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Diretrizes Diretrizes –– Ponto de partidaPonto de partida
e ponto de chegadae ponto de chegada

üüPonto de partidaPonto de partida: : éé como uma semente como uma semente 
germinativa de novos ideais, novos germinativa de novos ideais, novos 
rumos neste campo tão importante para rumos neste campo tão importante para 
o reino de Deus, que o reino de Deus, que éé a educaa educaçção ão 
religiosa.religiosa.
üüPonto de chegadaPonto de chegada: : éé fruto de muitas fruto de muitas 

caminhadas na trajetcaminhadas na trajetóória da experiência ria da experiência 
histhistóórica acumulada pelos batistas rica acumulada pelos batistas 
brasileiros, por um sbrasileiros, por um sééculo, no campo da culo, no campo da 
educaeducaçção religiosa.ão religiosa.



A elaboraA elaboraçção deste documento requereu ão deste documento requereu 
um bom investimento de tempo, pois a um bom investimento de tempo, pois a 

Comissão sentiu a necessidade de levar Comissão sentiu a necessidade de levar 
em conta uma em conta uma ananáálise do atual momentolise do atual momento
da educada educaçção religiosa batista no Brasil. ão religiosa batista no Brasil. 

Para isso, foi preciso realizar Para isso, foi preciso realizar pesquisaspesquisas e e 
todas as respostas das igrejas, de ltodas as respostas das igrejas, de lííderes deres 
e de educadores, foram consideradas. A e de educadores, foram consideradas. A 
Comissão tambComissão tambéém considerou m considerou diversos diversos 

documentos denominacionaisdocumentos denominacionais produzidos produzidos 
ao longo da histao longo da históória batista nestes ria batista nestes 

úúltimos tempos.ltimos tempos.



Plano DiretorPlano Diretor da Educada Educaçção Religiosa ão Religiosa 
Batista no BrasilBatista no Brasil

Plano para o atendimento Plano para o atendimento ààs igrejass igrejas
O O Plano DiretorPlano Diretor abrange a abrange a áárea educacional da rea educacional da 

estrutura da Convenestrutura da Convençção Batista Brasileiraão Batista Brasileira

Plano EducacionalPlano Educacional para as igrejaspara as igrejas
descridescriçção dos detalhes não apenas pedagão dos detalhes não apenas pedagóógicos mas, gicos mas, 

tambtambéém, operacionais e globais sugeridos para que m, operacionais e globais sugeridos para que 
cada igreja construa seu prcada igreja construa seu próóprio projeto pedagprio projeto pedagóógico gico 

(Projeto Pol(Projeto Políítico Pedagtico Pedagóógico da igreja local).gico da igreja local).
O O Plano EducacionalPlano Educacional abrange a abrange a áárea da estrutura da rea da estrutura da 
igreja local e serigreja local e seráá parte integrante do Plano Diretor.parte integrante do Plano Diretor.



Projeto PedagProjeto Pedagóógico da igrejagico da igreja

descreve os fundamentos e objetivos gerais descreve os fundamentos e objetivos gerais 
educacionais, o perfil da igreja local, os objetivos educacionais, o perfil da igreja local, os objetivos 

educacionais contextuaiseducacionais contextuais[1][1], o modelo educacional , o modelo educacional 
a ser adotado, a matriz curricular geral/integrada a a ser adotado, a matriz curricular geral/integrada a 

ser adotada, o processo de avaliaser adotada, o processo de avaliaçção ão 
docente/discente etc. O Projeto Pedagdocente/discente etc. O Projeto Pedagóógico, por sua gico, por sua 

vez, devervez, deveráá estar contido no Plano Educacional.estar contido no Plano Educacional.

__________________________
[1][1] Serão definidos apSerão definidos apóós o conhecimento do perfil e s o conhecimento do perfil e 
entorno da igreja local.entorno da igreja local.



