RELATÓRIO MINISTERIAL - SEGUNDO TRIMESTRE IBAA (2/4) BIÊNIO 2021-2022
Abril a junho de 2021.
Vês a um homem perito na sua obra? Perante reis será posto; não entre a plebe.
Provérbios 22:29 ARA
Saudações fraternas, com a graça de nosso bom Deus finalizamos o segundo
trimestre do ano de 2021. Neste tempo finalizamos o PRIMEIRO SEMESTRE LETIVO na
sede e nos polos, utilizando o sistema híbrido e remoto. E alcançamos a marca de 130
alunos matriculados.
Também devemos destacar que conforme agendamento da direção do IBAA várias
visitas oficiais foram realizadas às igrejas locais, além de contato com pastores e líderes
visando a ampliação do quadro de alunos e a divulgação do Instituto Bíblico. Em uma
destas viagens de representação, foi formalizado, o POLO DE CAMPO VERDE, com
início das aulas já para o segundo semestre letivo de 2021, totalizando assim, 4 polos
ativos no IBAA, além das prospecções em andamento para 2022.
Mas este trimestre foi tempo de olharmos para a nossa SEDE SOCIAL visando a
reforma, reparos e adequações de nossas dependências. Foram feitos investimentos no
internato, disponibilizando uma suíte para pastores e missionários em trânsito que
necessitarem de uma instalação para acolhida. Algo que certamente será proveitoso e útil
para o corpo de Cristo em nossa região, além de representar economia com hospedagem
de preletores convidados e professores visitantes.
Em nossa BIBLIOTECA, está sendo realizado um minucioso cadastro das obras,
visando a atualização e ampliação de nosso acervo. Trabalho este desenvolvido pela
secretaria e alunos do internato. Neste período também destaca-se a prospecção de
novos parceiros para a nossa livraria, agora além da editora Cultura Cristã, que nos
concede até 50% de desconto consignado, teremos a Editora Palavra e a MW
distribuidora com 50% e 30% consignados, respectivamente. Assim poderemos
abastecer o IBAA, com todas as editoras reformadas do País (Monergismo, Fiel, Puritanos
entre outras...) ampliando o potencial de nossos programas, e o acesso a conteúdos de
excelência literária.
O IBAA neste período fez investimentos visando a melhoria da COMUNICAÇÃO
INSTITUCIONAL, assim foram realizadas atualizações no site e em nossas redes sociais,
bem como aquisições dos equipamentos necessários para a montagem de um ESTÚDIO
DE GRAVAÇÃO para o IBAA CLASS, espaço este, que poderá eventualmente ser
sublocado para as Igrejas, para a produção de conteúdo, disponibilizando às Igrejas locais
uma importante ferramenta, nestes dias de restrição social e avanço do ensino remoto.
Nossos internos tiveram investimentos visando a melhoria das dependências,
fizemos aquisição de três ventiladores novos para o internato, montagem e
disponibilização de mais 10 vagas, e para a cozinha e refeitório a aquisição de uma NOVA
GELADEIRA e aprovação de investimentos em alimentação para os internos, além das
doações da SAF que continuam sendo regularmente recebidas.

Registra-se também, os trabalhos da Capelania com o CULTO DO CAMPUS e o
Departamento de Missões com o planejamento e prospecção dos primeiros treinamentos
missionários já para o terceiro trimestre do ano. Destacando-se ainda a aquisição e
entrega de 918 livros no PROGRAMA BIBLIOTECA DO ESTUDANTE e a entrega de
cerca de 130 BÍBLIAS DE GENEBRA. Com esta marca alcançamos no primeiro semestre
a previsão de venda de livros do ano de 2021, com a real perspectiva de dobrar a meta
pretendida. Com a iniciativa do Rev. Nelson de Abreu Júnior Presidente do nosso
Conselho Deliberativo, junto ao Município, os nossos professores tiveram acesso a
vacinação, estando em sua maioria já imunizados.
No último dia deste trimestre nossos alunos auxiliaram na distribuição de cobertores
e agasalhos às pessoas em situação de Rua. Foram cerca de 75 cobertores distribuídos
em diferentes lugares, para minimizar o rigor deste inverno. Fruto da CAMPANHA DO
AGASALHO.
O verso em destaque deste provérbio apresenta a importância de fazermos o nosso
melhor dando atenção aos detalhes, e almejando sempre a excelência. A excelência é
uma virtude que honra a Deus, e move as pessoas. Que possamos oferecer o melhor que
temos, para o nosso Deus que é santo.
Sem mais para o momento, despeço-me fraternalmente em Cristo,

Rev. Manoel Gonçalves Delgado Jr.
Diretor IBAA

Cuiabá/MT, 01 Julho de 2021.

*Obs.: Em anexos motivos de oração e relatório financeiro.
“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

