GUINÉ | ÁFRICA
PROJETO: Formação Teológica Básica
INÍCIO DO PROJETO: Janeiro de 2019
COORDENAÇÃO: Fabiano de Lima Soares (JMM), Dietrich Kauffman (IMB), Brian
Shores (IMB).
MOTIVAÇÃO: Os pastores e líderes das igrejas da Guiné têm pouco conhecimento
bíblico/teológico. Consequentemente, o desenvolvimento das igrejas, o evangelismo e
discipulados, bem como todo processo rumo a uma igreja autoproclamável,
autosustentável e autopropagável está fortemente comprometido. Outro fator motivador
é que Conacri conta com apenas um seminário teológico e os pastores e líderes não
conseguem cursá-lo, ou pela dificuldade de dedicar tempo integral ao ministério ou pela
impossibilidade de custear o curso.
OBJETIVOS E REALIZAÇÕES:










Proporcionar aos pastores e líderes conhecimento bíblico e teológico básico, a
fim de equipá-los com o preparo adequado para cumprir com eficiência seu papel
no ensino, na administração da igreja, no pastoreio de membros e na
propagação da igreja como um todo;
O curso conta com um plano de aulas divididos em módulos com duração total
de dois anos. O cronograma conta com módulos simples e intensivos. Os
professores (missionários) ministram as aulas mensalmente no espaço cedido
por uma das igrejas batistas;
Para realização de duas disciplinas, contamos com a colaboração de dois
professores de seminários que são missionários da IMB. Eles vêm ao país
sustentados pela missão americana;
Nenhum custo é repassado para os alunos (pastores e líderes). Os mesmos
arcam apenas com suas despesas pessoais de transporte;
É disponibilizado aos alunos uma pequena biblioteca composta por livros
teológicos e bíblias de estudo com o objetivo de fornecer ferramenta para a
elaboração dos trabalhos solicitados, aprofundamento dos temas estudados e
sermões;
A formatura da primeira turma será em dezembro de 2020.

METAS PARA 2020:
 Capacitar pastores e líderes para elaborar sermões completamente
fundamentados nos ensinamentos bíblicos dentro de uma análise contextual
correta;
 Ensinar conteúdos doutrinários e missiológicos;
 Fornecer ferramentas para uma melhor administração eclesiástica.

