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RESUMO

Esta dissertação descreve o chamado para o projeto de Deus, a missão,
visão, valores e a fundação do Instituto Cristão de Ensino e Empreendedorismo
Social (IDE), colocado em nosso coração em tenra idade. O Senhor Deus nos
preparou por um período de 55 anos até o início do projeto em dezembro de 2010 e
a finalização, em novembro de 2013, da construção civil e elaboração do Projeto
Político, Pedagógico e de Desenvolvimento Institucional, com suas atividades
iniciando em fevereiro de 2014. Aos cinco anos de idade, veio à minha mente fazer
um trabalho para Deus, após os 50 anos de idade. Muito tempo depois, em janeiro
de 2010, fiz treinamento missionário na Tailândia, em Business As Mission (BAM), e
em dezembro de 2010, começamos a escrever a proposta do projeto. O Senhor vem
suprindo todas as necessidades financeiras e de conteúdo pedagógico e social. A
atuação do IDE para o quinquênio 2014-19, foi definida com base no foco da visão,
com aplicação aos oito objetivos do projeto, chegando às três principais ações, a
saber: Evangelismo, Desenvolvimento Social, Capacitação de Líderes. As outras
cinco, foram: Desenvolvimento Profissional, Cidadania (voluntariado), Prevenção e
Reinserção social, Cursos e Eventos e Atividades Esportivas. A Missão do IDE é
capacitar pessoas com valores bíblicos e recursos profissionais, que sirvam e gerem
transformação social, com a Visão de mobilizar pessoas e apoiar projetos
estratégicos. Os Valores ensinar a Bíblia, valorizar o ser humano, evangelizar,
transformar a sociedade, servir e discipular. As bênçãos decorrentes do ensino da
Palavra de Deus resultam em transformação de vida, valores, responsabilidades. Os
princípios eternos e universais da Bíblia Sagrada devem direcionar a nossa posição
como Cristãos, em todos os tempos e culturas e na transitoriedade do mundo. A
Igreja do Senhor Jesus Cristo é a casa de Deus, Igreja do Deus vivo, a coluna e
firmeza da Verdade.
Palavras chave: Instituto Cristão, Ensino Bíblico, Capacitação de Líderes,
Conhecimento, Empreendedorismo Social, IDE.

ABSTRACT

This dissertation describes the call to God's plan, mission, vision, values and
the foundation of the Christian Institute of Teaching and Social Entrepreneurship
(IDE), placed in my hearts at an early age. The Lord God has prepared me for a
period of 55 years until the project has begun in December 2010 and finalized the
building construction in November 2013. At five years old, came to my mind to make
a work for God, after 50 years of age. Many years later, in January 2010, we did
missionary training in Thailand in Business as Mission (BAM), and in December 2010
we start writing the project proposal. The Lord is supplying all necessity for
development the project. The strategic plan of IDE for the five -year period 2014-19,
was defined based on the focus of vision for the project. The three principal actions
are: Evangelism, Social Development, and Leadership Development. The other five
were: Professional Development, Citizenship (volunteering), Prevention and Social
Reintegration, Courses & Events, and Athletics. The IDE activities will start in
February 2014. The Mission of the IDE is to empower people with biblical values and
professional resources to serve and manage social change, with the vision to
mobilize people and support strategic projects that promote social change in the
areas of evangelism, social development and leadership training. Values teach the
Bible, valuing the human being, to evangelize, to transform society and serve. The
eternal and universal principles of the Holy Bible should direct our position as
Christians, in all times and cultures and the transience of the world. The Church of
the Lord Jesus Christ is the house of God, Church of the living God, the pillar and
ground of truth.
Keywords: Christian Institute, Bible Teaching, Leadership Development, Knowledge,
Social Entrepreneurship, IDE.
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CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA
Hoje, com o avanço das tecnologias nas diversas áreas e encurtamento das
distancias entre os países, em um mundo globalizado, as pessoas têm maior
liberdade em escolher uma religião dentre a prateleira apresentada diariamente pelo
rádio, televisão, imprensa escrita, internet, mídias sociais e igrejas. A oferta de
curas, milagres, prosperidade financeira, libertação do inimigo estão entre as
principais. Isto com certeza cria uma descrença na fé das pessoas pelas ciladas das
promessas e, principalmente, pela falta de conhecimento da Palavra de Deus
pregada por Jesus aos discípulos e ao povo, em seu ministério de cerca de três
anos.
Para exemplificar, veja o que mostra o Censo Brasileiro no tocante às
religiões (IBGE, 2010), onde houve uma queda acentuada no crescimento dos
evangélicos na última década (2001-2010), quando comparado com os dados
publicados na década anterior (1991-2000). Na primeira década os evangélicos
cresceram em média 120%, enquanto que na última foi em média de 62% (Santos
2013).
Ainda de acordo com o autor, pesquisas conduzidas por sociólogos da
Universidade de São Paulo, mostraram que entre a população sem religião,
encontram-se 38% de ex-católicos, 28% de ex-evangélicos e 29% de religiosas de
“outras” denominações. Houve um crescimento da população sem religião no Brasil,
como indicam os dados do IBGE (2000): 0,55% (1960); 0,79% (1970); 1,89% (1980);
5% (1991) e 7,3% em 2000.
O quadro das religiões no Brasil está cada vez mais complexo. Em sua
pesquisa o autor encontrou que em municípios da região metropolitana de São
Paulo, 24% dos pesquisados não possuem religião. As populações sem religião
estão dispersas em todas as classes sociais e em todas as faixas etárias.
Neste contexto, o Instituto Cristão de Ensino e Empreendedorismo Social
(IDE), tem a proposta de preparar líderes Cristãos, com ferramentas motivacionais,
treinamento, inovação na metodologia de liderança visando o alcance de pessoas
que não conhecem a Palavra de Deus e, também, aquelas cujo preconceito as
impede de buscar uma comunidade Cristã. O IDE surgiu de um chamado de Deus
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que recebemos, ainda em tenra idade, para realizar a Sua obra após os 50 anos de
idade, o qual será descrito com detalhes nos próximos capítulos.
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1 HISTÓRICO DA CRIAÇÃO DO INSTITUTO CRISTÃO DE ENSINO E
EMPREENDEDORISMO SOCIAL
1.1