DiretrizesDiretrizes

Linhas mestras para o Plano Diretor da Linhas mestras para o Plano Diretor da 
EducaEducaçção Religiosa Batista no Brasil que estão Religiosa Batista no Brasil que estáá
sob a responsabilidade do Conselho Geral da sob a responsabilidade do Conselho Geral da 

ConvenConvençção Batista Brasileiraão Batista Brasileira



EducaEducaçção Religiosa Batista no Brasilão Religiosa Batista no Brasil
Proposta para um novo tempoProposta para um novo tempo

Ambiente da Ambiente da 
comunidadecomunidade
(an(anáálise lise 
ambiental: ambiental: 
sociedade, perfil sociedade, perfil 
do aluno, etc.)do aluno, etc.)

ValoresValores
Cristãos e Cristãos e 
Objetivos Objetivos 

GeraisGerais

ObjetivosObjetivos
EducacionaisEducacionais
contextuaiscontextuais

Projeto PedagProjeto Pedagóógicogico
da igreja localda igreja local

DiretrizesDiretrizes

Plano DiretorPlano Diretor

Plano Plano 
EducacionalEducacional



I I -- Fundamentos TeolFundamentos Teolóógicos e gicos e 
FilosFilosóóficos da Educaficos da Educaçção Religiosa ão Religiosa 

üüBBííblia blia àà fonte da verdadefonte da verdade
üüDeusDeus
üüO mundo foi criado por DeusO mundo foi criado por Deus
üüO ser humanoO ser humano
üüA queda e a restauraA queda e a restauraççãoão
üüA vida restauradaA vida restaurada
üüO papel do cristão e da igreja no mundoO papel do cristão e da igreja no mundo
üüO final dos temposO final dos tempos



II II -- Fundamentos / Objetivos Fundamentos / Objetivos 
Educacionais da EducaEducacionais da Educaçção Religiosaão Religiosa

Romanos 12. 1Romanos 12. 1--88

üüVida pessoal consagrada Vida pessoal consagrada (v.1)(v.1)

üüMudanMudançça de valores a de valores ééticos ticos (v. 2)(v. 2)

üüAutoAuto--imagem e relacionamentos imagem e relacionamentos 
equilibradosequilibrados (v. 3)(v. 3)

üü Interdependência comunitInterdependência comunitááriaria (vs. 4, 5)(vs. 4, 5)

üüMinistMinistéério dedicado e aperfeirio dedicado e aperfeiççoadooado (vs. 6(vs. 6--8)8)



–– descobrir os dons e habilidadesdescobrir os dons e habilidades
–– ter habilidade no serviter habilidade no serviçço cristãoo cristão
–– ter habilidade na tomada de decisões ter habilidade na tomada de decisões ééticas do cotidianoticas do cotidiano
–– testemunhar de Cristo aos nãotestemunhar de Cristo aos não--cristãoscristãos

PSICOMOTORPSICOMOTOR[1]

(fazer)
Ministério dedicado e aperfeiçoado

–– ser sensser sensíível vel ààs carências do prs carências do próóximo e valorizximo e valorizáá--lolo
–– desenvolver a interdependência na comunidade/igrejadesenvolver a interdependência na comunidade/igreja
–– desenvolver uma autodesenvolver uma auto--imagem equilibradaimagem equilibrada
–– ser hospitaleiroser hospitaleiro

AFETIVOAFETIVO
(sentir, conviver)

Auto-imagem e relacionamentos 
equilibrados

Interdependência comunitária

–– conhecer a Bconhecer a Bííblia como literaturablia como literatura
–– conhecer a histconhecer a históória, geografia e cronologia da Bria, geografia e cronologia da Bííbliablia
–– conhecer as doutrinas bconhecer as doutrinas bííblicasblicas
–– conhecer os princconhecer os princíípios pios ééticos bticos bííblicosblicos
–– saber interpretar a Bsaber interpretar a Bííbliablia
–– conhecer a histconhecer a históória da igreja, inclusive a de missõesria da igreja, inclusive a de missões
–– conhecer os dilemas do mundo moderno conhecer os dilemas do mundo moderno àà luz da Bluz da Bííbliablia
–– conhecer os princconhecer os princíípios bpios bííblicos que regulam as prblicos que regulam as prááticas religiosas na igrejaticas religiosas na igreja
–– conhecer as doutrinas e prconhecer as doutrinas e prááticas das seitasticas das seitas

COGNITIVOCOGNITIVO
(saber, refletir)

