RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO DEC
ANO 2015
De acordo com o que foi solicitado pela DGE, segue um relatório das
atividades do Departamento de Educação no ano de 2015.
1. ATIVIDADES ROTINEIRAS DO DEPARTAMENTO
1.1. Lições Bíblicas
O carro-forte do departamento, como se sabe, são as lições bíblicas e, pela
graça de Deus, o DEC conseguiu produzir lições para todos os trimestres do
quadriênio 2012/2015 (16 séries escritas no período), de acordo com a grade
proposta no início da gestão.
2015

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

4º Trimestre

Teu é o Reino
Reflexões sobre o
significado do Reino de
Deus

Cristãos de verdade
Evidências que mostram
se você é (ou não) um
salvo em Cristo, à luz das
cartas de João

Simplesmente Igreja
Estudos bíblicos sobre a
essência da igreja de
cristã

Apocalipse
O triunfo final de
cristo e da igreja

Pelo compromisso da diretoria geral que está encerrando a gestão, além
destas, o DEC está deixando prontas duas outras séries de lições bíblicas. São
elas: a lição do 1º Trimestre de 2016, “O caminho da felicidade: Reflexões
sobre todas as bem-aventuranças ensinadas por Jesus”, já finalizada e
impressa, e a do 2º Trimestre de 2016, “A história singular do Filho do homem:
Série de estudos baseados no Evangelho de Lucas”, que está em fase final de
produção.

2. ATIVIDADES DA DIRETRIZ “PROCLAMAÇÃO”
Estas são as atividades ligadas à diretriz “Proclamação” do planejamento
estratégico da DGE, gestão 2012/2015, que ao DEC coube realizar:
2.1. Séries de Lições Bíblicas sobre proclamação
Foi solicitada ao DEC a elaboração de 4 séries de lições que ajudem a definir o
que é proclamação, para serem ministradas no 3º trimestre de cada ano.
Neste ano, foi estudada a séria “Simplesmente Igreja: Estudos bíblicos sobre
a essência da igreja de cristã - (3º Trim/2015)”.

2.2. Projeto Proclamar – 13º Sábado

Por solicitação da DGE, o DEC promoveu o resgate das programações
especiais do 13º sábado de cada trimestre. Nestas ocasiões, tivemos
atividades para orientar e incentivar a evangelização na igreja. Esta iniciativa
fez parte das ações do “Projeto Proclamar” do planejamento estratégico. Para
cada 13º sábado dos trimestres deste ano, foram preparados:

2.1.1. Lição Bíblica Especial
Foram escritos estudos bíblicos especiais da série de lições “Aprendendo a
evangelizar com Jesus”, criada, especificamente, para o 13º sábado, com
exceção do terceiro trimestre de cada ano, por já se tratar do tema
proclamação.
Série de Lições “Aprenda a evangelizar com Jesus” (13º sábado)
2015

Lição 8 (Mar/2015) - SEMEANDO O REINO
Lição 9 (Jun/2015) - FALE O QUE ELES PRECISAM OUVIR

2.1.2. Sermão do 13º Sábado
Em cada trimestre, foi preparado e disponibilizado, na revista de Lições
Bíblicas ou no Portal IAP, um sermão da série “Pescadores de Homens”.
Série de sermões “PESCADORES DE HOMENS” (13º sábado)
2015

Sermão 11 (Mar/2015) - Priscila e Áquila: MINHA CASA, LUGAR DE PROCLAMAÇÃO!
Sermão 12 (Jun/2015) - O cego de nascença: CORAGEM PARA PROCLAMAR
Sermão 13 (Set/2015) - O gadareno: DIVULGUE O QUE CRISTO FEZ POR VOCÊ
Sermão 14 (Dez/2015) - Os apóstolos: NADA PODE NOS CALAR!

2.1.3. Sugestão de ordem de culto
Em parceira com o DEMAP, foi elaborada sugestão de ordem de culto,
sempre com a temática de proclamação, para cada 13º sábado.
2.3. Projeto Proclamar para as assembleias das Convenções Regionais
O DEC elaborou uma palestra tratando de proclamação e que foi ministrada em
todas as assembleias das convenções regionais.
Projeto Proclamar 2015:
“SINALIZANDO O RETORNO DO REI”

3. ATIVIDADES DA DIRETRIZ “SANTIFICAÇÃO”
3.1. Projeto Anual de Oração (mês de agosto)
Este projeto de oração foi realizado em todos os anos da gestão, sempre no
mês de agosto. A série de 2015 foi esta:
PROJETOS DE ORAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO
2015

Série
ELE É O SENHOR!
O Senhorio de
Jesus nos
milagres do
Evangelho de João

1º Sermão - O SENHOR QUE TRAZ CURA
2º Sermão - O SENHOR QUE TRAZ PÃO
3º Sermão - O SENHOR QUE TRAZ PAZ
4º Sermão - O SENHOR QUE TRAZ LUZ
5º Sermão - O SENHOR QUE TRAZ VIDA

3.2. Mês de Comunhão e Adoração (mês de março)
Foi instituído, conforme o planejamento estratégico, março como o Mês de
Comunhão e Adoração. Este trabalho começou a ser feito a partir de 2013 e
foram elaborados 14 sermões, para serem pregados nas IAP’s. As pregações
de 2015 tiveram estes temas:
MÊS DA COMUNHÃO E ADORAÇÃO
2015

Série
VINDE,
ADOREMOS!
Antigos princípios
para adoradores de
todas as épocas
viverem

1º Sermão - CONGREGAR É FUNDAMENTAL
2º Sermão - ENTREGUE SUA VIDA NO ALTAR
3º Sermão - TODO CRISTÃO É UM SACERDOTE
4º Sermão - CULTUE A DEUS DO JEITO CERTO

4. SERMÕES E ESTUDOS DAS ASSEMBLEIAS GERAIS
Durante os anos desta gestão, o DEC colaborou na preparação das
mensagens das Assembleias da Convenção Geral. Segue o tema geral e os
títulos dos sermões de 2015.