A Visão
Nasci em outubro de 1947 na cidade de Fortaleza, estado do Ceará, de

família católica, fui batizado ao nascer e fiz a primeira comunhão aos dez anos de
idade. Aos três anos a nossa família mudou para a cidade do Crato, sul do estado,
onde cresci e passei toda a adolescência com o avô paterno protestante, avó
católica praticante e avós maternos católicos.
O meu avô paterno, Luiz Alves Barbosa, era missionário e eu frequentava
com ele desde os três anos de idade a Primeira Igreja Batista Regular do Crato. A
família católica considerava um absurdo o meu avô me levar para a igreja “dos
crentes ou bodes” como era conhecido na época.
O chamado de Deus ocorreu ao redor de cinco anos de idade e, foi algo que
veio à minha mente para fazer um trabalho para Ele, após os 50 anos de idade. Na
época não entendi o que significava, mas aceitei a ideia e comentei com meus pais e
meu avô. Neste meu caminho estou sendo alertado pela minha consciência, pela
palavra de Deus e pelo Espírito Santo.
Decorrido alguns anos fiz o curso superior, em Fortaleza, e ao concluir, 1971,
viajei para a cidade de Ribeirão Preto para cursar o mestrado em Genética, na
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo.
No início da década de 80 passei por dúvidas existenciais e busquei o
espiritismo, na expectativa de encontrar respostas às minhas indagações e
entendimento sobre Deus e as circunstâ ncias da vida. Durante alguns anos
dediquei-me com muito afinco ao estudo do espiritismo, onde li mais de duas
centenas de livros.
Apesar de trabalhar com a doutrinação dos espíritos percebi que algo me
faltava e que não tinha alegria e nem paz. Observei também que em muitas manhãs
acordava e vinha a minha mente o hino Foi na cruz, foi na cruz, que um dia eu vi;
Meu pecado castigado em Jesus; Foi ali, pela fé, que os meus olhos se abriram, E
agora me alegro em Sua luz (Harpa Cristã da Assembleia de Deus, no15) que o meu
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avô cantava quase todo dia e, principalmente, em nossas viagens de moto Índia
1200, pelos sertões cearenses. Com esta pequena canção algo acontecia em meu
coração, pois o meu ser se enchia de paz e esperança, porém, não associava que
provinha de Deus.
Com o passar dos anos voltei à Igreja Evangélica e, depois de um ano fui
batizado, em 21 de dezembro de 2003. Por volta de 2005 voltou à mente que o
tempo havia passado e eu nada fizera, no conceito entendido na época de servir a
Deus. Após muita reflexão orei a Deus pedindo sabedoria e discernimento sobre
aquela lembrança que vinha frequentemente à minha mente. Durante os meses de
agosto a novembro de 2009, fiquei de cama com fortes dores, devido a uma hérnia
na coluna. Fui internado no Hospital das Clínicas da FMRP-USP, na terça-feira, dia 3
de novembro de 2009 para tratamento e como a dor não cedia, a cirurgia foi
marcada para a segunda-feira, dia 8 de novembro. No sábado pedi ao médico para
passar o final de semana em casa, pois a minha netinha Lavínia havia nascido há
poucos dias (17 de outubro).
No final da tarde de sábado o funcionário me levou de cadeira de rodas para
fazer a ressonância magnética. Ao ser colocado no aparelho, aproximaram-se duas
médicas, que me receberam carinhosamente e disseram: Professor nós fomos suas
alunas no primeiro ano de medicina, fique tranquilo que tudo vai dar certo, ou algo
parecido. Ao começar o exame a dor foi aumentando, pensei em apertar o botão
para interromper, então, me lembrei do chamado de Deus e falei Senhor Eis-me aqui
para fazer a sua obra, nada me impedirá desta vez. Depois de algum tempo sentime fortalecido para suportar a dor.
Após o término do exame fui informado que estava com duas grandes hérnias
ao invés de uma, dos exames anteriores. A minha esposa me levou de carro até em
casa e me deitou na cama. A dor diminuía a cada momento, porém, não havia
associado a minha conversa com Deus. Adormeci e acordei de madrugada com uma
voz que me disse, levanta, vá ao computador e procure por “Business as Mission”.
Este assunto era bem conhecido, pois havia participado de Seminário de Liderança
Avançada do Instituto Haggai, cujo preletor foi o Pastor Ed René Kivitz, que acendeu
um holofote interno em um primeiro momento. Depois veio a dúvida. Devo deixar a
vida secular para servir a Deus? A resposta veio muito tempo depois.
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Imediatamente ao chamado levantei com muito cuidado e fui ao escritório,
liguei o computador e digitei as três palavras. Para surpresa entrei em um site na
cidade de Chiang Mai, Tailândia, sobre um treinamento missionário em Business as
Mission (BAM), piscando em vermelho, últimas vagas. O curso iniciaria em 16 de
janeiro de 2010 com duração de cinco semanas. O coração encheu de alegria e
imediatamente, sem medo, nem me lembrei de que tinha passado uma semana
internado no Hospital, iniciei o processo de inscrição e preparação dos documentos.
Ao amanhecer já andando com cuidado e uma dor suportável disse, com
imensa alegria, à minha amada esposa, mulher virtuosa, que iria à Tailândia fazer
um treinamento missionário Internacional em “Business as Mission”. Ela muito
carinhosamente afirmou: amor você está doente e tem uma cirurgia marcada para
segunda-feira pela manhã, lembra-se? A minha alegria era tanta que lhe disse: Deus
me curou e estou seguindo a S ua ordem e já dei a minha palavra a Ele e, portanto a
decisão já foi tomada. Assim, nosso Senhor Jesus Cristo começou a operar de
maneira extraordinária em minha vida para o cumprimento do Seu propósito.
Em 12 de janeiro de 2010, embarguei para Tailândia com muita esperança e
sem nenhum medo, deixei minha família com justa preocupação pelo meu estado de
saúde anterior à tomada de decisão. A viagem teve a duração de 32 horas de voo
com diferença de fuso horário de 11 horas. Ao chegar à cidade de Chiang Mai,
próximo ao Vietnam, fui recebido pelo organizador e levado para o hotel.
Após o treinamento missionário na Tailândia retornei ao Brasil e silenciei por
determinação Superior. Em dezembro de 2010, veio a minha mente que a hora era
chegada para iniciar a obra e, dia após dia recebia novas instruções. Todas as
estratégias são dadas no momento certo e, assim chegamos ao término da
construção do Instituto. Paralelamente, o Senhor supriu com pessoas amadas e
competentes as necessidades financeiras e de conteúdo pedagógico e social.
1.2