Novos valores éticos

–– desenvolver as virtudes cristãsdesenvolver as virtudes cristãs
–– desenvolver uma vida piedosa e devocionaldesenvolver uma vida piedosa e devocional
–– aprender a adorar a Deusaprender a adorar a Deus
–– vivenciar os princvivenciar os princíípios da mordomia cristãpios da mordomia cristã
–– avaliar sua vivência cristã integralavaliar sua vivência cristã integral

ONTOLONTOLÓÓGICOGICO
(ser, ter)

Vida pessoal consagrada

OBJETIVOSOBJETIVOSDOMDOMÍÍNIOS / ENFOQUESNIOS / ENFOQUES

[1][1] O domO domíínio nio psicomotorpsicomotor na educana educaçção não religiosa se refere ao domão não religiosa se refere ao domíínio das habilidades nio das habilidades manipulativ asmanipulativ as ou motoras. No enfoque da ou motoras. No enfoque da 
educaeducaçção religiosa cristã, incluão religiosa cristã, incluíímos todos os objetiv os que estão relacionados com a amos todos os objetiv os que estão relacionados com a açção cristã, inclusiv e com a tomada de decisões ão cristã, inclusiv e com a tomada de decisões 
ééticas, v isto que env olv em o fazer concreto da v ida cristã. Incluticas, v isto que env olv em o fazer concreto da v ida cristã. Incluíímos o dommos o domíínio ontolnio ontolóógico aos domgico aos domíínios clnios cláássicos de Benjamim ssicos de Benjamim BloomBloom..

DomDomíínios / Enfoques nios / Enfoques àà Objetivos educacionaisObjetivos educacionais
por Lourenpor Lourençço Stelio Rega o Stelio Rega ©©



III III -- CenCenáários do mundo rios do mundo 
contemporâneo contemporâneo 

üü Vivemos não apenas um Vivemos não apenas um mundo em mudanmundo em mudanççaa, , 
mas numa mas numa mudanmudançça de mundoa de mundo em que a vida em que a vida 
toda esttoda estáá sendo repensada e redefinida dentro sendo repensada e redefinida dentro 
de uma busca de significade uma busca de significaçção fora do ão fora do 
sobrenatural, portanto, sem a inclusão de sobrenatural, portanto, sem a inclusão de 
Deus. O mundo estDeus. O mundo estáá sendo desencantado em sendo desencantado em 
busca do cientificismo e tecnicismo. A busca do cientificismo e tecnicismo. A 
religião deixou de ser a portadora privilegiada religião deixou de ser a portadora privilegiada 
da significada significaçção da vida.ão da vida.
üüA A éética da tica da irresistibilidadeirresistibilidade dada natureza natureza 

intrintríínseca do homem tem tomado o lugar de nseca do homem tem tomado o lugar de 
uma uma éética ideal baseada em princtica ideal baseada em princíípios pios 
permanentes.permanentes.



Tendências do mundo contemporâneo Tendências do mundo contemporâneo 
üü Triunfo do indivTriunfo do indivííduoduo
üü EspEspíírito crrito críítico, mas falta de talentos criativostico, mas falta de talentos criativos
üü Foco nos relacionamentosFoco nos relacionamentos
üü De uma sociedade industrial e manual para uma De uma sociedade industrial e manual para uma 

sociedade de informasociedade de informaçção e do conhecimentoão e do conhecimento
üü GeraGeraçção da velocidadeão da velocidade
üü Realidade virtualRealidade virtual
üü SubstituiSubstituiçção do ser humano pela mão do ser humano pela mááquina e pela quina e pela 

tecnologitecnologi
üü Aumento dos dilemas Aumento dos dilemas ééticosticos
ü Atenuação de fronteiras
ü Crescimento do misticismo religioso e esoterismo
ü Crescente processo de secularização
ü Predominância numérica de jovens e idosos
ü Ampliação da liderança da mulher na sociedade
ü . Ampliação do processo de urbanização
ü Aumento das doenças urbanas e ocupacionais



IV IV -- Um perfil do cenUm perfil do cenáário das rio das 
igrejas batistas no Brasiligrejas batistas no Brasil

