MINED

EMENTÁRIO DA

Apresentação das ementas dos cursos,
classes, seminários e treinamentos a serem
oferecidos pela Escola Bíblica ao longo do ano
de 2022.

APRESENTAÇÃO

O objetivo deste documento é facilitar o acesso de toda
membresia da Primeira Igreja Batista de Copacabana
(PIB Copa) aos cursos, classes, seminários e
treinamentos que serão oferecidos pela Escola
Bíblica ao longo do ano de 2022.
Ele apresenta não só o conteúdo que será ofertado no
Eixo Missional, no Eixo de Crescimento Pessoal e no
Eixo Bíblico-Teológico, mas também quem serão os
professores a lecionar, a grade de aulas, a data em que
cada matéria será oferecida, assim como o dia da
semana e o horário.
Com isso, todos nós poderemos nos organizar para
estudarmos e crescermos no conhecimento de Cristo
através do ensino da Palavra de Deus. Será possível
priorizar nossa formação e, desse modo, investirmos
tempo e empenho no preparo para o exercício da
nossa missão de sermos e fazermos discípulos.
Aproveite!
Com carinho,
Coordenação de ensino
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MISSIONAL

CRESCER
O objetivo deste curso é conduzir alunos e alunas ao conhecimento
de Cristo e a uma relação com aqueles que o conhecem. Enfatiza
em suas aulas pilares da vida cristã como a vida piedosa, a santidade
e o testemunho pessoal. Suas aulas são voltadas para todos que
concluíram o Discipulado 1 a 1 e também requisito para o batismo,
para o pedido de membresia e para os cursos Propósito e Lidere.
Os alunos e alunas com o mínimo de 75% de presença receberão
certiﬁcado. O curso tem vagas limitadas e será ministrado em
modalidade on-line, com duração de seis semanas. As inscrições
são feitas exclusivamente pela plataforma Célula.in, no link
http://www.pibcopa.org.br/cfm. Para mais informações, envie um
e-mail para informacoesmined@pibcopa.org.br.

Turma 2022.2
Início: 28/04/2022 (quinta-feira)
Término: 09/06/2022 (quinta-feira)
Horário: 19h30 às 21h00
Professores: Marcio Santos e
Jorge Melo

Turma 2022.3
Início: 31/07/2022 (domingo)
Término: 04/09/2022 (domingo)
Horário: 8h30 às 10h00
Professores: Aldenira Mota,
Marcia Braga e Marcio Santos

Turma 2022.4
Início: 06/10/2022 (quinta-feira)
Término: 17/11/2022 (quinta-feira)
Horário: 19h30 às 21h00
Professor: Jorge Melo e
Marcio Santos

EIXO

Turma 2022.1
Início: 06/02/2022 (domingo)
Término: 20/03/2022 (domingo)
Horário: 8h30 às 10h00
Professoras: Márcia Braga e
Aldenira Mota

Grade de aulas
Aula 1 - O companheiro da nova vida
Aula 2 - A vida devocional
Aula 3 - A liberdade da nova vida
Aula 4 - A transformação do caráter
Aula 5 - Sendo igreja (parte 1)
Aula 6 - Sendo igreja (parte 2)
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MISSIONAL

PROPÓSITO
O curso será um tempo de aprendizado sobre o propósito da nossa
vida e sobre a obediência ao ide de Jesus, conhecendo nossos dons
e utilizando-os para o aperfeiçoamento dos santos, ediﬁcação da
igreja e formação de discípulos. O objetivo é que identiﬁquemos
como a nossa própria vida pode se inserir na missão de Deus, para a
qual ele comissionou toda sua igreja.
Os alunos e alunas com o mínimo de 75% de presença receberão
certiﬁcado. O curso tem vagas limitadas e será ministrado em
modalidade on-line, com duração de sete semanas. As inscrições
são feitas exclusivamente pela plataforma Célula.in, no link
http://www.pibcopa.org.br/cfm. Para mais informações, envie um
e-mail para informacoesmined@pibcopa.org.br.

EIXO

Turma 2022.1
Início: 31/03/2022 (quinta-feira)
Término: 22/05/2022 (quinta-feira)
Horário: 19h30 às 21h00
Professor: Luiz Filipe Mazoni
Turma 2022.2
Início: 31/07/2022 (domingo)
Término: 11/09/2022 (domingo)
Horário: 8h30 às 10h00
Professor: Luiz Filipe Mazoni
Turma 2022.3
Início: 29/09/2022 (quinta-feira)
Término: 10/11/2022 (quinta-feira)
Horário: 19h30 às 21h00
Professor: Luiz Filipe Mazoni

Grade de aulas
Aula 1 - Rumo a uma vida abundante
Aula 2 - Por que estou aqui?
Aula 3 - Planejado para agradar a Deus
Aula 4 - Formado para fazer parte da família de Deus
Aula 5 - Criado para se tornar semelhante a Cristo
Aula 6 - Moldado para servir a Cristo
Aula 7 - Feito para uma missão
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MISSIONAL

LIDERE

Ao lado do Discipulado 1 a 1 e dos cursos Crescer, Propósito e Pastoreio, o Lidere compõe o eixo missional de ensino da Escola Bíblica e
se constitui em um curso que apresenta um conjunto de práticas
que vão fortalecer nossas células e torná-las excelentes. Por isso, é
um curso para toda membresia e não apenas para líderes em treinamento, embora seja requisito para a liderança de célula.
Os alunos e alunas com o mínimo de 75% de presença receberão
certiﬁcado. O curso tem vagas limitadas e será ministrado em
modalidade on-line, com duração de nove semanas. As inscrições
são feitas exclusivamente pela plataforma Célula.in, no link
http://www.pibcopa.org.br/cfm. Para mais informações, envie um
e-mail para informacoesmined@pibcopa.org.br.
Turma 2022.1
Início: 03/02/2022 (quinta-feira)
Término: 31/03/2022 (quinta-feira)
Horário: 19h30 às 21h00
Professores: Pr. Roberto Tomaz, Pr. João Batista, Dinorah Sant’Anna Ramos