A Fundação
O Instituto Cristão de Ensino e Empreendedorismo Social é uma

instituição constituída como pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos,
fundada em fevereiro de 2011 e divulgada pela sigla IDE, com sede e foro na cidade
de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, Brasil, com duração por tempo
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indeterminado, tendo por finalidade geral o ensino da Palavra de Deus,
desenvolvimento social e formação de líderes cristãos. O IDE poderá criar e manter
unidades de prestação de serviços, subsedes e representações em qualquer parte
do território nacional, as quais serão constituídas e mantidas conforme estabelecido
na legislação vigente, neste estatuto e em seu regimento interno.
A proposta da presente dissertação é descrever as atividades do Instituto
Cristão de Ensino e Empreendedorismo Social (sigla IDE), sua missão, visão,
valores e ações sociais com o princípio de ensinar a Palavra de Deus de forma
integral para o homem integral a toda comunidade, ou seja, em todos os aspectos do
espírito, alma e corpo, buscando a formação de líderes e oportunidades de
profissionalização de pessoas carentes.
O Instituto desenvolverá projetos, em parcerias, nas áreas de Liderança
Cristã, Evangelismo, Estudo Bíblico, Alfabetização de Adultos, Suporte às Crianças,
Adolescentes e Adultos marginalizados pela sociedade, buscando a sua inserção no
trabalho. A sua abrangência é, principalmente nacional com inserção internacional,
no momento estabelecido por Deus.
As atividades do IDE iniciarão em fevereiro de 2014, com cursos de liderança,
família, qualidade de vida, motivação profissional, coaching pessoal, coaching para
líderes, orientação vocacional, treinamento postura profissional, aconselhamento
cristão, informática, introdução à bioestatística, internet, empreendedorismo social,
equipe e gestão de mudanças, finanças, alfabetização de adultos, português, inglês,
espanhol, estudos bíblicos, palestras e workshop.
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2 PROBLEMA
Na sociedade contemporânea o homem vive correndo por coisas urgentes e
não importantes para a vida eterna, que leva ao stress, baixa qualidade de vida,
medo, criminalidade, doenças físicas, emocionais e espirituais. Situações estas que,
apesar do crescimento tecnológico e avanços da medicina, estão crescendo em
níveis assustadores.
Segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) o nível de stress
das pessoas no Brasil é de cerca de 70%, índice igual no mundo. Estima -se que em
2050, o índice mundial atinja 95%, com duas principais doenças a depressão e a
síndrome do pânico, se algo não for feito!
Outro aspecto preocupante é a infiltração do paganismo no cristianismo, com
a pregação do evangelho distorcido e com finalidades me ramente mercantilistas.
Nos dias atuais nunca houve tamanha venda de milagres e idolatrias nas igrejas
denominadas evangélicas. Tenho a convicção de que, se Jesus Cristo entrasse hoje
em um templo Cristão Ele expulsaria os vendilhões, como o fez em Jerusalém,
quando esteve entre nós, encarnado.
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3 HIPÓTESE DE TRABALHO
Espera-se que com o Ensino fiel da Palavra de Deus e a formação de líderes
capacitados para formar novos líderes, os atuais paradigmas da religião sejam
quebrados, fortalecendo o homem e o entendimento do Evangelho de Deus. O
acesso das pessoas à educação e à capacitação profissional aumentarão as
oportunidades de uma vida integral.
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4 OBJETIVOS
4.1

Objetivo Geral
Ensinar o evangelho de Jesus Cristo como era pregado na igreja primitiva,

vivenciado dia após dia em uma convivência simpática e alegre com a comunhão de
todos. A comunidade Cristã deve ser uma réplica do comportamento de Cristo, uma
vez que somos, por definição, um pequeno Cristo.
Apoiar os projetos sociais nas áreas de ensino, treinamento profissional,
informática, línguas, obtenção do primeiro emprego, alfabetização de adultos.
4.2

Objetivos Específicos
a. Ensinar o evangelho, ou seja, as boas novas de Jesus Cristo por meio
de palestras, cursos, workshops;
b. Capacitar novos líderes para pregar o evangelho, em âmbito nacional;
c. Servir como suporte ao processo de transformação pessoal sustentável;
d. Criar uma rede com líderes capacitados para se tornarem capacitadores
de líderes na comunidade;
e. Prospectar e apoiar projetos para o desenvolvimento e a inclusão de
crianças, adolescentes, jovens e adultos na sociedade.
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5 DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO
Neste tópico serão abordados os aspectos da conexão entre missão, visão e
valores, política de ensino, linhas de atuação, planejamento das ações e
infraestrutura, incluindo os objetivos do Instituto Cristão relativo aos temas como
Evangelismo, Desenvolvimento Social, Capacitação de Líderes, Desenvolvimento
Profissional, Cidadania (voluntariado), Prevenção e Reinserção social, Cursos e
Eventos e Atividades Esportivas.
5.1

