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“Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança;
queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus; sou exaltado entre as
nações, sou exaltado na terra.” Salmos 46:9-10 ARA

Graça e paz, com a benção de nosso Senhor, finalizamos o primeiro trimestre de 2022
aqui no Instituto Bíblico.
Com a graça de Deus podemos celebrar o arrefecimento da pandemia em solo pátrio.
Isto faz com que tenhamos um cenário de retorno presencial de alunos, e ao mesmo
tempo uma enorme demanda de consolo e misericórdia a partir da Igreja. Porém o
contexto internacional por conta de um conflito entre duas nações na Europa, representa
uma crise humanitária e pressiona a economia das nações trazendo reflexos em um
mundo cada vez mais interconectado. Sem dúvida a Igreja de nosso Senhor deve buscar
sabedoria do alto, para discernir sua forma de atuação neste mundo que carece da
mensagem da salvação.
Aqui no IBAA, tivemos o início de mais um semestre letivo. Com um expressivo
número de alunos matriculados em nosso primeiro ano. Ao todo estima-se um número de
35 alunos em nossa sede. E pelo segundo ano consecutivo, tivemos matrículas elevadas
no primeiro ano.
Além da manutenção de nossas extensões existentes, firmamos mais duas parcerias
com extensões do curso médio em teologia, Sorriso e Juína. Estas extensões além de
suas cidades alcançam as cidades adjacentes influenciando os campos de sua região,
tratam-se de verdadeiros polos estratégicos. Também pudemos fechar neste biênio os
primeiros contratos dos CMB´s - Cursos Modulares Breves. Um na cidade de Nobres e
outro na Cidade Campo Verde. Agora temos 05 polos do IBAA e 02 Modulares Breves
contratados. Totalizando o número de 230 alunos. Eu como diretor tive a oportunidade de
visitar três polos neste trimestre. Fazendo a abertura oficial dos polos de Sorriso e Juína.
No aspecto pedagógico destacam-se o trabalho de constante 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, os investimentos no internato, material
pedagógico, programa de acolhida e hospedagem de pastores e missionários em trânsito,
e a ampliação do quadro de professores, com a incorporação de 40% de professores
locais dos polos, e o ingresso de novos professores, nos novos polos e CMB´s. Com a
graça de Deus tivemos a ampliação de Polos e do número de alunos na Sede. Hoje o

nosso desafio consiste nos preparativos para a reunião do Supremo Concílio, ocasião em
que o IBAA irá hospedar lideranças em suas dependências, e nas estratégias para
melhoria do ensino e redução da evasão escolar, um grande desafio de qualquer
instituição teológica.
Conforme o planejamento, o Programa Igreja Amiga conta hoje com a adesão formal
de 12 Igrejas locais parceiras neste primeiro trimestre, e a nossa Associação de Ex-Alunos
conta com diretoria nomeada e 71 participantes nos seus quadros.
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 e Maria
Aparecida, 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, Irmã Cinthia,
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 Bíblico.
Destaca-se ainda neste trimestre os estudos para a viabilização da cantina para os
alunos, uma vez que, muitos alunos vêm direto do trabalho para as nossas dependências
ficando sem alimentação todo o período letivo.
Sem mais para o momento, despeço-me fraternalmente em Cristo,

Rev. Manoel Gonçalves Delgado Jr.
Diretor IBAA
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