EIXO

Turma 2022.2
Início: 24/04/2022 (domingo)
Término: 19/06/2022 (domingo)
Horário: 8h30 às 10h00
Professores: Pr. Roberto Tomaz, Pr. João Batista, Dinorah Sant’Anna Ramos
Turma 2022.3
Início: 06/10/2022 (quinta-feira)
Término: 01/12/2022 (quinta-feira)
Horário: 19h30 às 21h00
Professores: Pr. Roberto Tomaz, Pr. João Batista, Dinorah Sant’Anna Ramos

Grade de aulas
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Aula 1 - A multiplicação do líder
Aula 2 - O compromisso de um líder de célula
Aula 3 - A igreja em célula
Aula 4 - A reunião de célula
Aula 5 - A multiplicação da célula - parte 1
Aula 6 - A multiplicação da célula - parte 2
Aula 7 - Célula de crianças
Aula 8 - Oito hábitos de um líder de célula - parte 1
Aula 9 - Oito hábitos de um líder de célula - parte 2

MISSIONAL

PASTOREIO

Este curso se ampara em dois pilares: o caráter dos líderes e o seu
exercício pastoral, no âmbito da supervisão de células. Trata-se de
um ferramental teórico e prático sobre cuidar de quem cuida, tratar
de quem trata. As aulas se concentram no cuidado da vida espiritual, relacional e ministerial do supervisor (ou supervisora), bem como
no ferramental para que possa cuidar de outras pessoas.
Os alunos e alunas com o mínimo de 75% de presença receberão
certiﬁcado. O curso tem vagas limitadas e será ministrado em
modalidade on-line, com duração de oito semanas. As inscrições
são feitas exclusivamente pela plataforma Célula.in, no link
http://www.pibcopa.org.br/cfm. Para mais informações, envie um
e-mail para informacoesmined@pibcopa.org.br.

EIXO

Turma 2022.1
Início: 06/02/2022 (domingo)
Término: 03/04/2022 (domingo)
Horário: 8h30 às 10h00
Professores: Pr. Vitor Valente, Pr. João Marcos
Turma 2022.2
Início: 28/07/2022 (quinta-feira)
Término: 15/09/2022 (quinta-feira)
Horário: 19h30 às 21h00
Professores: Pr. Vitor Valente, Pr. João Marcos

Grade de aulas
Aula 1 - O supervisor e sua vida devocional e emocional
Aula 2 - O supervisor e sua vida moral e ética
Aula 3 - O supervisor e sua vida pastoral
Aula 4 - O supervisor e sua vida como líder
Aula 5 - Liderando os líderes
Aula 6 - Os sete hábitos de um líder eﬁcaz - parte 1
Aula 7 - Os sete hábitos de um líder eﬁcaz - parte 2
Aula 8 - Reﬁnando a supervisão
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MISSIONAL

TREINAMENTO

PARA O DISCIPULADO 1 A 1

O objetivo deste treinamento é oferecer um roteiro e direcionamento para
membros de célula que já tenham sido discipulados conduzirem outras
pessoas ao conhecimento de Cristo e à organização de uma vida piedosa
e de testemunho. O conteúdo de quatro horas/aula consiste na abordagem para o material Encontros com Jesus (visitantes) e Viver em Cristo:
Discipulado 1 a 1 (novos convertidos e novos membros).
Os alunos e alunas com o mínimo de 75% de presença receberão certiﬁcado. O treinamento tem vagas limitadas e será ministrado em modalidade
on-line. As inscrições são feitas exclusivamente pela plataforma Célula.in,
no link http://www.pibcopa.org.br/cfm. Para mais informações, envie um
e-mail para informacoesmined@pibcopa.org.br.

EIXO

Turma 2022.1
Início: 29/05/2022 (domingo)
Término: 19/06/2022 (domingo)
Horário: 8h30 às 10h00
Professores: Pr. João Batista e Renata Tomaz
Turma 2022.2
Início: 08/09/2022 (quinta-feira)
Término: 29/09/2022 (quinta-feira)
Horário:19h30 às 21h00
Professores: Pr. João Batista e Renata Tomaz

Grade de aulas
Aula 1 - Do que precisamos para fazer discípulos?
Aula 2 - Imersão no material Encontros com Jesus
Aula 3 - Imersão no material Viver em Cristo: Discipulado 1 a 1 - parte 1
Aula 4 - Imersão no material Viver em Cristo: Discipulado 1 a 1 - parte 2
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CRESCIMENTO PESSOAL

MULHER ÚNICA
Este curso se baseia na premissa de que a construção de uma
identidade sadia precisa ser gerada a partir de um caráter forjado na
prática da Palavra de Deus. Suas aulas vão defender que a inteireza de
cada mulher depende do olhar de Deus. Os encontros são dirigidos ao
coração da mulher, solteira ou casada, e aborda temas como autoestima,
valor, originalidade, feminilidade e responsabilidade.

EIXO DE

O curso tem vagas limitadas e será ministrado em modalidade on-line,
com duração de doze semanas. As inscrições são feitas exclusivamente
pela plataforma Celula.in, no link http://www.pibcopa.org.br/cfm.
Para mais informações, envie um e-mail para
informacoesmined@pibcopa.org.br. Abaixo, listamos algumas
informações importantes que você deverá ler antes de realizar
sua inscrição.
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- Serão admitidas, no máximo, três faltas.
A aluna que tiver mais do que isso será
convidada a reiniciar o curso, em outra
oportunidade.

- As câmeras deverão estar,
obrigatoriamente, ligadas para garantir
às facilitadoras o contato visual com as
alunas.