Conexão entre Missão, Visão e Valores
A Missão do Instituto Cristão de Ensino e Empreendedorismo Social é

capacitar pessoas com os valores bíblicos e recursos profissionais, que sirvam e
gerem transformação social; com a Visão de mobilizar pessoas e apoiar projetos
estratégicos que promovam transformação social, nas áreas de evangelismo,
desenvolvimento social e capacitação de líderes.
Os Valores são:
a) Ensinar a Bíblia: como revelação plena de Deus, verdade que liberta o
ser humano e fonte de transformação de vida.
b) Valorizar o ser humano: como criação de Deus, e apoiar o seu
desenvolvimento em todas as áreas da sua vida.
c) Evangelizar: como forma de transformação das pessoas.
d) Transformar a sociedade: pela capacitação técnica e prática das
pessoas.
e) Servir: desafiar as pessoas a servirem umas às outras.
f)

Discipular: envolver os discípulos de Jesus na formação de novos
discípulos.

5.2

Política de Ensino

5.2.1 Organização Didático-Pedagógica
Utilizar as modalidades de ensino presencial e à distância (EAD), bem como
metodologias ativas de ensino e aprendizagem, centradas no estudante e outras
práticas pedagógicas e andragógicas inovadoras.
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5.2.2 Metodologia
a) Promover

cursos,

palestras,

oficinas,

workshops,

seminários,

congressos, dentre outros eventos.
b) Ofertar uma atualização em língua portuguesa para os docentes e
colaboradores do Instituto.
c) Oferecer cursos de nível básico, médio, graduação e pós-graduação a
leigos, pastores e líderes, preparando pessoas para pregar a Palavra
de Deus.
d) Implantar projetos e programas sociais, em âmbito nacional.
e) Implantar um núcleo na cidade do Crato, região do Cariri no Ceará em
parceria com a Primeira Igreja Batista do Crato-CE, Brasil.
5.2.3 Processo de Avaliação
a) Formativo e processual
b) Autoavaliação
5.2.4 Oferta de Cursos e Programas (presenciais e à distância)
a) Graduação e Pós-Graduação (lato sensu e stricto sensu), em
Administração e Teologia.
b) Cursos de curta duração (presenciais e à distância).
5.3

Linhas de Atuação
a) Ciências Humanas.
b) Bíblia como revelação Plena de Deus
c) Valorização Integral do ser humano
d) Justiça Social
e) Responsabilidade Social
f)

Sustentabilidade ambiental e espiritual

g) Qualidade de vida, Espiritualidade no Mundo Corporativo, Liderança e
Motivação, Equipe e Gestão de Mudanças, Coaching, Equilibrando as
Finanças e Competências do Líder.
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5.4

Planejamento das Ações
Para a escolha do Foco de atuação do IDE, período 2014-19, aplicou-se o

procedimento analítico Foco, em suas oito áreas principais de atividades. Após a
aplicação do procedimento e resumo dos resultados chegou-se às prioridades:
a) Evangelismo
b) Desenvolvimento Social
c) Capacitação de Líderes
As outras cinco atividades, em ordem de importância devem estar em
segundo plano para não retirar energia das três principais. A lista secundária fica
assim:
d) Desenvolvimento Profissional
e) Cidadania (voluntariado)
f)

Prevenção e Reinserção Social

g) Cursos e Eventos
h)

Atividades Esportivas

Uma definição estratégica que se constitui no eixo central do IDE é o Ensino
Bíblico. Por meio dela todas as demais atividades serão desenvolvidas, conforme
figura na próxima página.
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Evangelismo

Capacitação
de Líderes

Desenvolvimento
Social

Ensino
Bíblico

Cursos e
Eventos

Desenvolvimento
Profissional

Projeto
Cidadania
(voluntariado)