Pesquisa quantitativaPesquisa quantitativa

Pesquisa qualitativaPesquisa qualitativa



PESQUISA QUANTITATIVAPESQUISA QUANTITATIVA

•• Igrejas com sede prIgrejas com sede próópria: pria: 
Sim: 93,85% - Não:   6,15%

•• LocalizaLocalizaçção das igrejas:ão das igrejas:
Centro.....: 35,70%
Arredores: 57,04%
Zona rural:  7,25%

•• Novo modelo eclesiNovo modelo eclesiáástico:stico:
Optaram por novo modelo: 37,09%
Não optaram .....................: 62,91%

•• Forma de organizaForma de organizaçção:ão:
Departamentos: 42,84%
Ministérios ......: 54,13%
Outras formas.:   3,03%

•• Porcentagem de membros:Porcentagem de membros:
Crianças........: 14,31%
Adolescentes: 15,44%
Jovens...........: 27,14%
Adultos...........: 33,04%
Terceira idade: 10,07%

•• Estrutura de educaEstrutura de educaçção religiosa:ão religiosa:
Departamentos: 55,40%
Ministérios........: 38,99%
Outras formas...:  5,61%

•• CoordenaCoordenaçção de educaão de educaçção religiosa: ão religiosa: 
Ministro de Ed. Rel...: 25,18%
Diretor/Coordenador: 41,21%
Pastor.......................: 28,27%
Outros.......................:  5,34%

•• Profissionais envolvidos com ERProfissionais envolvidos com ER
Todos estão envolvidos: 26,21%
A maioria.......................: 47,57%
Menos da metade.........: 21,04%
Nenhum........................:   3,72%
Desconhece..................:   1,46%

•• Escolha de professores para a EBD:Escolha de professores para a EBD:
Pelo pastor...........................:   9,29%
Pela assembléia da igreja....: 37,05%
Pela área de Ed Relig...........: 22,30%
Pelo ministro/educador........:   6,27%
Pela diretoria da igreja/EBD.: 17,54%
Outra forma.............................: 7,55%

•• Literatura oficial (CBB):Literatura oficial (CBB):
Usam a literatura da CBB.: 78,36%
Não usam……………..……: 21,64%

De julho de 2005 a maio de 2006 De julho de 2005 a maio de 2006 àà 728 question728 questionáários respondidos rios respondidos 
representando 171.366 membros representando 171.366 membros –– dados parciaisdados parciais



PESQUISA QUANTITATIVAPESQUISA QUANTITATIVA

•• A igreja tem edifA igreja tem edifíício de ER:cio de ER:
Não possuem.: 38,66% 
Possuem…….: 27,60% 
Para as igrejas que possuem edifício: 
Atende à necessidade..................: 20,15%
A igreja usa espaço de terceiros.: 13,58%.

•• OrganizaOrganizaçções de ões de EducacãoEducacão Religiosa:Religiosa:
EBD: 15,52%
ET (DCC): 3,44%
Juniores: 8,38%
Adolescentes: 10,68%
Jovens: 11,96%
Casais: 5,98%
MCA: 13,26%
JCA: 3,12%
Homens: 6,61%
MR: 6,96%
ER: 5,21%
AM: 5,28%
Solteiros: 0,68%
GAM: 0,93%
Outras organizações: 2,07%

•• Literatura oficial (CBB):Literatura oficial (CBB):
Usam a literatura da CBB.: 78,36%
Não usam…………………: 21,64%

•• Departamento infantil: Departamento infantil: 
Possui……: 51,55% 
Não possui: 48,45%

•• Culto infantil:Culto infantil:
Possuem.: 77,79%
Não……..: 22,21%

•• Ensino na Escola BEnsino na Escola Bííblica Dominical:blica Dominical:
Classes por faixa etária: 80,03% 
Classes temáticas: 13,69% 
Outras formas: 6,28%

•• Treinamento contTreinamento contíínuo de professores: nuo de professores: 
Possuem: 28,98%
Não…….: 21,77% 
Às vezes: 49,25%

•• Treinamento contTreinamento contíínuo de liderannuo de liderançça:a:
Possuem.: 51,58%
Não……..: 48,42%

De julho de 2005 a maio de 2006 De julho de 2005 a maio de 2006 àà 728 question728 questionáários respondidos rios respondidos 
representando 171.366 membros representando 171.366 membros –– dados parciaisdados parciais



PESQUISA QUALITATIVAPESQUISA QUALITATIVA
Segundo semestre de 2006Segundo semestre de 2006

Considerou:Considerou:
•• a participaa participaçção de lão de lííderes importantes de deres importantes de 

projeprojeçção nacional e regional (95 lão nacional e regional (95 lííderes); deres); 
•• as respostas não foram pras respostas não foram préé--indicadas aos indicadas aos 

respondentes, que dissertaram respondentes, que dissertaram 
espontaneamente sobre suas percepespontaneamente sobre suas percepçções. ões. 