- Considerando que as aulas serão
oferecidas em modalidade remota, todas
as alunas deverão, obrigatoriamente,
usar fones de ouvido para preservar o
compartilhar das demais participantes,
evitando que outras pessoas ouçam a
reunião.

- As participantes deverão buscar um
ambiente o mais privado possível para
que ﬁquem à vontade em compartilhar
em segurança e para que estejam
livres de quaisquer interrupções nas
ministrações.

Turma 2022.1
Início: 17/03/2022 (quinta-feira)
Término: 23/06/2022 (quinta-feira)
Horário: 19h30 às 21h30
Professoras: Gladys Hoffmann e
Dulce Alves

Turma 2022.2
Início: 20/03/2022 (domingo)
Término: 19/06/2022 (domingo)
Horário: 16h00 às 18h00
Professoras: Raquel Rubim e Luci
Quintiliano

Turma 2022.3
Início: 08/09/2022 (quinta-feira)
Término: 01/12/2022 (quinta-feira)
Horário: 19h30 às 21h30
Professoras: Gladys Hoffmann e
Dulce Alves

Turma 2022.4
Início: 11/09/2022 (domingo)
Término: 04/12/2022 (domingo)
Horário: 16h00 às 18h00
Professoras: Raquel Rubim e Luci
Quintiliano

Grade de aulas
Aula 1 - A singularidade da mulher
Aula 2 - Uma mulher de Deus
Aula 3 - Aproveite a oportunidade
Aula 4 - Submissão: plano de Deus
Aula 5 - A verdade sobre o perdão
Aula 6 - O poder do sexo
Aula 7 - Mitos sobre o casamento

Aula 8 - A “crise da fusão”
Aula 9 - Auxiliadora ou obstáculo
Aula 10 - Esposas sábias e maridos
empedernidos
Aula 11 - Não morra em casa
Aula 12 - A mulher madura

CRESCIMENTO PESSOAL

A MULHER QUE PROSPERA
O conteúdo deste curso está baseado na descrição da mulher virtuosa e
exemplar apresentada nos últimos versículos de Provérbios 31. Trata-se
de uma mulher que enfrentou os desaﬁos de sua época e saiu vitoriosa.
As aulas vão encorajar mulheres solteiras ou casadas a visualizarem a
possibilidade de prosperidade integral: na intimidade com Deus, na vida
amorosa, no desenvolvimento de habilidades pessoais, na generosidade,
no legado para as próximas gerações.
O curso tem vagas limitadas e será ministrado em modalidade on-line,
com duração de onze semanas. As inscrições são feitas exclusivamente
pela plataforma Celula.in, no link http://www.pibcopa.org.br/cfm.
Para mais informações, envie um e-mail para
informacoesmined@pibcopa.org.br. Abaixo, listamos algumas
informações importantes que você deverá ler antes de realizar
sua inscrição.
- Serão admitidas, no máximo, três faltas.
A aluna que tiver mais do que isso será
convidada a reiniciar o curso, em outra
oportunidade.
- Considerando que as aulas serão
oferecidas em modalidade remota,
indicamos o uso do fone de ouvido,
com intuito de preservar o compartilhar
das demais participantes, evitando que
outras pessoas ouçam a reunião.

EIXO DE

Turma 2022.1
Início: 13/03/2022 (domingo)
Término: 29/05/2022 (domingo)
Horário: 8h30 às 10h00
Professoras: Ana Paula Gnisci e
Roseli Barbosa
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- As câmeras deverão estar,
obrigatoriamente ligadas, para
consecução do contato visual.
- Orientamos que as participantes
busquem um ambiente o mais
privado possível, para que ﬁquem à
vontade no compartilhar e estejam
livres de quaisquer interrupções nas
ministrações.

Turma 2022.2
Início: 18/09/2022 (domingo)
Término: 27/11/2022 (domingo)
Horário: 8h30 às 10h00
Professoras: Ana Paula Gnisci e
Roseli Barbosa

Grade de aulas
Aula 1 - A Importância dos valores e de conhecer a si mesma
Aula 2 - Deus almeja que tenhamos valores fundamentais
Aula 3 - A preocupação genuína em seguir as prioridades bíblicas
Aula 4 - A busca e a conquista do desenvolvimento pessoal
Aula 5 - Aprendeu a trabalhar com suas próprias mãos
Aula 6 - Aprendeu a entrar no mundo dos negócios
Aula 7 - Aprendeu a poupar, é investidora e muito mais
Aula 8 - A mulher que prospera inﬂuencia e educa seus ﬁlhos
Aula 9 - A mulher que prospera abençoa o necessitado
Aula 10 - A mulher que prospera entregou-se a Deus

CRESCIMENTO PESSOAL

HOMEM AO MÁXIMO

Este curso revela o plano de Deus em relação à identidade e às
responsabilidades do homem. Através das lições, homens casados e
solteiros descobrirão o propósito de Deus para sua vida, de modo a
impactar suas famílias, comunidades e nações. O objetivo é equipar
os homens a que façam discípulos, motivando-os a se tornarem fortes
e aptos no auxílio pastoral e a ajudarem outros homens a desenvolverem
habilidades de leitura e aprendizagem da Palavra de Deus.
O curso tem vagas limitadas e será ministrado em modalidade on-line,
com duração de doze semanas. As inscrições são feitas exclusivamente
pela plataforma Celula.in, no link http://www.pibcopa.org.br/cfm.
Para mais informações, envie um e-mail para
informacoesmined@pibcopa.org.br. Abaixo, listamos algumas
informações importantes que você deverá ler antes de realizar
sua inscrição.
- Serão admitidas, no máximo, três faltas.
O aluno que tiver mais do que isso será
convidado a reiniciar o curso, em outra
oportunidade.
- Considerando que as aulas serão
oferecidas em modalidade remota,
indicamos o uso do fone de ouvido,
com intuito de preservar o compartilhar
dos demais participantes, evitando que
outras pessoas ouçam a reunião.