Atividades
Esportivas

Prevenção
e
Reinserção

5.4.1 Evangelismo
A missão do evangelista deve ser treinar e mobilizar os cristãos para
evangelização e oferecer treinamento específico àqueles que demonstram aptidão
especial para esse ministério. O Evangelista é um crente maduro, que recebeu um
chamado especial de Deus para ganhar almas para Cristo e treinar outros crentes
para evangelizar (2 Timóteo 4.5). O mesmo terá na Bíblia a única regra de fé e
prática, baseando-se nas Escrituras para sua pregação e Ministério.
As principais características do evangelizador são estudar, refletir, meditar,
vivenciar a Palavra de Deus, em tudo dando Glória ao Pai criador de todas as coisas
(Romanos 10.17; Apocalipse 1.3; Atos 17.11; Tiago 1.22; 2 Timóteo 4.2), além de
cultivar o poder do Espírito Santo em todos os momentos em sua vida,
principalmente, quando exerce o ministério.
Fazer contado com as pessoas não crentes para descobrir interessados em
estudos bíblicos, testemunhar de Jesus Cristo, dar o testemunho pessoal e
apresentar o plano de salvação são ações imprescindíveis do evangelista.
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5.4.2 Desenvolvimento Social
O desenvolvimento social envolve tanto a parte social como o ser humano,
juntos transformam o mundo. Ele só ocorre quando políticas são estabelecidas para
as comunidades e estas interagem com outras, formando assim uma rede de
mudanças de visão e comportamentos. Sem as políticas de melhorias, o indivíduo
fica sem direção e, consequentemente, a sociedade à qual ele faz parte.
No mundo corporativo a valorização do capital humano cresceu nos últimos
anos. A visão de uma empresa produtiva passa pelo desenvolvimeno humano como
fator fundamental para o crescimento da mesma. Os investimentos nesta área são
de grande valor para a sociedade e provocam mudanças.
Desenvolvimento social implica em investimento na qualidade de vida e, não
necessariamente está atrelado ao desenvolvimento econômico. É um crescimento
da visão de um mundo melhor e necessidades de mudanças, que impulsionam as
melhorias. Estas mudanças são fruto de um mundo onde cresce o contingente
humano, diminuem os recursos naturais e a luta pela sobrevivência se faz urgente.
Nisso consiste a atuação do IDE, levar conhecimento para a sociedade,
independente do grau de instrução, desenvolver no indivíduo, a vontade de crescer
em seu bem maior que é conhecer Deus. Esse gera benefícios próprios e para a
comunidade. Faze-lo entender que, como ser pensante, ele é um líder que inicia sua
liderança em si mesmo extrapolando para seus pares e desses para a comunidade.
Inúmeras são as instituições que trabalham com o desenvolvimento social,
desde as governamentais até ONGs, porém ainda há muito a ser feito. Cremos que
a proposta do IDE está ligada às necessidades intrínsecas do ser humano. Outras
instituições buscam o socorro emergencial, como a busca pela sobre vivência que é
uma questão real.
5.4.3 Capacitação de Líderes
No dicionário Aurélio o significado de líder é ter a condição de dirigir, ser o
primeiro. Complementando podemos afirmar que o líder desenvolve pessoas e,
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consequentemente, o negócio à qual está envolvido. No mundo corporativo a
liderança, em seus diferentes aspectos, é o que move e sustenta as empresas.
Capacitar líderes é auxiliar o ser humano a desenvolver competências ligadas
ao seu perfil, que significa conhecer seus dons, sua personalidade, temperamento e
habilidades. Tudo isto interligado e direcionado para o foco de realização, despertará
a potencialidade da pessoa, que muitas vezes, porque não dizer, na maioria dos
casos, elas não sabem sequer por onde começar a conhecer-se e depois
reconstruir-se.
Se somos criados à semelhança de Deus nossa potencialidade é infinita,
saber crescer e usar esse potencial é um desafio constante e perseguir o alvo do
aperfeiçoamento, seja espiritual ou profissional, é um bem adquirido.
O despertar a potencialidade é um dos aspectos do desenvolvimento humano
e uma das propostas do IDE. O ser humano, vivendo sua plenitude, produzirá mais e
melhor, isso significa qualidade de vida.
No caso do IDE, o desenvolvimento de liderança será baseado na Palavra de
Deus, ainda que não crentes em Jesus façam parte dos estudos. A intenção é
plantar semente com os dons e conhecimentos adquiridos ao longo da vida e usá-los
para a expansão do Evangelho. A obra de conversão será do Espírito Santo.
5.4.4 Desenvolvimento Profissional
Capacitar significa tornar-se capaz, habilitar-se, persuadir, convencer.
Portanto, não há desenvolvimento profissional sem capacitação e este é um
problema sério que as nações enfrentam. Nenhum país, ou mesmo uma
comunidade, crescerá sem profissionais capacitados em suas competências.
Investir nesse aspecto é construir um país e um povo que tenha condições de
enfrentar e sobreviver às diversidades da vida.
Se não sei para onde quero ir qualquer lugar serve, esse ditado é um
complicador de vidas. Para os que assim vivem a motivação para mudar e inovar
deve ser despertada, bem como a esperança de que, se estamos aqui, existe um
propósito maior. Deixar Deus dirigir nosso planejamento de vida é um aprendizado.
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O IDE tratará dessas questões subjetivas, neste caso o despertamento da
vontade de fazer algo para si e para o próximo, da melhor maneira possível e fazer
como se fosse para o Senhor.
Sentir-se capaz e apto na vida profissional é realizar-se como pessoa inserida
no contexto social.
5.4.5 Cidadania
Cidadania (do latim, civitas, "cidade") ou Condição de Cidadão é o conjunto
de direitos e deveres ao qual um indivíduo está sujeito em relação à sociedade em
que vive. Está ligada à luta por melhorias, sejam políticas ou administrativas. No
entanto, o ter direitos pressupõe o ter deveres. Os direitos de um indivíduo são
grantidos a partir do cumprimento dos deveres.
O conceito de cidadania tem origem na Grécia clássica, usado para designar
o individuo que participasse ativamente das decisões da política e dos negócios da
cidade. Cidadania significava viver ativamente em sociedade.
Assim, cidania é o conjunto de direitos e deveres de um cidadão, é respeitar
e ser respeitado em suas necessidades de ser humano, ter direitos políticos, civis e
sociais, é a igualdade perante uma sociedade. Expressa-se também no cotidiano
das pessoas, como um valor pessoal.
Cumprindo seus deveres, o individuo age, não é omisso e contempla o
próximo e as gerações futuras. Cidadania não combina com individualismo e
omissões frente aos problemas sociais.
Existe diferença entre cidadania praticada pelas leis e cidadania do cotidiano.
Praticada pelas leis significa lutas e conquistas que visam melhorar e ou adequar
necessidades da população. As lutas do cotidiano visam o direito de liberdade de
expressão, direito de participar de associações, direito de votar, direito de ser
respeitado pelas diferenças, sem preconceitos, direito de ir e vir em segurança.
Em meio a todo emaranhado que a cidadania representa, o IDE será de
grande valia para o despertamento no sentido de ensinar às pessoas seus deveres
perante uma sociedade cada vez mais egocêntrica e ególatra.
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Não é objetivo do IDE politizar pessoas, mostrar seus direitos é importante,
porém, queremos

trabalhar o

serviço

ao

próximo.