•• A resposta foi de 18% dos questionA resposta foi de 18% dos questionáários rios 
enviados.enviados.



PESQUISA QUALITATIVAPESQUISA QUALITATIVA
Segundo semestre de 2006Segundo semestre de 2006

Questões:Questões:
•• O que hO que háá de positivo no trabalho de educade positivo no trabalho de educaçção ão 

religiosa das igrejas batistas no Brasil?religiosa das igrejas batistas no Brasil?
•• O que precisa ser transformado ou consertado?O que precisa ser transformado ou consertado?
•• O que precisa ser criado e inovado?O que precisa ser criado e inovado?
•• O que precisa ser suprimido?O que precisa ser suprimido?
•• Em breves palavras, descreva o cenEm breves palavras, descreva o cenáário geral e rio geral e 

tambtambéém o educacional religioso das igrejas m o educacional religioso das igrejas 
batistas no Brasil.batistas no Brasil.

•• Outras sugestões e observaOutras sugestões e observaçções sobre a educaões sobre a educaçção ão 
religiosa nas igrejas batistas no Brasil e a sua religiosa nas igrejas batistas no Brasil e a sua 
oferta pela estrutura da Convenoferta pela estrutura da Convençção Batista ão Batista 
Brasileira.Brasileira.



V V -- Principais necessidades educacionais Principais necessidades educacionais 
para uma igreja oferecer uma educapara uma igreja oferecer uma educaçção ão 

religiosa equilibrada e efetivareligiosa equilibrada e efetiva
•• Necessidades de recursos estruturaisNecessidades de recursos estruturais

condicondiçções fões fíísicas para a oferta de um ensino aceitsicas para a oferta de um ensino aceitáável e com qualidade.vel e com qualidade.
Salas de aula limpas, arejadas e em tamanho compatível com o volume de alunos;
Sala de apoio para a coordenação e arquivos;
Biblioteca;
Computador para cadastramento dos alunos/classes e controle geral;
Equipamentos e recursos audiovisuais.

•• Necessidades de recursos humanosNecessidades de recursos humanos
Os recursos humanos incluem tanto o pessoal docente, quanto o pessoal 
gestor e auxiliar da área de educação religiosa na igreja:
Coordenador;
Secretário;
Equipe auxiliar de apoio;
Professores, líderes e auxiliares.

•• Necessidades de capacitaNecessidades de capacitaçção e recrutamento continuadosão e recrutamento continuados
Manutenção de programa de recrutamento de pessoal para a área de 
educação da igreja, bem como a capacitação continuada de modo a treinar 
tanto professores e líderes, quanto membros da equipe técnico-
administrativa.



VI. MacroVI. Macro--objetivos da educaobjetivos da educaçção ão 
religiosa batista no Brasilreligiosa batista no Brasil

São os grandes objetivos fundamentados na compreensão São os grandes objetivos fundamentados na compreensão 
teolteolóógicogico--bbííblica da vida e aplicados ao campo da educablica da vida e aplicados ao campo da educaçção.ão.

““ApApóós a conversão, o que se espera que uma pessoa recebas a conversão, o que se espera que uma pessoa receba
em termos de formaem termos de formaçção educacional religiosa?ão educacional religiosa?””