EIXO DE

Turma 2022.1
Início: 13/03/2022 (domingo)
Término: 12/06/2022 (domingo)
Horário: 8h30 às 10h00
Professor: Lucas Viegas
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- As câmeras deverão estar,
obrigatoriamente ligadas, para
consecução do contato visual.
- Orientamos que os participantes
busquem um ambiente o mais privado
possível, para que ﬁquem à vontade no
compartilhar e estejam livres de
quaisquer interrupções nas ministrações.

Turma 2022.2
Início: 04/09/2022 (domingo)
Término: 27/11/2022 (domingo)
Horário: 8h30 às 10h00
Professor: Lucas Viegas

Grade de aulas
Aula 1 - Uma sentença forte
Aula 2 - A síndrome da Playboy
Aula 3 - Dez ordens ou simplesmente sugestões?
Aula 4 - Que rombo foi aquele na porta?
Aula 5 - Há um sacerdote na casa?
Aula 6 - Trocando de cabeça
Aula 7 - “As transferências de culpa terminam aqui”
Aula 8 - Uma caricatura de pai
Aula 9 - Pais ausentes
Aula 10 - Um casamento experimenta uma renovação
Aula 11 - Meninos adultos
Aula 12 - Vá até a cruz

CRESCIMENTO PESSOAL

EDUCANDO FILHOS

À MANEIRA DE DEUS

Este curso apresenta instruções e princípios bíblicos, por meio dos quais
os pais são levados a uma fascinante jornada que os ajudará a educar seus
ﬁlhos, desenvolvendo com eles um relacionamento de amor e conﬁança.
Os princípios de Educando ﬁlhos à maneira de Deus não foram
projetados para trabalhar o comportamento exterior da criança,
mas as atitudes interiores do coração.
O curso tem vagas limitadas e será ministrado em modalidade on-line,
com duração de dezoito semanas. As inscrições são feitas exclusivamente
pela plataforma Celula.in, no link http://www.pibcopa.org.br/cfm.
Para mais informações, envie um e-mail para
informacoesmined@pibcopa.org.br.

Turma 2022.1
Início: 17/02/2022 (quinta-feira)
Término: 30/06/2022 (quinta-feira)
Horário:19h30 às 21h30
Professores: João Eduardo e Márcia Gouveia

EIXO DE

Turma 2022.1
Início: 14/08/2022 (domingo)
Término: 04/12/2022 (domingo)
Horário: 8h30 às 10h00
Professores: Wesley e Tatiana Rocha
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Grade de aulas
Aula 1 - Apresentação
Aula 2 - Como criar uma criança moral
Aula 3 - Começando certo
Aula 4 - Como dizer “Eu te amo”
Aula 5 - O mandato do pai
Aula 6 - A consciência de seu ﬁlho
Aula 7 - O respeito pelas autoridades e pais
Aula 8 - O respeito pelos mais velhos
Aula 9 - O respeito pelos colegas, pela propriedade e pela natureza
Aula 10 - Princípios de obediência
Aula 11 - Disciplina com encorajamento
Aula 12 - Disciplina com correção
Aula 13 - As consequências e a punição
Aula 14 - Arrependimento, perdão e restauração
Aula 15 - Questões de disciplina - parte 1
Aula 16 - Questões de disciplina - parte 2
Aula 17 - O processo de apelo
Aula 18 - Construindo uma família

CRESCIMENTO PESSOAL

ONE - CURSO DE NOIVOS

O objetivo é oferecer aos que vão se casar pela primeira vez princípios
bíblicos e um roteiro prático de questões relativas a uma vida a dois
centrada nos valores do Reino de Deus. Dentre os assuntos a serem
tratados estão as marcas relacionais, a vida sexual e as ﬁnanças.
Os cursos têm vagas limitadas e serão ministrados em modalidade
on-line, em nove semanas. As inscrições são feitas exclusivamente
pela plataforma Celula.in, no link http://www.pibcopa.org.br/cfm.
Para mais informações, envie um e-mail para
informacoesmined@pibcopa.org.br.

Turma 2022.1
Início: 10/04/2022 (domingo)
Término: 12/06/2022 (domingo)
Horário: 8h30 às 10h00
Professores: Ricardo e Estelita Teixeira

EIXO DE

Turma 2022.2
Início: 18/09/2022 (domingo)
Término: 13/11/2022 (domingo)
Horário: 8h30 às 10h00
Professores: Ricardo e Estelita Teixeira
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Grade de aulas
Aula 1 - Um antes de serem dois
Aula 2 - Relacionamentos - passado, presente e futuro
Aula 3 - Concluindo o passado
Aula 4 - Completo em um
Aula 5 - O destino de vocês como um
Aula 6 - Intimidade - o presente de Deus para o casamento de vocês
Aula 7 - A equipe do lar
Aula 8 - Deus e suas ﬁnanças
Aula 9 - Casamento e ﬁnanças

CRESCIMENTO PESSOAL

VEREDAS ANTIGAS
(SEMINÁRIO)

O seminário Veredas antigas é um conjunto de cursos de curta duração.
Seu objetivo é levar homens e mulheres a se voltarem para verdades
bíblicas capazes de os libertar de padrões de comportamento que
causam profundo e constante sofrimento. A partir do conceito de
identidade forjada em um relacionamento com Cristo, os cursos são
baseados em ministrações sensíveis e completamente submetidas à
presença de Deus.
Os seminários têm vagas limitadas e serão ministrados em modalidade
on-line, em um ﬁnal de semana (cada um). As inscrições são feitas
exclusivamente pela plataforma Celula.in, no link
http://www.pibcopa.org.br/cfm. Para mais informações, envie um
e-mail para informacoesmined@pibcopa.org.br.

