 Geografia Bíblica

50 História de Missões

53 Cronologia Bíblica

37 História de Israel

15

Ética

58 Dilemas éticos contemporâneos

61 Batalha espiritual

58 Dilemas éticos contemporâneos

64 Intolerância: reflexões e esperança

58 Dilemas éticos contemporâneos

66 Corrupção: uma doença social

16

Ética

60 Pureza sexual: Igreja e família

13 O cristão e as redes sociais

76 Bíblia, Gênero e Família

03 Valores e virtudes

65 O cristão e a política

71 Violência e conflitos urbanos

17

Ética

59 O cristão e o meio ambiente

62 Conflitos da vida

63 O desafio do mundo pós moderno

72 Marginalizados

15 Tudo é relativo

09 O sofrimento humano

18

Evangelismo e missões

23 O cristão contagiante

27 Ide e pregai

24 Evangelização - Missão urgente

25 Vocação cristã

28 Igreja e responsabilidade social

54 Igreja contemporânea

19

Identidade e auto imagem

08 Liberte-se

07 Emoções e espiritualidade

14 Saúde é o que interessa!

07 Emoções e espiritualidade

04 O coração do artista

72 A bênção de Deus

20

Escola da Família

73 Fundamentos Bíblicos da Família

75 Responsabilidade Financeira na família 73 Fundamentos Bíblicos da Família

75 Responsabilidade Financeira na família 73 Fundamentos Bíblicos da Família 91 O cristão e a hospitalidade

21

Escola da Família

89 Imãos e amigos

86 É preciso saber envelhecer

82 Quando meu filho tem entre 1 e 5 anos

84 Crescendo com meu filho adolescente 78 O homem de Deus

90 Como lidar com parentes e vizinhos

22

Escola da Família

79 Namoro cristão

88 Relacionamento marido e mulher

83 Quando meu filho tem entre 6 e 10 anos

85 Crescendo com meu filho jovem

77 A mulher de Deus

87 Paternidade bem resolvida

23

Escola da Família

80 Curso de Noivos

80 Curso de Noivos

80 Curso de Noivos

80 Curso de Noivos

80 Curso de Noivos

80 Curso de Noivos

24

Escola da Família

ÍN

2º SEMESTRE

81 Curso para gestantes

5

3º SEMESTRE

2019

81 Curso para gestantes

6º SEMESTRE

81 Curso para gestantes

O objetivo da Escola Bíblica Discipuladora é Fortalecer e solidificar a identidade e
o caráter cristão no participante, levando-o à conversão, integração na igreja e à
maturidade espiritual, conforme Efésios 4.13.
Venha conhecer e participar da nova programação.

Inscrições pelo site: pibpenha.org.br

Primeira Igreja Batista da Penha
Rua Caquito, 222 - Penha - São Paulo/SP
(11) 2647-5255
pibpenha.org.br
/pibpenha