•• Levar cada pessoa a uma experiência de conversão cristãLevar cada pessoa a uma experiência de conversão cristã
•• Ajudar cada pessoa a se tornar um membro inteligente (sic), Ajudar cada pessoa a se tornar um membro inteligente (sic), 

consciente, consagrado e participante de uma igrejaconsciente, consagrado e participante de uma igreja
•• Auxiliar cada pessoa a ter conhecimento e compreensão Auxiliar cada pessoa a ter conhecimento e compreensão 

consciente da Bconsciente da Bííbliablia
•• Guiar cada pessoa a fazer do culto a Deus a parte vital e Guiar cada pessoa a fazer do culto a Deus a parte vital e 

constante de sua experiência cristãconstante de sua experiência cristã
•• Orientar cada pessoa no contOrientar cada pessoa no contíínuo crescimento em direnuo crescimento em direçção ão àà

maturidade cristãmaturidade cristã
•• Incentivar cada pessoa a empregar seus talentos e habilidades noIncentivar cada pessoa a empregar seus talentos e habilidades no

serviserviççoo

1. Os macro1. Os macro--objetivos teolobjetivos teolóógicos e educacionaisgicos e educacionais

Conselho de EducaConselho de Educaçção Religiosa da CBB(O Jornal Batista, 20/10/1980)ão Religiosa da CBB(O Jornal Batista, 20/10/1980)



VI. MacroVI. Macro--objetivos da educaobjetivos da educaçção ão 
religiosa batista no Brasilreligiosa batista no Brasil

São os objetivos maiores em nSão os objetivos maiores em níível da execuvel da execuççãoão
da educada educaçção religiosa na igreja local.ão religiosa na igreja local.

““Tendo em vista nossos objetivos teolTendo em vista nossos objetivos teolóógicos e educacionais, o que devemos fazer de concreto?gicos e educacionais, o que devemos fazer de concreto?””
•• Formar o aluno, dandoFormar o aluno, dando--lhe instrumentos pelos quais possa lhe instrumentos pelos quais possa 

chegar a ser um bom crente nas chegar a ser um bom crente nas ááreas do ser, sentir, conviver, reas do ser, sentir, conviver, 
saber/refletir e fazer. saber/refletir e fazer. 

•• Preparar o crente de tal maneira que possa combinar Preparar o crente de tal maneira que possa combinar 
conhecimentos, atitudes, valores e habilidades com uma vida conhecimentos, atitudes, valores e habilidades com uma vida 
piedosa, a fim de que estes elementos sejam usados por Deus piedosa, a fim de que estes elementos sejam usados por Deus 
para capacitar a igreja a cumprir sua missão na sociedade.para capacitar a igreja a cumprir sua missão na sociedade.

•• Desenvolver o crente nas vDesenvolver o crente nas váárias rias ááreas de relacionamentos, reas de relacionamentos, 
conhecimentos, bem como habilidades de comunicaconhecimentos, bem como habilidades de comunicaçção e ão e 
trabalho com o povo, seja na igreja, na famtrabalho com o povo, seja na igreja, na famíília ou na comunidade lia ou na comunidade 
em que esta igreja esteja inserida.em que esta igreja esteja inserida.

•• Formar o crente com a capacidade e a mentalidade de discipular Formar o crente com a capacidade e a mentalidade de discipular 
os santos para a maturidade na fos santos para a maturidade na féé e vida cristã e para e vida cristã e para 
desempenhar o servidesempenhar o serviçço na igreja.o na igreja.

2. Os macro2. Os macro--objetivos operacionaisobjetivos operacionais



V V -- Principais necessidades educacionais Principais necessidades educacionais 
para uma igreja oferecer uma educapara uma igreja oferecer uma educaçção ão 

religiosa equilibrada e efetivareligiosa equilibrada e efetiva
•• Necessidades de recursos estruturaisNecessidades de recursos estruturais

condicondiçções fões fíísicas para a oferta de um ensino aceitsicas para a oferta de um ensino aceitáável e com qualidade.vel e com qualidade.
Salas de aula limpas, arejadas e em tamanho compatível com o volume de alunos;
Sala de apoio para a coordenação e arquivos;
Biblioteca;
Computador para cadastramento dos alunos/classes e controle geral;
Equipamentos e recursos audiovisuais.

•• Necessidades de recursos humanosNecessidades de recursos humanos
Os recursos humanos incluem tanto o pessoal docente, quanto o pessoal 
gestor e auxiliar da área de educação religiosa na igreja:
Coordenador;
Secretário;
Equipe auxiliar de apoio;
Professores, líderes e auxiliares.

