
INSCRIÇÃO NOS MÓDULOS – 2010/2011 
De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega,  

mas Deus, que dá o crescimento.  
 (1 Co 3:6b -7; cf. Cl 2:19) 

 

 

Módulo 1 | INVISTA EM OUTRAS PESSOAS 
 

Aqui você conhecerá a estratégia divina para potencializar sua própria vida, e será desafiado a investir de si 
mesmo na vida de outras pessoas, através do discipulado. Aprenderá como se manter firmemente do 
lado da verdade e da justiça, confiando sempre em Deus, a despeito das circunstâncias. Seu compromisso de 
cultivar um caráter cristão modelar e de servir ao próximo produzirá forte impacto naqueles que convivem 
com você. E isso lhe dará também o privilégio de deixar às gerações futuras um legado de fé e esperança.  
 

Módulo 2 | A IGREJA FORA DA IGREJA 

  
Este módulo enfatizará o papel da igreja local em relação à missão integral, e como os cristãos devem 
partilhar o seu interesse pela justiça social, pois o envolvimento sociopolítico também faz parte do nosso 
dever cristão, uma vez que, a salvação também implica uma mensagem de juízo sobre toda forma de 
alienação, de opressão e de discriminação. Assim, a ação social é um aspecto essencial à missão da 
igreja.  
 

Módulo 3 | GRUPOS FAMILIARES/FRUTO DO ESPÍRITO 

 
Este módulo está organizado em 2 etapas. Na primeira, será tratado o tema “Restaurando a visão da 
Igreja”, que ajudará os irmãos a entenderem a visão dos grupos familiares a ser implantado em nossa igreja. 
Na segunda etapa, será estudado o Fruto do Espírito Santo (amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, 
bondade, fé, mansidão, temperança).   Obs.: os líderes da Igreja deverão escolher este módulo primeiro. 

 

Módulo 4 | COMO É DEUS 

 
Neste módulo serão apresentadas algumas das principais perfeições do caráter divino. Necessitamos de algo 
mais que um conhecimento teórico de Deus. Só conhecemos verdadeiramente a Deus em nossa alma, 
quando nos rendemos a Ele, quando nos submetemos à Sua autoridade e quando os Seus preceitos e 
mandamentos regulam todos os pormenores da nossa vida.  

 

Módulo JOVEM 
  

Se você tem entre 18 e 30 anos você pode escolher este módulo, se desejar. Aqui serão tratados todos os 
outros temas já destacados (Invista em outras pessoas, A igreja fora da Igreja, Grupos Familiares/Fruto do 
Espírito e Como é Deus) numa perspectiva que contemplará as questões vivenciadas pelos jovens no seu 
dia-a-dia. 

 
Esta parte será devolvida para a Escola Dominical. Guarde o conteúdo dos módulos para você. Este ano 
você fará 2 módulos e em 2011 mais 2 módulos. Coloque abaixo a ordem em que você deseja participar 
dos módulos, indicando o número dos módulos:  
 

 
SEU NOME COMPLETO: __________________________________________________________________ 

 

Em 1º lugar quero fazer o módulo: _____                 Em 3º lugar quero fazer o módulo: _____ 
Em 2º lugar quero fazer o módulo: _____                 Em 4º lugar quero fazer o módulo: _____ 
 
(   ) Desejo fazer o Módulo Jovem (18 a 30 anos) 
 
OS LÍDERES DA IGREJA DEVERÃO ESCOLHER ESTE MÓDULO PRIMEIRO 
 

Qual é a avaliação que você faz do sistema de módulos da EBD durante o ano de 2009? (Se precisar, use o 
verso) 
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

Igreja 
Presbiteriana
de Campos 