As

pessoas

pensam

incessantemente nos direitos, mas esquecem-se dos deveres que, na realidade têm
um peso grande. Se pensarmos que, se cada um de nós servir ao outro, todos
seremos servidos, ninguém ficará de fora. Ensinar a servir como Jesus o fez, eis o
grande desafio da humanidade.
5.4.6 Prevenção e Reinserção Social
A prevenção é um dos projetos do IDE, que acredita no desenvolvimento
humano para melhorias na qualidade de vida emocional, psicológica e financeira.
Os investimentos serão na área do conhecimento. Levar o individuo a estudar, abrir
novos horizontes, possibilidades e novas esperanças, renascerá suas expectativas
na vida. Mostrar aos desesperançados um novo olhar, onde Jesus estará no centro
de sua atenção.
Quanto à reinserção social, o IDE será parceiro de instituições que trabalham
com recuperação de dependentes alcoólicos e químicos. Novamente o IDE entrará
com desenvolvimento na área do conhecimento.
5.4.7 Cursos e Eventos
Os

cursos

terão

prioridade

no

Instituto

Cristão

de

Ensino

e

Empreendedorismo Social, pois é a partir destes que propagaremos a Palavra de
Deus, associados aos ensinamentos do mundo corporativo, visando a preparação do
individuo como um todo.
Os mesmos, além do desenvolvimento humano a que se propõem, têm
também a finalidade de auxiliar no entrosamento entre pessoas que atuam em
ambientes diferentes, enriquecendo a troca de experiências.
Em relação aos eventos, oferecem as mesmas oportunidades, sendo
importantes para divulgar temas para um contingente maior de pessoas ao mesmo
tempo.
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5.4.8 Atividades Esportivas
Já é sabido que as atividades esportivas são ricas em ensinamentos como,
aumentar relacionamentos, eliminar estresse, desenvolver habilidades fisicas,
trabalhar as emoções geradas pelos desafios, perdas e vitórias.
O ser humano é tão complexo que se faz necessário que trate,
emocionalmente, as perdas e as vitórias, pois ambas podem distorcer a visão e
comportamento do competidor.
Nesta área, o IDE entra como parceiro de instituições que já existem,
ensinando

e

auxiliando

no

suporte

emocional

e

até

financeiro

para

o

desenvolvimento de verdadeiros atletas, os atletas de Cristo.
5.5

Infraestrutura

5.5.1 Infraestrutura Física
Construção nova e moderna com 410 metros quadrados de área, situada em
região nobre da cidade de Ribeirão Preto, estado de São Paulo, Brasil, bairro Nova
Aliança Sul, a 800 metros do Iguatemi Shopping (Apêndice 2).
As principais estruturas físicas constam de salas de recepção, secretaria,
salas de informática, biblioteca, dois anfiteatros (com capacidade para 45 e 30
pessoas), sala de professores, diretoria, suíte para missionários, internet banda
larga, copa, banheiros masculino e feminino, estacionamento (Apêndice 3).
5.5.2 Infraestrutura de ensino
O Instituto dispõe de acervo de livros, CDs, DVDs, em diferentes áreas do
conhecimento, além de

notebooks, IPADs, microcomputadores, impressoras

(equipamentos doados pela comunidade solidária), sistema de telefonia, secretaria
eletrônica, rede Wi-Fi, servidor de internet.
Possui uma rede de voluntários de diferentes segmentos da comunidade,
ovelhas, presbíteros, pastores, biólogas, advogados, empresários, analistas de
sistemas e profissionais da saúde.
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O prédio foi construído de acordo com a legislação vigente com infraestrutura
adequada para o atendimento aos portadores de necessidades especiais, tais como:
banheiros, rampas e plataforma elevatória.
5.5.3 Estratégias e meios para comunicação interna e externa
Os meios de comunicação serão pela impressa escrita, rádio, TV, portal do
IDE, newsletters, directmail, folders, cartazes e mídias sociais.
5.6

Planejamento Estratégico
Para viabilizar a qualidade dos cursos a serem oferecidos pelo Instituto

Cristão de Ensino e Empreendedorismo Social, buscou-se parceria de cooperação
com a empresa, Envisionar Consultoria e Capacitação de Líderes, do pastor Josué
Campanhã que possui larga experiência na área. Assim, o Instituto Cristão usará
toda a metodologia de ensino, material didático e livros, disponibilizados pela
Envisionar. Todos os professores, capacitados pela Envisionar, ministrarão cursos,
sob a responsabilidade do Instituto Cristão.
Além dos cursos serão ministrados palestras e seminários, abordando temas
específicos. O workshop é uma atividade prática com palestras e dinâmicas, com
duração de 6 a 8 horas, conforme a necessidade do grupo, fazendo uma abordagem
geral do livro e aplicação prática ao contexto onde os participantes estão inseridos.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho descreve o chamado para o projeto de Deus, a missão, visão,
valores e a fundação do Instituto Cristão de Ensino e Empreendedorismo Social
(sigla IDE), colocado em nosso coração em tenra idade. O Senhor Deus nos
preparou por um período de 55 anos até o início do projeto em dezembro de 2010,
finalização da construção civil e elaboração do Projeto Político, Pedagógico e de
Desenvolvimento Institucional.
Ao longo da história humana, a busca pelo conhecimento e pela sabedoria é a
força que impulsiona os cientistas das diferentes áreas do conhecimento. É fato
notório que a busca humana pela verdade o conduz ao desespero intelectual e
confusão (Eclesiastes 8.17). A resposta a esta busca somente tem sustentação se
Cristo for o centro de tudo.
O homem cada vez mais procura respostas aos seus questionamentos nas
coisas materiais que são visíveis e podem ser tocadas; enquanto as espirituais
pertencem ao campo da fé. Assim, a falta de conhecimento como diz a Bíblia
Sagrada, pela boca do profeta Oséias 4.6, meu povo está sendo destruído, porque
lhe falta o conhecimento.
Ao estudar a Palavra de Deus, de forma ordenada e contínua, temos
benefícios como: fortalecer a fé em nosso Salvador Jesus Cristo (João 20.21),
guardar-nos das superstições, mentiras e enganos (Salmos 119.105), livrar-nos de
cair em pecado, desordem emocional e cegueira espiritual (Salmos 119.11, Efésios
6.17, Apocalipse 1.3) e dar-nos sabedoria e compreensão sobre fatos do passado,
do presente e do futuro (Salmos 19.8, 2 Pedro 1.19, Apocalipse 1.1).
Neste contexto, é premente a necessidade de anunciar a mensagem do
Evangelho, ou seja, a boa nova de que Jesus Cristo está vivo, ressuscitou pela ação
do Espírito Santo de Deus e habita em nós.
As bênçãos decorrentes do ensino da Palavra de Deus resultam em
transformação de vida, valores, responsabilidades (João 5.39, Romanos 15.4,
Salmos 119.105, 2 Timóteo 3.14-17, Apocalipse 1.3). É um novo viver, voltado para
bens celestiais e eternos, deixando para trás a transitoriedade do mundo.
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A Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, possui princípios sólidos e universais,
que devem direcionar o nosso posicionamento como Cristãos, em todos os tempos e
culturas, nas dificuldades do dia-a-dia (2 Timóteo 3.16), pois a Igreja do Senhor
Jesus Cristo é a casa de Deus, Igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da Verdade
(1 Timóteo 3.15).
As abordagens éticas, do mundo contemporâneo, devem ser estudadas pelos
cristãos, como forma de conduta a ser seguida e, na Bíblia, encontramos os
princípios indispensáveis para um viver santo e digno, no meio de uma sociedade
reprovável e decadente (Filipenses 2.15).
É neste cenário conturbado de pós-modernidade e crescimento exponencial
do conhecimento, mundo globalizado, que temos por desafio ensinar a Palavra de
Deus, isenta de religiosidade e sem apelos mercantilistas. Outro aspecto
preocupante é o crescimento das pessoas sem religião que em 1960 era de 0,55% e
passou para 24% em 2012.
Na atualidade os desafios são grandes, mas o Mandato de Jesus Cristo na
Grande Comissão de anunciar o Evangelho e, também, os ensinos contidos na
Palavra de Deus, para direcionar a conduta do ser humano, tanto individual como na
comunidade (Romanos 15.4, Colossenses 1.28, 1 Timóteo 4.11) são princípios para
a vida eterna. O seu próprio ministério foi voltado para o ensino (Mateus 5.2, 7.29,
9.35, Lucas 4 .15) e os primeiros Cristãos O seguiram (Atos 5.42).
Neste contexto, o Instituto Cristão de Ensino e Empreendedorismo Social
(IDE), tem a proposta de capacitar líderes cristãos para formar outros líderes, com
ferramentas motivacionais, treinamento, inovação na metodologia de liderança,
visando o alcance de pessoas do mundo corporativo e intelectual que não conhecem
a Palavra de Deus e, também, aquelas cujo preconceito as impede de buscar uma
comunidade Cristã.
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ANEXOS
Apêndice 1. Assinatura da Escritura do terreno do IDE (16/06/2011).