•• Necessidades de capacitaNecessidades de capacitaçção e recrutamento continuadosão e recrutamento continuados
Manutenção de programa de recrutamento de pessoal para a área de 
educação da igreja, bem como a capacitação continuada de modo a treinar 
tanto professores e líderes, quanto membros da equipe técnico-
administrativa.



VII. Diretrizes para o desenvolvimento daVII. Diretrizes para o desenvolvimento da
educaeducaçção religiosa batista no Brasilão religiosa batista no Brasil

•• Quanto ao projeto pedagQuanto ao projeto pedagóógicogico
Natureza e fundamentosNatureza e fundamentos
Extensão/abrangênciaExtensão/abrangência
CurrCurríículoculo

•• Quanto Quanto àà capacitacapacitaççãoão
•• Quanto ao material literQuanto ao material literáário e didrio e didáático tico (conte(conteúúdo)do)

•• Quanto Quanto àà operacionalizaoperacionalizaçção destas diretrizesão destas diretrizes
•• Quanto aos aspectos gerais e transitQuanto aos aspectos gerais e transitóóriosrios



ININ

FORMAFORMAÇÇÃOÃO
TRANSTRANS

Transfusão vivencial vs. transmissão Transfusão vivencial vs. transmissão 
cognitiva de conhecimentoscognitiva de conhecimentos

em vez deem vez de

por Lourenpor Lourençço Stelio Rega o Stelio Rega ©©



OrientaOrientaçção da educaão da educaçção na ão na 
igrejaigreja

Por valores cristãos Por valores cristãos 
e objetivos e objetivos 

educacionais?educacionais?

Por contePor conteúúdos?dos?
((conteudistaconteudista))



EducaEducaçção orientada por ão orientada por 
conteconteúúdosdos

((conteudistaconteudista))

3 3 -- ProfessorProfessor 2 2 -- ConteConteúúdodo

4 4 -- Sala de AulaSala de Aula

1 1 -- FornecedorFornecedor
por Lourenpor Lourençço Stelio Rega o Stelio Rega ©©



EducaEducaçção orientada porão orientada por valores valores 
cristãoscristãos e e objetivos educacionaisobjetivos educacionais

Palavra de DeusPalavra de Deus

Ambiente da comunidadeAmbiente da comunidade
(an(anáálise ambiental: sociedade, perfil do aluno, etc.)lise ambiental: sociedade, perfil do aluno, etc.)

PressupostosPressupostos
do projetodo projeto
educacionaleducacional

FornecedoresFornecedores
(de conte(de conteúúdo)do)

FeedbackFeedback

ValoresValores
Cristãos e Cristãos e 
Objetivos Objetivos 

GeraisGerais

ObjetivosObjetivos
EducacionaisEducacionais
contextuaiscontextuais

Ambiente Ambiente 
de ensinode ensino

ESTRUTURA, CURRESTRUTURA, CURRÍÍCULOCULO
CONTECONTEÚÚDO,AVALIADO,AVALIAÇÇÃOÃO
FORMAFORMAÇÇÃO DOCENTEÃO DOCENTE

AMBIENTE, etcAMBIENTE, etc

PROCESSO EDUCACIONALPROCESSO EDUCACIONAL
SISTÊMICOSISTÊMICO

por Lourenpor Lourençço Stelio Rega o Stelio Rega ©©



EducaEducaçção Integralão Integral

A vontade de
Deus

A missão
da igreja

A missão
da pessoa

O desenvolvimento
da pessoa

SABER/RefletirSABER/Refletir ←→←→ CONVIVERCONVIVER ←→←→ FAZER FAZER ←→←→ SER, SENTIRSER, SENTIR

Treinamento naTreinamento na
compreensão dacompreensão da
Palavra de DeusPalavra de Deus

