RELATÓRIO MINISTERIAL - TERCEIRO TRIMESTRE IBAA (4/4) BIÊNIO 2021-2022
Outubro a Dezembro de 2021.
Os que com lágrimas semeiam com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando,
enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Salmo 126.5-6
Saudações fraternas, com a graça de nosso bom Deus finalizamos o ano de 2021.
Neste tempo concluímos o ANO LETIVO aqui na sede e nos polos, utilizando o sistema
hibrido e remoto. Neste último trimestre foi tempo de colheita em nosso Instituto, pois
tivemos a graça de formar 50 novos alunos em cerimônia de colação de grau aberta a
Igreja e Comunidade e café da manhã com cerimônia de descerramento da placa das
turmas. Louvamos a Deus por este primeiro ano de trabalho do biênio. Consideramos que
foi um tempo de muito aprendizado e avanços.
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. Neste trimestre o diretor entre outros trabalhos,
participou de uma ENTREVISTA na JMN ocasião onde apresentou o IBAA para os
veículos de comunicação da IPB. E neste período tivemos a organização da
ASSOCIAÇÃO DE EX-ALUNOS. O verso em destaque fala sobre o valor do trabalho, a fé
no Deus da aliança e o princípio da semeadura e colheita no contexto do pacto, com
estes versos em mente louvamos a Deus pelo trabalho que efetivamente realizado trouxe
frutos para a sua honra Glória.
O IBAA neste ano procurou praticar o princípio cristão da hospitalidade, sediando
importantes eventos conciliares Sínodos e Presbitérios, acolhendo alunos, membros da
comunidade, Igrejas locais, além de dedicar-se especialmente na acolhida de pastores e
missionários em trânsito e ação social como na campanha do agasalho. Cremos que
desta maneira, ainda que de uma forma modesta, foi possível apresentar a nossa filosofia
baseada nos três pilares da instituição Teologia Reformada, Vida Cristã e Serviço
contribuindo assim para o progresso do Evangelho.
Também destacamos que as ações desenvolvidas pela Diretoria seguiram o plano
bienal apresentado e aprovado junto ao Conselho Deliberativo.
Agradecemos ao nosso corpo de funcionários, professores e diretoria e Conselho
Deliberativo por contribuírem para o fortalecimento da Instituição. A Deus toda a Glória!
Sem mais para o momento, despeço-me fraternalmente em Cristo,
Rev. Manoel Gonçalves Delgado Jr. Diretor IBAA
Cuiabá/MT, 02 de dezembro de 2021.

*Obs.: Em anexo os relatórios dos trimestres anteriores do ano de 2021 e motivos de
oração.

Motivos de Oração.
“Orai sem cessar.” I Ts. 5.17
•

Pelo formatura e término do ano letivo.

•

Pela vida e saúde de funcionários, alunos diretoria e professores.

•

Pelo término da pandemia e retorno das aulas em 2022.

•

Pelos programas e projetos desenvolvidos no IBAA

