PROJETO BIBLIOTECA TEOLÓGICA
(Plano para reforma estrutural e ampliação
do acervo da Biblioteca Helnir de Cortez)
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JUSTIFICATIVA

A vocação ao sagrado ministério pressupõe conhecimento de Deus, sua palavra e
de outras áreas do saber que possam acrescer a um desenvolvimento do saber teológico
apropriado à dimensão da obra a ser realizada em nome do Senhor.
Por outro lado, a formação teológica dos vocacionados ao sagrado ministério
requer condições adequadas para estudo e pesquisa. Parte disso pode advir dos recursos
pessoais do vocacionado ao adquirir livros e outros recursos para seus estudos, mas outra
é devida à instituição de formação teológica ao prover as condições básicas para estímulo
e desenvolvimento do gosto pelo estudo, pela pesquisa e produção na área teológica.
Por essa razão e ao contemplar a situação na qual se encontra a Biblioteca Helnir
Cortez é que desenvolvemos o projeto e campanha, vislumbrando a realidade da ação do
Senhor que pela sua graça, tem despertado pessoas a participarem das obras no reino
de Deus, visando a sua gloria bem como a sólida e integral formação teológica dos
vocacionados ao sagrado ministério.

OBJETIVOS

1. Ter um ambiente apropriado para estudo e pesquisa (estrutura física e mobiliária).
2. Ampliar o acervo, no próximo biênio (2019-2020), para 7.000 (sete) mil livros
catalogados.
3. Proporcionar uma biblioteca que possa atender ao público interno e externo que
compõe a membresia das igrejas locais.

CONDIÇÕES ATUAIS

A biblioteca do STNe-MIPC conta atualmente com um acervo de cerca de 4600
obras catalogadas, um computador para atender às necessidades de toda a biblioteca e
não dispõe de baias de estudo individual e ou em grupo. Nossa biblioteca também não
dispõe de estantes próprias para acondicionamento dos livros existentes o que tem
danificado os livros que já existem. Temos um sistema de base de dados onde estão
sendo catalogados os livros existentes no acervo, criando condições para o devido
controle do acervo.
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O PROJETO

O projeto que vem sendo desenvolvido consta do seguinte:
1.
2.
3.
4.

Melhoria das instalações (conserto de paredes, telhado e forro e pintura)
Compra de mobiliário (mesas, cadeiras, baias, estantes, etc.)
Compra de máquinas (computadores, impressora, etc.)
Compra ou recebimento de doações de livros

MODOS DE COOPERAÇÃO

Existem algumas formas de cooperação com o nosso projeto, são elas:
1. Orando por nossa causa.
2. Doando livros para ampliação do acervo.
3. Doando recursos pecuniários para os fins especificados no projeto.
Para que efetive qualquer uma dessas modalidades de ajuda deverás entrar em contato
por meio de:

Telefones: (86) 32321370 (Secretaria do STNe-MIPC)
(86) 99443852 (Diretor do STNe-MIPC)
E-mails: revjosealex@gmail.com ou stnemipc@ig.com.br

Dados bancários:
Nome: Igreja Presbiteriana do Brasil
CNPJ: 001183310013-64
Banco: Bradesco; Agência: 2120-2; CC: 11995-4
ou
Banco: Caixa Econômica Federal; Agência: 2442; Oper:003; CC: 2920-7
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CONCLUSÃO
Certos de vossa compreensão e apreço quanto ao que foi exposto é que
agradecemos a Deus a oportunidade de servi-lo e nos colocamos à disposição para
qualquer contato.

Em Cristo, Redentor e Senhor nosso,

____________________________
Rev. José Alex Barreto C. Barbosa
Diretor
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