CompreensãoCompreensão
TeolTeolóógicagica
e exege exegééticatica

Treinamento paraTreinamento para
vida avida a

comunitcomunitááriaria

CompreensãoCompreensão
socialsocial

Treinamento paraTreinamento para
o trabalhoo trabalho

no Reino de Deusno Reino de Deus

CompreensãoCompreensão
funcionalfuncional

e ministeriale ministerial

Treinamento paraTreinamento para
uma vida pessoaluma vida pessoal

equilibradaequilibrada

CompreensãoCompreensão
ontolontolóógica egica e
existencialexistencial

TransversalidadeTransversalidade
FormaFormaçção ão acadêmicaacadêmica, mas tamb, mas tambéém m prprááticatica//ministerialministerial,,

tambtambéém na vida m na vida emocionalemocional, na vida , na vida relacionalrelacional e no e no carcarááterter
por Lourenpor Lourençço Stelio Rega o Stelio Rega ©©



CronogramaCronograma
•• ElaboraElaboraçção do Plano Diretorão do Plano Diretor:

a. Fev/2007: Início dos trabalhos do GT
b. Até ago/2007: Primeira minuta do Plano Diretor para 

apreciação da Comissão de Educação Religiosa do  
Conselho Geral da CBB ou órgão que a substitua

c. Até nov/2007: Documento final do Plano Diretor para 
aprovação do Conselho Geral da CBB

•• Providências transitProvidências transitóóriasrias:
a. março/2007: fechamento do currículo de transição 

para 2009 e convite a autores
b. março/2008: fechamento do conteúdo para 2010 e 

convite a autores
•• DivulgaDivulgaçção do Planoão do Plano: 2008
•• AvaliaAvaliaçção do Plano em fase de implantaão do Plano em fase de implantaççãoão:

a. Primeira avaliação: 1º Trimestre de 2011
b. Segunda avaliação: 1º Trimestre de 2012



UzielUziel Carneiro Carneiro –– relator (ES)relator (ES)
MMáárcia rcia AburtoAburto (RJ)(RJ)
ÁÁbiabia Saldanha (PE)Saldanha (PE)
Alice Sarmento (MS)Alice Sarmento (MS)
Madalena de Oliveira Madalena de Oliveira MolochencoMolochenco (SP)(SP)
Ivone Ivone BoechatBoechat (RJ)(RJ)
Maria Aparecida Diniz (PE)Maria Aparecida Diniz (PE)
Miriam Lemos (MG)Miriam Lemos (MG)
Olga Maria R. Nogueira SantOlga Maria R. Nogueira Sant’’Anna (Fluminense)Anna (Fluminense)
Rosane Torquato (PR)Rosane Torquato (PR)
Corpo de redatoresCorpo de redatores

Grupo de Trabalho para a elaboraGrupo de Trabalho para a elaboraççãoão
do Plano Diretordo Plano Diretor



Ademir Clemente BezerraAdemir Clemente Bezerra
Adriano GomesAdriano Gomes
EnemyEnemy Guimarães LucasGuimarães Lucas
Fabiano PereiraFabiano Pereira
Maria Bernadete da SilvaMaria Bernadete da Silva
Nancy GonNancy Gonççalves alves DusilekDusilek (vice(vice--relatora)relatora)
Solange Cardoso A. Solange Cardoso A. d'd'AlmeidaAlmeida
LourenLourençço Stelio Rega (relator)o Stelio Rega (relator)

Comissão de EducaComissão de Educaçção Religiosaão Religiosa
do Conselho Geraldo Conselho Geral

da Convenda Convençção Batista Brasileiraão Batista Brasileira



WebWeb--sitesite::
Diretrizes:Diretrizes:
http://www.batistas.com/conselho/e_religiosahttp://www.batistas.com/conselho/e_religiosa
Esta apresentaEsta apresentaçção:ão:
www.etica.pro.brwww.etica.pro.br

E-mail:
diretor@teologica.brdiretor@teologica.br

http://www.batistas.com/conselho/e_religiosa
http://www.batistas.com/conselho/e_religiosa
http://www.etica.pro.br
http://www.etica.pro.br
mailto:diretor@teologica.br
mailto:diretor@teologica.br


ConvenConvençção Batista Brasileiraão Batista Brasileira
Comissão de EducaComissão de Educaçção Religiosaão Religiosa

do Conselho Geral da CBBdo Conselho Geral da CBB

Diretrizes para o Plano Diretor daDiretrizes para o Plano Diretor da
EducaEducaçção Religiosa Batista no Brasilão Religiosa Batista no Brasil


