O DESAFIO DA CONTEXTUALIZAÇÃO
Alguns dos grandes desaﬁos da contextualização:
* Como entrar no contexto sem perder a essência
* Como ser a luz do mundo, sem deixar que as trevas
ofusquem o nosso brilho
* Buscaremos o discernimento, bom senso e coragem,
para entrar no contexto e fazer diferença
*Ainda, buscaremos distinguir conceito de preconceito,
ética de oportunismo, opinião de manipulação
* Finalmente, distinguir contextualização de
mundanização.
Duração: 16 aulas ----- Horário: 9 horas

MANDAMENTOS RECÍPROCOS

*Mutualidade é um estilo de vida aﬁnado com os
mandamentos do Novo Testamento, a respeito das coisas
que os cristãos fazem uns aos outros e uns em favor dos
outros, para expressar o seu mútuo amor e unidade
* A Bíblia propõe para que a comunhão não sofra com a
crise do mundo.
Objetivo: Conhecer e aplicar ao menos 17 de 36
mandamentos recíprocos, como: «amai-vos uns aos
outros, perdoai-vos uns aos outros, exortai-vos uns aos
outros, levai as cargas uns dos outros, etc.
Duração: 17 aulas -- Horário: Domingo, 9 horas

NOVA FAMÍLIA

objetivo: Principalmente responder o que é a
Sétima Igreja Presbiteriana e por que ela existe.
Conteúdo: introdução a história do cristianismo, a
igreja universal e a igreja local, a visão da igreja, o
que é crescimento para nós, o que queremos dizer
com o lema: Rumo as intenções de Deus reﬂetindo
a sua glória aqui, ali e acolá.
Duração: 6 encontros --- Horário: a deﬁnir

CRIANDO FILHOS A MANEIRA DE DEUS
Assim como é maravilhoso ganhar um ﬁlho, educar
ﬁlhos com virtudes é mais recompensador. O CURSO
é um guia prático e essencial para pais e
responsáveis que desbravam a aventura dos cinco
aos onze anos da infância.
Objetivos:
Prover aos pais e professores um currículo de ensino
para educar crianças, a ﬁm de que possam alcançar
equilíbrio emocional, raciocínio crítico e sensibilidade
moral, para encorajá-las a enfrentarem os desaﬁos
da educação com otimismo.
Qual a maneira de Deus na educação de seus ﬁlhos?

Informativo Escola Bíblica
HORÁRIO DA
ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL

Duração: 10 aulas * Horário: Domingo 9 horas

AS CINCO DOUTRINAS DA GRAÇA
Quanto mais conhecemos a Deus, e o amamos, e
conﬁamos nele, tanto mais anelamos conhece-lo.
Objetivo: Exaltar maravilhosa graça de Deus e
proporcionar alegria a pecadores que perderam a sua
esperança em salvar-se em si mesmos.
Graça é o coração de Deus fazendo-nos o bem quando
não merecemos. Mas, será que sabemos o quanto não a
merecemos?Só Deus mesmo pode tornar isso claro para
nós.
«As cinco doutrinas da graça, falam sobre como nasce um
cristão e como Deus o preserva para sempre. Fala ainda
da segurança do futuro de alegria eterna». Trata do poder
do Espírito de Deus, que conquista toda a nossa rebeldia
e nos faz servos ﬁéis e voluntários do Rei Jesus.
Duração 8 aulas - Horário: a deﬁnir com interessados

secretaria@setimaigreja.org
pastor@setimaigreja.org

ALICERCES FIRMES
Como iremos entender o Novo Testamento, se não
entendemos o Velho Testamento? Como entender o
Velho Testamento se não entendemos o livro de
Genesis? Como entender o livro de Genesis se não
entendemos os quatro primeiros livros de Genesis?
Obejtivo: Estudar profundamente o máximo de
implicações existentes nos quatro primeiros livros de
Genesis, a narrativa da Vida de Noé e a vinda de Jesus
Cristo, evidenciando o que Deus fez para que o homem
pudesse ter todos os seus relacionamentos
restaurados.
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NOVA EBD

Material: apostila com 15 lições gratuitas.
Duração: 15 aulas * Horário: Diversos, a critério do
estudante e seu orientador.
ALICERCES
FIRMES
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CURSOS DA NOVA EBD:
Se voce deseja fazer um dos cursos da NOVA EBD, faça o seguinte: -»Entre em contato com a secretaria
da igreja através do endereço eletronico secretaria@setimaigreja.org e deixe o seu nome completo e diga
qual o curso do seu interesse». Será apenas uma pré-inscrição e levantamento de interesse. Voce será
comunicado posteriormente chamando-o ou não, para o início do curso.
INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
1. Para cada curso deverá haver o número mínimo de 6 alunos matriculados e no máximo 12(Exceto o
curso Alicerces Firmes). Portanto, entre em contato o mais breve possível conosco, pois a ordem de
prioridade de matrícula será por ordem de interesse;
2. Os objetivos, horário das aulas e a duração de cada curso encontram-se neste informativo;
3. Temos a previsão de começar os cursos a partir de 02/04/2017. Ver item 1(se houver matriculados);
4. Os professores para cada curso, serão conﬁrmados no boletim da igreja.
5. Haverá certiﬁcado para aqueles que obtiverem 80% de presença(exceto Nova família.
Demais informações, sugestões e comentários, por gentileza façam contato com Pr. Tarcisio, através do
seguinte Email: pastor@setimaigreja.org
Contamos com o apoio, interesse e oração de todos, para que juntos possamos crescer no Rumo das
Intenções de Deus reﬂetindo a sua glória, AQUI, ALI e ACOLÁ, ancorajados em Cristo e ﬁéis a sua Palavra.

OBSERVAÇÕES:
1. Nova EBD, nada mais é do
que oferecer a quantos
possam interessar, cursos
especíﬁcos sobre diversos
temas, com currículo, prazo e
critérios especíﬁcos da área
de estudo;
2. O curso somente existirá se
houver um número mínimo de
alunos matriculados;
3. Dependendo do curso
haverá uma taxa de
matrícula, para aquisição do
material;
4. Existe a possibilidade de
horário alternativo, a critério
da turma e seu professor;
5. Os cursos oferecidos serão
publicados a cada semestre;
6. Cursos novos poderão ser
sugeridos e a viabilidade será
estudada.

