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“Por que dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente.
Amem!”
Rm 11, 36

Graça e paz, com a graça de nosso Senhor, finalizamos o primeiro trimestre aqui no
Instituto Bíblico.
Como é de conhecimento de todos, a pandemia se estendeu mais do que o esperado, e no
instante em que escrevo este relatório um número record de mortes diárias, numa segunda
onda da pandemia tem trazido dificuldades e luto para inúmeras famílias e desafiado a ação
pastoral da Igreja.
Dentre estas baixas, o ex-aluno Antônio Pilar Cardoso Neto partiu para estar com o Senhor,
este fato nos deixa penalizados e ao mesmo tempo, solidários com os familiares e demais
membros de nossa comunidade.
Tal cenário de pandemia, e os decretos visando a contenção da mesma exigiram que
decisões fossem tomadas visando a adequação do nosso planejamento. Tais medidas
envolveram o investimento em plataformas de ensino remoto, adequações em nossa grade
semestral, com a adoção do ensino hibrido e remoto, investimento em manutenção de
equipamentos, em especial a troca de nosso plano de internet e telefonia, e a aquisição do
Google for education.
Em paralelo, foram realizadas algumas adequações em nossa sede social, visando a boa
ordem e zeladoria. Estas melhorias incluem o reparo de pintura, forro, adequações dos
alojamentos do internato, e reparos no jardim.
Nossa equipe de funcionários encontra-se praticamente completa, faltando apenas a
contratação de profissional para copa/cozinha e limpeza. O que deverá ser efetivado apenas
com a ampliação e reabertura das matrículas do internato. Até lá continuam as escalas
especiais e serviços terceirizados.
No aspecto pedagógico destaca-se o trabalho de adequação da grade e o esforço da
diretoria e professores pela constante melhoria do nosso Ementário. A criação da plataforma
de vídeos do IBAA CLASS, canal oficial do IBAA, e a ampliação do quadro de professores,
com a incorporação de 30% de professores locais dos polos.
Com a graça de Deus tivemos a ampliação de Polos e do número de alunos na Sede. Hoje
contamos com cerca de 37 alunos sendo 19 alunos no primeiro ano, 7 no segundo ano e 11
alunos no terceiro ano, e contamos ainda com três Polos sendo Lucas do Rio Verde com 24
alunos, Rio Verde Goiás com 34 alunos e Tangará da Serra em processo de matrículas e
previsão mínima de 20 alunos. Totalizando 114 alunos no Curso Médio de Teologia, sendo
90% membros da IPB. Um crescimento superior a 150% em relação ao exercício anterior.

Conforme o planejamento, criamos o Programa Igreja Amiga com a adesão formal de 9
Igrejas locais parceiras neste primeiro trimestre, e demos início a Associação de Ex-Alunos
que já iniciou o processo de adesão/filiação.
Hoje a nossa diretoria conta com o Rev. Manoel Delgado Jr. na Direção, Gerson Emerich
Portes na Vice-Direção e Rev. Jefferson Richard Zimmer como Capelão. Contamos ainda com
o apoio voluntário dos irmãos Rev. Juliano Lima, coordenação de música, Presb. Thiago Serra
como suporte e T.I. e o Rev. Rubens na coordenação do Departamento de Missões, além da
Ev. Cida, Cristina e Alzenir no ministério de intercessão em favor do IBAA. O nosso corpo de
funcionários que conta com o irmão Gerson como Coordenador Administrativo-Financeiro, irmã
Cristina como nossa Secretária Executiva, e o Sr. João como Zelador e funcionário mais antigo
em atividade no Instituto Biblico.
Destaca-se ainda neste trimestre o registro de Atas de posse da Diretoria, pelo
C.D./Conselho Deliberativo; a implantação do Programa Biblioteca do Estudante com
entrega de 203 livros (sendo 90% da Editora Cultura Cristã); a redução do valor das
mensalidades; a aquisição de 120 Bíblias de Genebra para a campanha de matrículas, com a
entrega de 110 Bíblias; o retorno dos Cultos do campus semanais e por fim, a quitação integral
dos valores referentes ao acerto do Rev. Adilson Maciel, ex-diretor e da secretária do exercício
anterior que serviu ao IBAA por vários anos.
Gostaria de reiterar a nossa gratidão a Deus e expressar que sem a sua ajuda e apoio, tal
resultado não seria possível.
Sem mais para o momento, despeço-me fraternalmente em Cristo,

Rev. Manoel Gonçalves Delgado Jr.
Diretor IBAA
Cuiabá/MT, abril de 2021.

“Orai sem cessar.” I Ts 5, 17

Motivos de oração:
-Direção divina na tomada de decisões.
-Proteção e saúde para professores, funcionários e alunos e familiares.
-Pelo fim da pandemia.
-Pelos cursos nos polos e aulas na sede.
-Pelo crescimento e edificação dos alunos e Igrejas.
-Pelos Programas e Projetos do IBAA.
-Pela direção e Conselho Deliberativo.

