CCT

Centro de Capacitação Teológica
se
SEGUNDA IGREJA BATISTA EM BARRA DO PIRAÍ
SIBBPP e
ABCESF

O Centro de capacitação Teológica- CCT surgiu como um desejo
de fornecer ferramentas aos membros das igrejas, de modo que
possam servir com qualidade ao Senhor.na maioria dos casos, o
serviço cristão é feito por pessoas bem intencionadas,mas que
não possuem a instrução necessária para desenvolver o
trabalho com bom desempenho.Sendo assim,muitos se sentem
frustrados e incapacitados.Nossa inspiração vem do texto de
Efésios 04:11, em que o apóstolo Paulo afirma, de forma
enfática, que os santos precisam ser equipados para a obra do
ministério.
O currículo do CCT foi composto observando as necessidades
da nossa igreja e no que acreditamos serem as necessidades da
maioria das igrejas. Não é nosso desejo que o CCT se torne um
seminário, mas sim um Centro voltado, especificamente, para a
formação de pessoas que queiram servir na igreja local,
embora, já tivemos o caso de pessoas que se viram desafiadas
a avançar um pouco mais na sua preparação teológica,
buscando o preparo em um seminário.
Estamos convencidos de que o CCT tem sido um instrumento
eficiente na formação de líderes para as igrejas, tendo passado
por aqui pessoas oriundas das mais variadas denominações.
Somos gratos a Deus por nos fazer úteis a Sua causa.
Pastor Celso Martinez

CENTRO DE CAPACITAÇÃO TEOLÓGICA
¾ O QUE É O CCT?
Centro de capacitação teológica é uma proposta que visa investir no
“Treinamento de Líderes”, objetivando o aperfeiçoamento de irmãos na
vida de sua igreja local.
¾ QUAL O OBJETIVO DO CCT?
O CCT visa “equipar os santos para a obra do ministério” através de
disciplinas que ofereçam subsídios práticos na vida da igreja local.Não
tem a finalidade de ser um seminário de formação de pastores e sim um
curso para treinamento de líderes.
¾ OS ALUNOS
Poderão ser alunos, todos os crentes, membros das igrejas evangélicas,
que tenham interesse em receber capacitação para melhor desempenho
do ministério cristão de sua igreja.
¾ AS AULAS
As aulas acontecem três dias da semana: segunda, terça e quinta, de
19h ás 21:45h, no prédio de educação religiosa da Segunda Igreja
Batista em Barra do Piraí.
As matérias são:
•

Teologia Sistemática

•

Geografia Bíblica

•

Homilética

•

História da Igreja

•

Culto Cristão

•

Panorâmica do Novo e Velho Testamento

•

Evangelismo

•

Português

•

Hermenêutica

•

Seitas e Heresias

¾ TROTE SOLIDÁRIO
A turma veterana após as boas vindas desafia a turma que está
chegando a abrir o coração para ajudar aqueles que precisam como:
idosos, crianças e pessoas carentes. A ajuda é realizada com a
arrecadação de leite, materiais escolares, materiais de limpeza,
alimentos, agasalhos e outros.

¾ SEMANA DE REFLEXÃO TEOLÓGICA
Trabalho de avaliação das turmas com diversos temas reflexivos
apresentados de forma dinâmica para professores, alunos e convidados.
¾ AULA DA SAUDADE
É hora de ir embora!
A saudade já bate à porta... De forma carinhosa, a turma que
permanece, professores e coordenação brincam e se despedem da
turma que sai, homenagens, músicas,enquetes e um delicioso jantar
compõem esse momento.
¾ MUTIRÃO MISSIONÁRIO
Estágio supervisionado numa igreja previamente escolhida pelos alunos,
onde desenvolvem atividades, tais como: trabalho de evangelismo,
trabalhos infantis,musicais,teatro,culto de louvor a Deus, objetivando
promover o crescimento e a edificação da igreja anfitriã, e a
proclamação da bendita e gloriosa mensagem salvadora de Jesus
Cristo.,
Todos os trabalhos são elaborados pelos alunos e supervisionados
pelos professores e pela coordenação
¾ FORMATURA
Grande festa de louvor e gratidão a Deus. Realizada no templo da
SIBBP, tem sido um momento marcante na vida de todos que já
concluíram o CCT.os alunos, sempre muito elegantes e alegres recebem
pastores, suas igrejas ,familiares, e demais convidados para
compartilharem suas vitórias.
¾ CORPO DOCENTE E ADMINISTRAÇÃO
Formado por uma equipe renomada de pastores e professores da
região, que tem se empenhado em elevar a credibilidade e a qualidade
do CCT.
¾ ORGANIZAÇÃO:
SIBBP- Segunda Igreja Batista em Barra do Piraí
ABCESF-Associação Batista Centro |Sul Fluminense