2015
51ªAssembleia
Geral

Tema
MISTÉRIOS DO
APOCALIPSE

Quinta à noite - A IGREJA REMANESCENTE: Os 144 mil e a grande multidão
Sexta à tarde - A GRANDE TRIBULAÇÃO: Como serão os piores dias da Terra?
Sábado à tarde - O ENIGMA DO 666: O dragão, o anticristo e o falso profeta!

5. LIVROS PUBLICADOS

! UM CULTO SANTO PARA O DEUS SANTO - (Livro escrito pelo
DEMAP e editado pelo DEC)
! MANUAL DE IMPLANTAÇÃO - Pequenos Grupos: comunhão,
discipulado e evangelização
! SINFONIA SEM PARTITURA - Reflexão sobre desacertos da
eclesiologia anarquista

6. OUTRAS ATIVIDADES IMPLEMENTADAS
6.1. SERMÕES EM VÍDEO
Foi solicitado aos integrantes do DEC que gravassem sermões em vídeo para
serem postados no Portal IAP, trimestralmente. Deste modo, a cada trimestre,
os funcionários do DEC se deslocam até os estúdios da rádio Trans Mundial
para gravar os sermões.

6.2. CRIAÇÃO DE ÁREA PARA COORDENADORES E PROFESSORES NO
PORTAL IAP.
Após promover um fórum para pensar a Escola Bíblica, o DEC viu a
necessidade de criar uma área, no Portal IAP, exclusiva para a liderança da
Escola Bíblica, em que, semanalmente, posta materiais de apoio, desde 2013.

6.3. MATERIAL DE APOIO PARA A ESCOLA BÍBLICA
! Carta-convite: Para cada série deste ano, foi elaborada uma sugestão

de carta para ser assinada pelo coordenador da Escola Bíblica e
entregue a todos os membros da igreja local, incentivando a frequência
nos estudos bíblicos. Esta carta ficou disponível no Portal IAP, na área
destinada aos professores e coordenadores.
! Cartaz de divulgação: Foi também criado e disponibilizado, no Portal
IAP, um cartaz de incentivo à participação nos estudos de cada nova
série de Lições Bíblicas, para ser usado pelo coordenador da Escola
Bíblica para divulgação desta.
! Slides (em PowerPoint): Foram preparados slides para projeção, com a

síntese de cada estudo das séries de Lições Bíblicas, para uso do
professor, nas aulas. Esses slides foram postados trimestralmente.

! Dicas semanais: A cada semana, são postadas dicas para os
professores a respeito da próxima aula, com sugestões de dinâmicas,
ferramentas e materiais pedagógicos.
! Comentários adicionais: O DEC continua preparando os comentários
adicionais de todas as lições, que servem de material de apoio para os
professores e também de recursos de aprofundamento para os alunos
mais aplicados.
! Podcasts das lições: Todos os estudos das séries de lições bíblicas
são gravados em áudio e disponibilizados aos alunos da Escola Bíblica.

6.4. LIÇÕES BÍBLICAS EM TABLET E SMARTPHONE
Desde 2013, as séries de Lições Bíblicas estão sendo produzidas também no
formato digital. Este projeto atende o público mais jovem e fornece um
conteúdo bem interativo.

6.5. PROJETO PEQUENOS GRUPOS
O DEC tem participado ativamente na implantação dos Pequenos Grupos na
IAP. Participou na elaboração do projeto, em 2014, e, desde então, vem
produzindo estudos bíblicos e os subsídios necessários. A seguir estão
algumas atividades relacionadas a este projeto:
6.5.1. Produção do “Manual de Implantação dos Pequenos Grupos”
6.5.2. Exposição do Projeto na Junta Geral e na Assembleia Geral
6.5.3. Produções de Séries de Estudos para os Pequenos Grupos:
6.5.3.1. Estudos para a fase de implantação
! LÍDERES EM FORMAÇÃO –

Série com 13 estudos para serem ministrados no Pequeno Grupo
de Treinamento. Serve para transmitir a visão, enquanto os futuros líderes já vão tendo a experiência de um
PG.

! A IGREJA DE CRISTO –

Série com 13 estudos para serem ministrados nos primeiros três meses

de um novo PG. Este grupo, que é ainda formado apenas por crentes, usará esta série para incentivar os
participantes.

6.5.3.2. Estudos para Adultos (Adaptados das séries produzidas pela
FUMAP)
! LENTE CRISTÃ - Assunto: cosmovisão cristã
! CAMINHO DAS PEDRAS - Assunto: o discipulado a partir de Marcos 8:34

! SOB CONTROLE - Assunto: mordomia do corpo, do dinheiro e do tempo
! A VONTADE DO REI - Assunto: os mandamentos de Jesus aos cristãos

