RELATÓRIO MINISTERIAL - TERCEIRO TRIMESTRE IBAA (3/4) BIÊNIO 2021-2022
Julho a Setembro de 2021.

Não vos esqueçais de praticar a hospitalidade; pois agindo assim, mesmo
sem perceber, alguns acolheram anjos. Hebreus 13.2 ARA
Saudações fraternas, com a graça de nosso bom Deus finalizamos o terceiro
trimestre do ano de 2021. Neste tempo iniciamos o NOVO SEMESTRE LETIVO aqui na
sede e nos polos, utilizando o sistema hibrido e remoto.
Neste trimestre foi tempo de acolhida, e de missões em nosso Instituto, com as
reformas e reparos em nossa sede tivemos condições de sediar importantes eventos e
finalmente hospedarmos pastores e líderes conforme nosso planejamento.
Nos dias 9 e 10 de Julho sediamos em nossas dependências, a REUNIÃO
ORDINÁRIA DO SÍNODO CENTRO AMÉRICA, também nos dias 13 e 14 de Agosto o
IBAA realizou-se a primeira SEMANA MISSIOLÓGICA evento que abriu o semestre letivo
e contou com a presença do Missionário da APMT Rev. Fábio Ribas, e do Executivo da
APMT Rev. Marcos Agripino, também sediamos no dia 14 de Agosto a FEIRA
MISSIONÁRIA, uma belíssima iniciativa da Federação de SAFs do PCMT, e além disto,
nos dias 27 e 28 de setembro o IBAA sediou CURSO DE CAPACITAÇÃO
MISSIOLÓGICA da APMT, com a presença do missionário Cornélio Castro e cerca de 35
alunos participantes, e para finalizar o trimestre missionário no dia 29 de setembro foi
realizada uma palestra especial com o Casal de Missionários da APMT Elizabeth e
Joaquim que ministraram uma PALESTRA sobre o valor estratégico das artes para a
evangelização em contexto, urbano e missionário.
Destacam-se neste período, o início das hospedagens para pastores e missionários
em trânsito, e os primeiros eventos especiais organizados por igrejas locais sediados no
Instituto, para o período apresentamos o número de 62 (SESSENTA E DUAS) diárias
ofertadas e realização de dois eventos especiais sediados em nossas dependências por
valor simbólico.
Registra-se também a aquisição consignada de livros da editora Cultura Cristã,
Editora Palavra e a MW distribuidora disponibilizando aos nossos alunos livros para a
sua formação. A previsão é que neste ano cerca de 2500 exemplares sejam distribuídos
no Mato Grosso e Goiás através deste trabalho do Instituto Bíblico. E as baixas de itens de
patrimônio, todas devidamente analisadas e aprovadas pela diretoria. Os itens doados
beneficiaram instituições e Igrejas.
Em tempo, rememoramos os trabalhos da Capelania com o CULTO DO CAMPUS,
aconselhamento de alunos e o Departamento de Missões com a realização dos
primeiros treinamentos missionários do ano.
No término deste trimestre nossos internos estiveram na cidade de Juscimeira,
realizando trabalhos de evangelização, pregação e ensino por ocasião do DIA DO
SEMINARISTA. Louvamos a Deus pela oportunidade e acolhida da Igreja. O diretor entre
outros trabalhos, participou de um VIGÍLIA ESPECIAL organizada pela Confederação
Nacional de SAF´s ocasião onde ministrou a Palavra para todas as presentes. E neste

período tivemos a primeira LIVE DA SAUDADE, organizada pela diretoria e
ASSOCIAÇÃO DE EX-ALUNOS.
O verso em destaque exorta sobre a prática da hospitalidade. O IBAA neste período
procurou praticar este princípio cristão, sediando importantes eventos conciliares,
acolhendo alunos, membros da comunidade, Igrejas locais, além de dedicar-se
especialmente na hospedagem e acolhida de pastores e missionários em trânsito.
Cremos que desta maneira, pudemos ainda que de uma forma modesta, apresentar a
nossa contribuição para a acolhida com dignidade dos mensageiros da Palavra,
contribuindo assim com a missão, e o progresso do Evangelho.

Sem mais para o momento, despeço-me fraternalmente em Cristo,

Rev. Manoel Gonçalves Delgado Jr. Diretor IBAA

Cuiabá/MT, 08 de outubro de 2021.
*Obs.: Em anexos motivos de oração e relatório financeiro.

ORAÇÃO.
“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.
-Por novos polos, e início dos cursos modulares breves.
-Pelo Internato, novos alunos.
-Pelo crescimento e edificação dos alunos e Igrejas.
-Pelos Programas e Projetos do IBAA.
-Pela direção do IBAA, professores e Conselho Deliberativo
.

