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Visão geral
Projeto de planejamento das Escolas Bíblicas da Igreja Pentecostal Unida do Brasil no distrito
do Paraná.

Objetivos
1. Auxiliar as igrejas e seus respectivos pastores, com os temas e organização do trabalho

de ensino de sua membresia;

2. Padronização do ensino, visando o crescimento e avanço da igreja.

Especificações
O planejamento acontecerá de forma anual, onde serão informados os temas, assim como o
material que poderá ser utilizado pelas igrejas. Haverão sugestões de tempo e formas que
cada assunto pode ser abordado de maneira clara, profunda e objetiva.

Deve-se considerar que cada igreja possui suas necessidades locais e maneiras diferentes de
absorção cabendo ao pastor local adaptar os horários, estruturas e formas que os temas serão
abordados.

Material que será utilizado durante o ano

Caminho para a justiça

Iremos utilizar como base o material “Caminho para a Justiça” da Africa Aflame Resources,
editado e compilado por Linda R. Poitras.

“Este material aborda temas essenciais da doutrina que seguimos em nossa igreja. "Caminho
Para Justiça" soa como nós estamos procurando o caminho certo para andar. Mas nós não
somos todos inocentes e bons desde o início de nossas vidas? Será que todos nós não temos
um coração que deseja fazer o bem e certo? Não estamos todos fazendo o nosso melhor para
seguir o caminho, certo?

Eu desejo que estas perguntas pudessem ser respondidas com um "sim" ressonante, mas,
infelizmente, elas não podem. Mas por que não? Por que precisamos encontrar um "Caminho
Para Justiça?" O que causou a nós todos ser "pecadores"?
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Buscando responder às principais perguntas que temos com relação à fé Cristã, este material
foi criado com temas maravilhosos e muito profundos para estudarmos e aprendermos
juntos.” (Africa Aflame Resources, Caminho para a Justiça, pg. 2-3).

Duração e início das aulas

As aulas poderão ter uma duração entre 50 minutos à 1 hora, a depender da organização das
escolas bíblicas de cada igreja. Cada lição já está programada para durar este tempo, porém,
fica a critério de cada igreja organizar as aulas. Haja vista, haver a possibilidade de
aprofundamento dos temas durante a aula.

As lições serão aplicadas uma vez por semana, tendo início no mês de Março.

Professores

Cada pastor pode escolher os professores que irão lecionar na escola bíblica, o recomendado é
que seja um professor por trimestre. Porém, entendemos que cada igreja tem seu próprio
contexto e pode fazer uso do material da maneira mais apropriada, de acordo com sua
necessidade.

Disponibilização do material

O material será disponibilizado no site da Igreja em PDF. Poderá ser feito o download e
distribuído para os irmãos. A cada três meses, será disponibilizado um planejamento com os
temas sugeridos para cada final de semana do mês, contando com três aulas mensais. As
igrejas que possuem quatro escolas bíblicas no mês, podem utilizar a última para fazer uma
revisão.
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