18º Simpósio
Encontro preparado
pela Teológica para
você compartilhar
experiências e
aprimorar seu
ministério na igreja
das.
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Educação,
Educação, Música,
Música, Louvor
Louvor ee Comunicação
Comunicação
6 de novembro
de 2010
LOCAL
Faculdade Teológica
Batista de São Paulo
Rua João Ramalho, 466
Perdizes, São Paulo, SP
Próximo ao Metrô Barra Funda
www.teologica.br
faculdade@teologica.br
HORÁRIO
8 às 17 h

INVESTIMENTO
R$ 45,00, até 15/10, e R$ 50,00
após essa data
(incluso: participação, pasta,
café da manhã e almoço)

OBSERVAÇÃO
Por motivos operacionais, as
inscrições poderão ser feitas
somente na secretaria da
Teológica.

INSCRIÇÕES
Na secretaria da Teológica,
das 10 às 12h e das 14 às 21h,
de segunda a sexta-feira. Contato
pelo telefone (11) 3865-3255

Igrejas distantes,
favor telefonar.

PRELETORA
Meire Szilagy. Líder do Ministério de Crianças
da Igreja Batista do Morumbi.

MÓDULOS
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VISÃO PANORÂMICA
DA CAPELANIA (HOSPITALAR,
ESCOLAR E SOCIAL)

Como ajudar pessoas a superar situações
difíceis? Como levar uma mensagem de
esperança e amor? Como colaborar a fim de
que as pessoas tenham uma vida mais
ajustada? O ministério de Capelania é uma boa
ferramenta para lidar com essas realidades.
PÚBLICO-ALVO
Líderes de ministérios de Aconselhamento e de
Oração, capelães, pastores e seminaristas.
PRELETOR
Capelão Micmás. Capelão e professor de
Capelania , coordenador do Centro Nacional de
Capelania Geral (CNCG). Pastor e Bacharel em
Teologia e em Administração de Empresas.
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ELABORAÇÃO DE PROJETOS
SOCIAIS NA IGREJA

A missão integral da igreja inclui
responsabilidades com a ação social.
Percebem-se algumas dessas ações de maneira
provisória e desprovidas de planejamento. A
proposta deste módulo é ajudar a igreja a
desenvolver ações organizadas a fim de
atender as demandas da sociedade.

MINISTÉRIO COM JOVENS:
DESAFIOS DO PRESENTE SÉCULO

Da casa para o trabalho, do trabalho para
faculdade, da faculdade para casa. Às vezes
balada, às vezes igreja... Essa é a dinâmica do
jovem brasileiro. Como desenvolver um
ministério que leve em consideração essa
dinâmica e seus dilemas?
PUBLICO-ALVO
Professores de EBD, líderes de ministério,
pastores e seminaristas.
PRELETOR
Fábio Carrenho. Pastor e líder do Ministério de
Jovens da Igreja Batista do Morumbi.
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PRELETORA
Rose Santiago. Coordenadora do Centro de
Reestruturação para a Vida (Cervi). Bacharel
em Teologia.

A VISÃO MISSIONÁRIA
NA IGREJA LOCAL

Missões não se fazem com super-heróis que
seguem sozinhos para os campos ou para
realidades alienadas. Missões se fazem com
igrejas e comunidades que se mobilizam para o
trabalho missionário. Para isso, é preciso que
a igreja tenha visão!
PÚBLICO-ALVO
Pastores, seminaristas, líderes de ministério e
missionários.
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PROJETO CATA-VENTO

É o berçário um lugar apenas para os bebês
ficarem enquanto os pais assistem ao culto?
Que atividades podem ser desenvolvidas com
bebês? Como organizar um berçário?

Os líderes de ministério infantil podem
resgatar os benefícios das brincadeiras de
roda, rua e imaginação por meio de atividades
que ensinem às crianças valores cristãos
importantes para o desenvolvimento
espiritual, emocional e cognitivo. A proposta
da pedagogia do Cata-Vento é ensinar como
crescer em conhecimento, treinar a emoção,
vencer nos relacionamentos e transformar
pela cooperação.

PÚBLICO-ALVO
Líderes de ministério de Crianças, berçaristas
e auxiliares e professores de EBD.

PÚBLICO-ALVO
Professores de crianças e líderes de
ministérios infantis.
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MINISTÉRIO COM
BEBÊS NA IGREJA
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COMO MUSICALIZAR A CRIANÇA
USANDO A FLAUTA DOCE

Preparação de líderes da área infantil para a
utilização da música no trabalho com crianças
incentivando o uso da flauta doce.
PÚBLICO-ALVO
Para quem tem base em leitura musical e quer
conhecer musicalização infantil e aperfeiçoarse aprendendo a usar a flauta doce. Líderes de
crianças e professores da área infantil. Prérequisito: saber fazer leitura musical e trazer
flauta doce barroca (preferencialmente
Yamaha).
PRELETORA
Elizabeth Monteiro de Oliveira. Mestra,
Professora da Teológica e membro da Primeira
Igreja Batista de São José dos Campos.

PRELETOR
Jarbas Ferreira. Pastor, bacharel em Teologia e
pós-graduado em Missiologia. Professor de
Missiologia na Teológica.

PÚBLICO-ALVO
Líderes de ministério de Ação Social, pessoas
envolvidas com ONG’s, seminaristas e
pastores.

PRELETORA
Zezina Soares Belan. Bacharel em Pedagogia e
coordenadora de Cursos e Publicações em
Educação Cristã na Socep/Z3 idéias
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DIFERENTES ATUAÇÕES NO MINISTÉRIO
DE LOUVOR E ADORAÇÃO

Ministério de Louvor, expressão do louvor
pelas artes, expressão corporal, técnica vocal
e prática de banda. Preparação, repertório e
ensaios.
PÚBLICO-ALVO
Líderes de ministérios de Louvor e Adoração,
Expressão Corporal e Artes, instrumentistas,
backvoice e operadores de multimídia.
PRELETOR
Grupo Vencedores por Cristo (VPC).
O módulo será subdividido em 3 grupos:
1. Multimídia na Igreja – Alexandre Abreu
2. Dirigindo o Período de Louvor e Adoração – Lucitânia Verotti
3. Instrumentos: baixo/bateria, teclado, guitarra – período da
manhã (separados), prática de banda – período da tarde (juntos)

PROGRAMAÇÃO
08h00 – 08h25

Café da manhã

08h30

Abertura e devocional

09h00

Início dos módulos

12h00

Almoço

16h30

Conclusão dos módulos

17h00

Encerramento

FICHA DE INSCRIÇÃO
Nome____________________________________________________________________________________________ Idade__________
Endereço___________________________________________________________________________________ CEP__________________
Cidade____________________________________ Estado________ E-mail__________________________________________________
Tel. com. (

)__________________________ Tel. res. (

)__________________________ Tel. cel. (

)__________________________

Igreja_____________________________________________________________________________________________________________
Ministério(s) na igreja_______________________________________________________________________________________________
Assinale com “X” ao lado do módulo que você participará (apenas um)
( )1

( )2

( )3

( )4

( )5

( )6

(

)7

( )8

Subdivisão ___

Esta ficha poderá ser reproduzida. Após preenchê-la, entregue-a na secretaria da Teológica.