Leitura da Escritura pelo Diretor Financeiro

Assinatura da Escritura pelo Presidente

Assinatura da Escritura pelo Diretor Administrativo

Assinatura da Escritura pela Secretaria
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Apêndice 2. Fotos do terreno e início da construção da sede do IDE.

Medição do Terreno pelo Topógrafo

Início da Terraplanagem

Visita a Obra pelo Presidente e Diretor Administrativo

Conclusão do Muro
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Início da Construção

Consagração da Obra a Deus

Fachada em fase de acabamento

Alvenaria e madeiramento do telhado
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Apêndice 3. Fotos da fachada e parte interna do IDE.

Fachada: Aguardando Pintura

Fachada: Obra Finalizada

Prédio e Estacionamento

Secretaria
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Anfiteatro 1 (térreo)

Visão Geral do 1º Andar

Anfiteatro 2 (1º Andar)

Visão Lateral do Prédio
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Apêndice 4. Ata Fundação do IDE.
Aos vinte e um dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dez, ás 14h30min, na
sede situada a Rua João Godoy nº. 463 - Casa 2, Bairro Jardim América, CEP
14020-230, nesta cidade de Ribeirão Preto - Estado de São Paulo, reuniram-se em
assembleia geral extraordinária, os associados, conforme convocação, segundo os
estatutos que regem o IDE. Assumiu a presidência da mesa por aclamação, o
fundador, o Sr. Raysildo Barbosa Lôbo, Professor Universitário, que convidou a mim,
Rita de Cássia Pereira Lôbo, para secretariar os trabalhos. Constituída assim a
mesa, procedi à leitura da ordem do dia, conforme edital de convocação afixado nas
dependências do IDE, para deliberar sobre: a) Aprovação da constituição da
entidade; b) Aprovação do Estatuto Social; c) Eleição dos membros da diretoria;
d) Outros assuntos de interesse da entidade. Continuando, o Presidente consultou a
todos se estavam de posse da minuta do estatuto que foi enviada com antecedência,
obtendo aprovação para dispensar a leitura. O Sr. Raysildo Barbosa Lôbo
esclareceu que o Estatuto da entidade foi colocado em consulta pública para que os
membros participantes da entidade propusessem as alterações que julgassem
necessárias. Foi proposta a definição das atribuições dos membros da diretoria. E
não havendo quem pedisse a palavra, foi o Estatuto, cuja cópia faz parte integrante
e inseparável deste instrumento, submetido a votação, sendo aprovado por
unanimidade.

Cumpridas

as

formalidades

legais,

o

Presidente

declarou

definitivamente constituído o IDE, determinando se procedesse a eleição dos
Diretores e membros do Conselho Fiscal, colocando o assunto em discussão. Após
manifestação de todos, foi feita a votação para a Diretoria e aprovado por
aclamação. Em seguida, o Senhor Presidente pôs em votação os nomes para
compor o Conselho Fiscal sendo aprovado por aclamação. O Senhor Presidente fez
a proclamação dos eleitos: Sr. Raysildo Barbosa Lôbo, brasileiro, casado, professor
universitário, portador do documento de Identidade RG n°. 6.572.514-SSP/SP e CPF
n°. 026.458.583-68, residente e domiciliado a Estrada da Limeirinha n°. 800 - Casa
604, Condomínio Colina do Sabiá, CEP 14110-000, no Distrito de Bonfim Paulista,
nesta cidade de Ribeirão Preto - Estado de São Paulo, para o cargo de Diretor
Presidente; após Diretor Financeiro, Sr. Humberto Tonhati, brasileiro, casado,
professor universitário, portador do documento de Identidade RG n°. 8.045.763SSP/SP e CPF n°. 032.801.678-09, residente e domiciliado a Rua Borba Gato
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nº. 290, Bairro Recreio dos Bandeirantes, CEP 14883-424, na cidade de Jaboticabal
- Estado de São Paulo; para a cargo de Diretor Administrativo, Sr. Paulo Ballerini,
brasileiro, casado, aposentado, portador do documento de