Turma 2022.1 - Abençoando Gerações
Sexta-feira: 25/03/2022 - a partir das 19h00
Sábado: 26/03/2022 - o dia todo
Turma 2022.2 - Fortalecendo Relacionamentos
Sexta-feira: 27/05/2022 - a partir das 19h00
Sábado: 28/05/2022 - o dia todo
Turma 2022.3 - Liderança
Sexta-feira: 05/08/2022 - a partir das 19h00
Sábado: 06/08/2022 - o dia todo

EIXO DE

Turma 2022.4 - Vencendo a ira
Sexta-feira: 04/11/2022 - a partir das 19h00
Sábado: 05/11/2022 - o dia todo
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BÍBLICO-TEOLÓGICO

PANORAMA

DO ANTIGO TESTAMENTO

Os panoramas do Antigo e do Novo Testamento são cursos voltados para
ajudar os discípulos de Jesus a manusearem a Palavra de Deus, como
Paulo orienta a Timóteo. O objetivo é oferecer um mapa introdutório que
ajude o leitor da Bíblia a desenvolver autonomia em seus momentos de
estudo, identiﬁcando onde procurar que tipo de informação.
No curso Panorama do Antigo Testamento, o aluno vai aprender, por
exemplo, quais foram os principais eventos da história de Israel e que
ligação possuem com a história da salvação. Entenderá por que falamos
em profetas maiores e menores e de que maneira Deus fez sua
mensagem chegar ao povo. Terá, ainda, sua fé alimentada por meio
de um conhecimento que mostrará como Deus tem o controle de
toda história.
Os alunos e alunas com o mínimo de 75% de presença receberão
certiﬁcado. O curso tem vagas limitadas e será ministrado em
modalidade on-line, com duração de oito semanas. As inscrições são
feitas exclusivamente pela plataforma Celula.in, no link
http://www.pibcopa.org.br/cfm. Para mais informações, envie um
e-mail para informacoesmined@pibcopa.org.br.

EIXO

Turma 2022.1
Início: 10/02/2022 (quinta-feira)
Término: 31/03/2022 (quinta-feira)
Horário: 19h30 às 21h30
Professor: Alan Scheidegger
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Grade de aulas
Aula 1 - Introdução
Aula 2 - Como ler o Antigo Testamento: cosmovisão e geograﬁa do mundo antigo
Aula 3 - A história de Israel - parte 1
Aula 4 - A história de Israel - parte 2
Aula 5 - A história de Israel - parte 3
Aula 6 - Os livros poéticos
Aula 7 - Os profetas - parte 1
Aula 8 - Os profetas - parte 2

BÍBLICO-TEOLÓGICO

PANORAMA

DO NOVO TESTAMENTO

Os panoramas do Antigo e do Novo Testamento são cursos voltados para
ajudar os discípulos de Jesus a manusearem a Palavra de Deus, como
Paulo orienta a Timóteo. O objetivo é oferecer um mapa introdutório que
ajude o leitor da Bíblia a desenvolver autonomia em seus momentos de
estudo, identiﬁcando onde procurar que tipo de informação.
O curso Panorama do Novo Testamento vai nos mostrar como o amor de
Deus, o Pai, inseriu Jesus, o Filho, no curso da história. Os evangelhos, o
livro de Atos, as cartas e o livro de Apocalipse vão nos mostrar como Deus
levantou diferentes tipos de testemunhas para estabelecer sua igreja na
Terra e de que forma ela tem sido guiada pelo Espírito Santo. Vamos
aprender como as doutrinas foram forjadas no seio da igreja e a partir de
que perspectivas elas poderão ser estudadas.
Os alunos e alunas com o mínimo de 75% de presença receberão
certiﬁcado. O curso tem vagas limitadas e será ministrado em
modalidade on-line, com duração de oito semanas. As inscrições são
feitas exclusivamente pela plataforma Celula.in, no link
http://www.pibcopa.org.br/cfm. Para mais informações, envie um
e-mail para informacoesmined@pibcopa.org.br.

EIXO

Turma 2022.1
Início: 04/08/2022 (quinta-feira)
Término: 22/09/2022 (quinta-feira)
Horário: 08h30 às 10h00
Professor: Alan Scheidegger
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Grade de aulas
Aula 1 - Introdução
Aula 2 - Evangelhos sinóticos
Aula 3 - Evangelho de João
Aula 4 - Vida e ministério de Jesus
Aula 5 - Atos dos apóstolos
Aula 6 - Cartas paulinas
Aula 7 - Cartas gerais
Aula 8 - Apocalipse

BÍBLICO-TEOLÓGICO

MÉTODOS DE

ESTUDAR A BÍBLIA
MÓDULO 1

Diferentemente da meditação, que busca internalizar a Palavra de Deus,
a disciplina espiritual do estudo é um movimento para externalizar o
conhecimento bíblico por meio de conceitos, doutrinas e abordagens
distintas. Neste curso, estudantes da Bíblia vão receber ferramentas que
funcionarão como chaves aplicadas a versículos, capítulos, personagens e
contextos.
Sua dinâmica consiste em aulas de duas horas, de caráter expositivo,
com exercícios práticos e entrega de trabalhos individuais, razão pela
qual exige um conjunto de materiais básicos como bíblia de estudo,
concordância, dicionário, comentário bíblico etc.
Os alunos e alunas com o mínimo de 75% de presença receberão
certiﬁcado. O curso tem vagas limitadas e será ministrado em
modalidade on-line, com duração de oito semanas. As inscrições são
feitas exclusivamente pela plataforma Celula.in, no link
http://www.pibcopa.org.br/cfm. Para mais informações, envie um
e-mail para informacoesmined@pibcopa.org.br.