Identidade RG

n°. 2.695.449-7-SSP/SP e CPF nº. 073363578-49, residente e domiciliado a Rua
Patrocínio n°. 2260, Bairro Jardim Mosteiro, CEP 14085-530, nesta cidade de
Ribeirão Preto - Estado de São Paulo; para o cargo de Secretária, Sra. Rita de
Cássia Pereira Lôbo, brasileira, casada, bióloga, portadora do documento de
Identidade RG no. 6.017.555-2-SSP/SP e CPF n°. 178.752.548-17, residente e
domiciliada a Estrada da Limeirinha no. 800 - Casas 604, Condomínio Colina do
Sabiá, CEP 14110-000, no Distrito de Bonfim Paulista, nesta cidade de Ribeirão
Preto - Estado de São Paulo.
Após realizou-se votação para o Conselho Fiscal, tendo sido eleitos os membros
titulares o Sr. Adailton Alves de Souza, casado, funcionário público, portador do
documento de Identidade RG n°. 54.406.830-0-SSP/SP e CPF n°. 252.655.628-77,
residente e domiciliado a Rua Anália dá Rocha Frandini n°. 395, Bairro Jardim
Eugênio Mendes Lopes, CEP 14057-437, nesta cidade de Ribeirão Preto - Estado
de São Paulo; Sr. José Robson de Oliveira, casado, pastor, portador do documento
de identidade RG n°. 18.490.317-SSP/SP e CPF n°. 075.131.308-41, residente e
domiciliado a Rua Coronel Camissão n°. 1475, Bairro Vila Monte Alegre, CEP
14051-050, nesta cidade de Ribeirão Preto - Estado de São Paulo; Sra. Maria
Armênia Ramalho de Freitas, viúva, médica veterinária, portador do documento de
identidade RG n° 4A09-.809-9

SSP/SP, CPF 052.925.224-49, residente e

domiciliada a Rua Lafaiete, 122, Apto 72, CEP 14015-800, nesta cidade de Ribeirão
Preto-SP, e eleitos como seus respectivos suplentes o Sr Danilo Cardoso Mateus de
Oliveira, casado, técnico em processamento de dados, portador do documento de
identidade RG n°. 25.404.304-5-SSP/SP e CPF n°. 252.282.318-38,: residente e
domiciliado Avenida 10 de Mato, 1386, Bloco B25, Apto 4, Bairro Vila Virgini a, CEP
14030-390, nesta cidade de Ribeirão Preto-SP; Sr. Luiz Fernando Camilo de
Figueiredo, casado, zootecnista, portador do documento de identidade RG n°.
22.497.187-6-SSP/SP e CPF n°. 172.662.588-55, residente e domiciliado a Rua
Angelo Zeviani,51, Royal Park, CEP 14890-094, Jaboticabal-SP; Claudia Cristina
Paro de Paz, casada, zootecnista, portadora do documento de identidade RG no
15.457.371-1-SSP/SP e CPF no 071.854.518-41, residente e domiciliado a Rua
Jose' Benedito Cezar, 120, Apto 134, Residencial Florida, CEP 14026360, nesta
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cidade de Ribeirão Preto-SP Nada mais havendo a deliberar, foi suspensa a sessão,
pelo tempo necessário a lavratura, em 03 (três) vias com o mesmo teor e para o
mesmo fim, desta data, o que fiz como secretário, em duas folhas cada copia. E,
reaberta a sessão, foi lida esta ata e aprovada e vai assinada por todos os membros
da diretoria presentes e encaminhando a mesma para o registro.
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Apêndice 5. Ata de alteração do nome do IDE.
Ata da 3ª Assembléia Extraordinária convocada pelo presidente Raysildo Barbosa
Lôbo com base no Artigo 15º do Estatuto do Instituto Cristão dos Discípulos do
Evangelho realizada no dia 14 de janeiro de 2013, às 14h30min, à rua João Godoy
463, casa 2, no município de Ribeirão Preto – SP. Reuniram-se os membros da
Assembléia, conforme lista de presença em anexo, para discutirem a seguinte ordem
do dia: 1) Mudança do nome Instituto Cristão dos Discípulos do Evangelho para
Instituto Cristão de Ensino e Empreendedorismo Social e do endereço da Rua João
Godoy 463, casa 2, para Alameda Américo Falasco 220, Cidade de Ribeirão Preto,
São Paulo. O Senhor Presidente colocou que a ampliação do nome está
fundamentada no objetivo do Estatuto Social e condizente com as ações do Instituto.
Além disso, ampliará as perspectivas de captação de recursos para as obras às
quais o Ide se destina, bem como facilitar a isenção de impostos, dado que é uma
entidade privada sem fins lucrativos. A mudança de endereço é devido à finalização
da sede própria. Após manifestações foi aprovada a seguinte redação do Artigo 1º:
“O Instituto Cristão de Ensino e Empreendedorismo Social é uma associação
constituída como pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, divulgado
pela sigla IDE, com sede e foro à Alameda Américo Falasco 220, Bairro Nova
Aliança Sul, CEP 14027-095 , nesta cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo,
com duração por tempo indeterminado, tendo por finalidade geral a promoção,
assistência social e formação de líderes Cristãos”. Os demais artigos permaneceram
inalterados. Às 15h30min encerrou-se a reunião, da qual eu, secretária do IDE, lavrei
a presente ata e que depois de aprovada será assinada pelo Presidente e pelo
Secretário do Instituto Cristão dos Discípulos do Evangelho.