EIXO

Turma 2022.1
Início: 10/04/2022 (domingo)
Término: 05/06/2022 (domingo)
Horário: 08h30 às 10h30
Professores: Alan Scheidegger, Pedro Henrique Alves, Renata Tomaz
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Grade de aulas
Aula 1 - Introdução - Por que aprender a estudar a Bíblia?
Aula 2 - O método devocional
Aula 3 - O método de referências cruzadas
Aula 4 - O método por resumo de capítulo
Aula 5 - O método da qualidade de caráter
Aula 6 - O método temático
Aula 7 - O método biográﬁco
Aula 8 - Conclusão

BÍBLICO-TEOLÓGICO

MÉTODOS DE

ESTUDAR A BÍBLIA
MÓDULO 2

O módulo avançado contempla uma série de métodos que
complexiﬁcam as ferramentas adquiridas no curso anterior e permite
ampliar e aprofundar os modos de investigar o texto bíblico de modo
mais sistemático. Neste curso, estudantes da Bíblia vão receber
ferramentas que funcionarão como chaves aplicadas a versículos,
capítulos, personagens e contextos.
Sua dinâmica consiste em aulas de duas horas, de caráter expositivo,
com exercícios práticos e entrega de trabalhos individuais, razão pela
qual exige um conjunto de materiais básicos como bíblia de estudo,
concordância, dicionário, comentário bíblico etc.
.
Os alunos e alunas com o mínimo de 75% de presença receberão
certiﬁcado. O curso tem vagas limitadas e será ministrado em
modalidade on-line, com duração de oito semanas. As inscrições são
feitas exclusivamente pela plataforma Celula.in, no link
http://www.pibcopa.org.br/cfm. Para mais informações, envie um
e-mail para informacoesmined@pibcopa.org.br.

EIXO

Turma 2022.1
Início: 02/10/2022 (domingo)
Término: 13/11/2022 (domingo)
Horário: 19h30 às 21h30
Professores: Alan Scheidegger, Pedro Henrique Alves, Renata Tomaz
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Grade de aulas
Aula 1 - Revisão de métodos anteriores
Aula 2 - O método por tópico
Aula 3 - O método morfológico
Aula 4 - O método histórico-cultural e contextual
Aula 5 - O método investigativo
Aula 6 - O método analítico de capítulo
Aula 7 - O método sintético
Aula 8 - O método analítico de versículo por versículo

BÍBLICO-TEOLÓGICO

SALVAÇÃO

E SANTIFICAÇÃO

Este curso trata da jornada que começa no dia em que confessamos
Jesus como nosso Senhor e Salvador (conversão) e termina quando o
encontrarmos face a face (gloriﬁcação). Trata de nossa busca por manter
a chama acesa, por meio de um avivamento pessoal, e de nossa luta
constante contra o pecado (santiﬁcação). A vida de santidade não é um
caminho de regras e compromissos religiosos. Ela é a prática diária
daqueles que estão sendo refeitos à imagem e à semelhança de Deus.
Os alunos e alunas com o mínimo de 75% de presença receberão
certiﬁcado. O curso tem vagas limitadas e será ministrado em
modalidade on-line, com duração de nove semanas. As inscrições
são feitas exclusivamente pela plataforma Celula.in, no link
http://www.pibcopa.org.br/cfm. Para mais informações, envie um
e-mail para informacoesmined@pibcopa.org.br.

EIXO

Turma 2022.1
Início: 06/02/2022 (domingo)
Término: 10/04/2022 (domingo)
Horário: 08h30 às 10h00
Professor: Marcelo Bárcia
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Grade de aulas
Aula 1 - Introdução - Salvo de quê?
Aula 2 - Preparando-se para sua jornada
Aula 3 - Pecados de pensamento
Aula 4 - Pecados de atitudes
Aula 5 - Pecados de palavras
Aula 6 - Pecados de relacionamentos
Aula 7 - Pecados de ação
Aula 8 - Pecados de omissão
Aula 9 - Pecados de autocontrole e autoconﬁança

BÍBLICO-TEOLÓGICO

DISCIPLINAS
ESPIRITUAIS

Orar, ler a Bíblia, jejuar, fazer silêncio e celebrar são exemplos de práticas
que nos posicionam para escutar a voz de Deus e ver o seu movimento à
nossa volta. Por isso, neste curso, vamos nos debruçar sobre doze
disciplinas espirituais com o objetivo de aprender como elas podem
nos tornar mais sensíveis à presença e à direção de Deus. Sua abordagem
vai focar na busca por uma vida devocional cada vez mais robusta e
constante.
Os alunos e alunas com o mínimo de 75% de presença receberão
certiﬁcado. O curso tem vagas limitadas e será ministrado em
modalidade on-line, com duração de doze semanas. As inscrições
são feitas exclusivamente pela plataforma Celula.in, no link
http://www.pibcopa.org.br/cfm. Para mais informações, envie um
e-mail para informacoesmined@pibcopa.org.br.

EIXO

Turma 2022.1
Início: 15/09/2022 (quinta-feira)
Término: 01/12/2022 (quinta-feira)
Horário: 19h30 às 21h00
Professora responsável: Joana Lira
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Grade de aulas
Aula 1 - Meditação (pr. João Batista)
Aula 2 - Oração (pr. João Marcos)
Aula 3 - Jejum (pr. Luiz Otávio)
Aula 4 - Estudo (pr. Filipe Cantarino)
Aula 5 - Simplicidade (Sarah do Couto)
Aula 6 - Solitude (Luci Quintiliano)
Aula 7 - Submissão (Pedro Henrique Alves)
Aula 8 - Serviço (Ana de Ava Câmara)
Aula 9 - Conﬁssão (Renata Tomaz)
Aula 10 - Adoração (Adriana Ribeiro)
Aula 11 - Orientação (pr. Roberto Tomaz)
Aula 12 - Celebração (Marcelo Bárcia)

BÍBLICO-TEOLÓGICO

ESTUDO EXPOSITIVO
DE GÁLATAS

A Carta aos Gálatas é uma convocação para nos despirmos de toda
religiosidade e nos revestirmos de espiritualidade. É um chamado a
basearmos nossa vida espiritual não em obras, não naquilo que
podemos fazer, mas no sacrifício de Cristo. Ensina-nos que a graça
não tem preço – não há nada que possamos fazer para recebê-la – e sim
valor – custou caro ao nosso Senhor.
Os alunos e alunas com o mínimo de 75% de presença receberão
certiﬁcado. O curso tem vagas limitadas e será ministrado em
modalidade on-line, com duração de nove semanas. As inscrições são
feitas exclusivamente pela plataforma Celula.in, no link
http://www.pibcopa.org.br/cfm. Para mais informações, envie um
e-mail para informacoesmined@pibcopa.org.br.

EIXO

Turma 2022.1
Início: 28/04/2022 (quinta-feira)
Término: 30/06/2022(quinta-feira)
Horário: 19h30 às 21h00
Professor: Pr. Filipe Cantarino e João Macedo
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Grade de aulas
Aula 1 - Pelo evangelho autêntico - Gálatas 1.1-24
Aula 2 - A vida pelo evangelho - Gálatas 2.1-21
Aula 3 - A fascinação pelo erro - Gálatas 3.1-14
Aula 4 - Herdeiros da promessa - Gálatas 3.15-29
Aula 5 - A paternidade espiritual - Gálatas 4.1-31
Aula 6 - A liberdade cristã - Gálatas 5.1-15
Aula 7 - Cuidado pelo Espírito ou pela carne - Gálatas 5.16-21
Aula 8 - A marca do caráter cristão - Gálatas 5.22-26
Aula 9 - Seja responsável e glorie-se na cruz - Gálatas 6.1-18

BÍBLICO-TEOLÓGICO

INTRODUÇÃO

ÀS DOUTRINAS CRISTÃS

Este curso oferece aos alunos e alunas um espectro das principais matérias da teologia sistemática, demarcando nas aulas a que questões as
doutrinas básicas da fé cristã se dedicam. Mais do que conceitos, essas
doutrinas são fundamentos para a fé cristã porque sustentam nossas
práticas.
Os alunos e alunas com o mínimo de 75% de presença receberão
certiﬁcado. O curso tem vagas limitadas e será ministrado em
modalidade on-line, com duração de oito semanas. As inscrições são
feitas exclusivamente pela plataforma Celula.in, no link
http://www.pibcopa.org.br/cfm. Para mais informações, envie um
e-mail para informacoesmined@pibcopa.org.br.

EIXO

Turma 2022.1
Início: 25/08/2022 (quinta-feira)
Término:13/10/2022 (quinta-feira)
Horário: 19h30 às 21h00
Professor: Pr. Filipe Cantarino, Miqueias Miranda, Adriana Ribeiro
e Anderson Ferreira
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Grade de aulas
Aula 1 - Introdução às doutrinas - Qual a importância da teologia sistemática?
Aula 2 - Deus trino, criador e soberano - O que é a trindade?
Aula 3 - A doutrina do Deus Filho - Jesus é homem ou Deus?
Aula 4 - A doutrina do Espírito Santo - Quem é o Espírito Santo?
Aula 5 - A doutrina das escrituras - O que é a Bíblia?
Aula 6 - A doutrina do pecado - Nascemos pecadores ou nos tornamos pecadores?
Aula 7 - A doutrina da salvação - Do que somos salvos?
Aula 8 - A doutrina das últimas coisas - Tópicos de escatologia

BÍBLICO-TEOLÓGICO

A IGREJA E A MISSÃO
A eclesiologia é a matéria da teologia que estuda a igreja de Cristo, sua
natureza, suas funções, seu caráter, sua vocação e seu ministério a ﬁm de
proporcionar as bases necessárias ao exercício da sua missão. Este curso
está voltado para o funcionamento do corpo de Cristo, na perspectiva da
visão de honrar ao Rei e da missão de levar seu Reino. Suas lições
apontam não só para o que é a igreja, mas principalmente para o
que é SER igreja.
Os alunos e alunas com o mínimo de 75% de presença receberão
certiﬁcado. O curso tem vagas limitadas e será ministrado em
modalidade on-line, com duração de onze semanas. As inscrições
são feitas exclusivamente pela plataforma Celula.in, no link
http://www.pibcopa.org.br/cfm. Para mais informações, envie um
e-mail para informacoesmined@pibcopa.org.br.

EIXO

Turma 2022.1
Início: 04/08/2022 (quinta-feira)
Término: 20/10/2022 (quinta-feira)
Horário: 08h30 às 10h00
Professores: Sarah Ferreira do Couto e Wesley Rocha
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Grade de aulas
Aula 1 - O poder dos antigos cristãos disponível para você
Aula 2 - O que é igreja: seu diferencial
Aula 3 - Igreja: etimologia e origem
Aula 4 - Por que e para que existe a igreja?
Aula 5 - A vida na igreja local
Aula 6 - A composição da igreja local
Aula 7 - A missão da igreja local
Aula 8 - Compreendendo a visão local
Aula 9 - Compromisso com o crescimento da igreja e do Reino de Deus
Aula 10 - Mordomia cristã: o princípio de que tudo vem de Deus e é dele
Aula 11 - Princípios poderosos para nosso serviço e missão

BÍBLICO-TEOLÓGICO

CONHECENDO
A TRINDADE

Embora a palavra trindade não esteja na Bíblia, o que ela representa
tornou-se uma verdade, uma doutrina para os cristãos. Cremos em Deus,
o Pai; em Deus, o Filho; e em Deus, o Santo Espírito. A crença em um
Deus trino é fruto não só de uma tradição hermenêutica, mas da certeza
de que Deus se revelou à sua criação como o Criador, o Salvador e o
Consolador. Neste curso, vamos estudar as pessoas da trindade, sua
natureza comunitária, seu caráter santo, sua ação no mundo.
Os alunos e alunas com o mínimo de 75% de presença receberão
certiﬁcado. O curso tem vagas limitadas e será ministrado em
modalidade on-line, com duração de quatro semanas. As inscrições
são feitas exclusivamente pela plataforma Celula.in, no link
http://www.pibcopa.org.br/cfm. Para mais informações, envie um
e-mail para informacoesmined@pibcopa.org.br.

EIXO

Turma 2022.1
Início: 03/11/2022 (quinta-feira)
Término: 24/11/2022 (quinta-feira)
Horário: 19h30 às 21h00
Professor: Pedro Henrique Alves
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Grade de aulas
Aula 1 - Trindade bíblica: unidade e pluralidade
Aula 2 - A trindade na história
Aula 3 - A trindade e a igreja: salvação e missão
Aula 4 - Por que crer em um Deus trino?

CLASSES SEGMENTADAS

ADULTOS 1

Classe mista voltada para o estudo dirigido da Bíblia com foco na vida
cristã. O grupo é formado por homens e mulheres com pouco ou muito
tempo de conversão em sua maioria na terceira idade. Ao longo de 2022,
a classe vai dar continuidade ao seu estudo de toda a Bíblia, versículo por
versículo, seguindo de 1 Pedro a Judas.
A classe se reúne todas as quintas-feiras na modalidade on-line. As matrículas são feitas exclusivamente pela plataforma Celula.in, no link
http://www.pibcopa.org.br/cfm. Para mais informações, envie um
e-mail para informacoesmined@pibcopa.org.br.

Turma única
Início: 03/02/2022 (quinta-feira)
Término: 01/12/2022 (quinta-feira)
Horário: 18h00 às 19h30
Professoras: Ely Ribeiro e Edna Tikerp

SOLA SCRIPTURA

Classe mista formada por perﬁl eclético de jovens, adultos e idosos, solteiros ou casados, centrada no estudo sistemático da Bíblia. As discussões
de 2022 vão dar conta de temáticas do Antigo Testamento (período do
exílio e pós-exílio; livros de Esdras, Neemias e Ester; impérios assírio, babilônico e romano; profetas e profecias do período pós-exílio) e do Novo
Testamento (I e II Tessalonicenses e cartas pastorais), além de discussões
sobre o período interbíblico e os livros apócrifos.
A classe se reúne todos os domingos pela manhã na modalidade on-line.
As matrículas são feitas exclusivamente pela plataforma Celula.in, no link
http://www.pibcopa.org.br/cfm. Para mais informações, envie um
e-mail para informacoesmined@pibcopa.org.br.
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Turma única
Início: 06/02/2022 (domingo)
Término: 04/12/2022 (domingo)
Horário: 09h00 às 10h30
Professores: Edson Couto e Alan Scheidegger

CLASSES SEGMENTADAS

TODOS EM UM
Classe mista formada por perﬁl eclético de adultos que se dedica em
boa parte do tempo ao estudo expositivo de livros bíblicos, com base
na metodologia de versículo por versículo. Em 2022, as aulas serão
dedicadas ao livro de Isaías e às parábolas de Jesus.
A classe se reúne todos os domingos à tarde na modalidade on-line.
As matrículas são feitas exclusivamente pela plataforma Celula.in,
no link http://www.pibcopa.org.br/cfm. Para mais informações,
envie um e-mail para informacoesmined@pibcopa.org.br.

Turma única
Início: 03/02/2022 (quinta-feira)
Término: 04/12/2022 (domingo)
Horário: 16h00 às 17h30
Professora: Adriana Ribeiro

ADOLESCENTES
Classe segmentada voltada para adolescentes entre 12 e 18 anos.
O objetivo é equipá-los com fundamentos doutrinários a partir de um
conhecimento bíblico aplicado, a partir de suas próprias realidades.
Em 2022, a turma vai se voltar para o estudo da Cristologia, ou seja, da
encarnação, ministério, ensinamentos e implicações da vida de Jesus.
Além disso, a turma se dedicará ao aprofundamento do estudo das
parábolas de Jesus e do Sermão do Monte.
A classe se reúne todos os domingos de manhã na modalidade on-line.
As matrículas são feitas exclusivamente pela plataforma Celula.in, no link
http://www.pibcopa.org.br/cfm. Para mais informações, envie um
e-mail para informacoesmined@pibcopa.org.br.
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Turma única
Início: 06/02/2022 (domingo)
Término: 04/12/2022 (domingo)
Horário: 09h00 às 10h00
Professores: Renata Maurício, Eula Cabral, Vitor Saﬁer.

CLASSES SEGMENTADAS

JUNIORES
Classe segmentada voltada para meninos e meninas entre 9 e 12 anos.
O objetivo é oferecer discussões adequadas ao contexto da
pré-adolescência por meio das quais seja possível expor alunos e alunas
a fundamentos como fé, salvação e vida comunitária. Em 2022, a turma
de juniores trabalhará com introdução às doutrinas básicas da fé cristã:
Quem é Deus? Por que precisamos de um salvador? Quem é Jesus?
Mensagem de sua morte e ressurreição. Quem é o Espírito Santo? O
papel do Espírito Santo. A oração. O que é compromisso de fé?
A Palavra, para quê e por quê? O que é igreja e qual é a sua missão.
A ordem de compartilhar sobre a fé. A eternidade com Cristo.
A classe se reúne todos os domingos de manhã na modalidade híbrida
(presencial e on-line). As matrículas são feitas exclusivamente pela
plataforma Celula.in, no link http://www.pibcopa.org.br/cfm. Para mais
informações, envie um e-mail para informacoesmined@pibcopa.org.br.

Turma única
Início: 06/02/2022 (domingo)
Término: 04/12/2022 (domingo)
Horário: 09h00 às 10h30
Professores: Kátia Bertholini, Ronaldo Santos, Cíntia Amaro,
Neaci Pinheiro, Amanda Rubim, Nicole Christine e Vitor Merlim.
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