ADOÇÃO
(Programa para concessão
de bolsa de estudo
aos vocacionados ao Sagrado Ministério)
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O QUE JUSTIFICA ESS PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA?

A formação teológica dos vocacionados ao sagrado ministério requer dentre outras
coisas uma formação teológica de reconhecida qualidade. Isto se dá, ordinariamente, por
meio da formação acadêmica em uma instituição teológica de reconhecida qualidade.
Mas, para tal, um investimento precisa ser feito. Por essa razão eis o projeto ora
apresentado que visa preencher essa lacuna na captação de recursos para viabilizar a
formação de novos vocacionados ao Sagrado Ministério, cuja condição financeira venha
a se tornar um impedimento.

QUAIS SÃO OS OBJETIVOS DO PROGRAMA?

1. Promover ocasião para o exercício da mordomia cristã.
2. Proporcionar, para todo aquele que entende a necessidade da formação integral
do vocacionado, a oportunidade para contribuir nessa formação no sentido
acadêmico.
3. Captar recursos para viabilizar a melhor formação acadêmica dos vocacionados ao
sagrado ministério, prestando um serviço a Deus e ao próximo com excelência.

QUAIS SÃO AS CONDIÇÕES ATUAIS DO SEMINÁRIO?

Atualmente o Seminário Teológico do Nordeste – Memorial Igreja Presbiteriana da
Coreia, doravante STNe-MIPC, conta com alguns mantenedores específicos para essa
demanda, embora tenhamos alunos que ainda careçam de tal auxílio. As suas igrejas,
presbitérios e ou mantenedores nem sempre podem arcar com todas as despesas
regulares. O STNe-MIPC, por sua vez, não dispõe de recursos suficientes para atender a
essa demanda, além daquelas que já lhe são próprias com pagamento de professores,
funcionários, manutenção, energia, e muito mais que já requer grande esforço e equilíbrio
financeiro.
Logo, nota-se que um aporte dessa natureza por via de novos mantenedores, será
de grande valia para todas as partes envolvidas no processo de formação dos pastores
que irão apascentar o rebanho do Senhor.

COMO POSSO SER CONTEMPLADO COM ESSE PROJETO?
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Embora a necessidade exista, o propósito da direção do STNe-MIPC é estabelecer
critérios para a concessão dessa bolsa. Isto para evitar que pessoas que não careçam
recebam, e outras que necessitam fiquem sem o auxílio. Para tanto os critérios
estabelecidos serão os seguintes:
1. Disponibilidade de recursos;
2. Comprovação da real necessidade do aluno;
3. Avaliação semestral do desempenho do aluno nas suas atividades no seminário
(acadêmica, devocional, relacional, etc.);
4. Disposição do aluno para a realização de uma atividade no campus, conforme
necessidade da direção e que não prejudique o desempenho do aluno.
Convém ressaltar que o aluno será avaliado periodicamente (a cada semestre), o que
condicionará a renovação da bolsa concedida, caso não atinja as condições acima
elencados.

COMO POSSO COOPERAR COM ESSE PROJETO?

Todo aquele que desejar participar desse projeto poderá fazê-lo das seguintes
formas:
1. Orando por essa causa específica, a saber: pessoas que desejam contribuir
financeiramente e alunos que recebam e atendam às condições estabelecidas;
2. Divulgando esse projeto com pessoas que possam se tornar nossos
colaboradores;
3. Contribuindo financeiramente, com o valor que liberalmente propuser no
coração, desde que seja regular e referente a um ano, visto que se trata de um
compromisso de caráter anual. Em casos específicos receberemos a doação e
aplicaremos para o período correspondente.

QUAL O COMPROMISSO DO STNe-MIPC?

A direção do STNe-MIPC compromete-se em:
1. Usar com responsabilidade e santidade cada parte do que recebermos do Senhor,
via mantenedores;
2. Prestar relatório periódico (semestral) aos colaboradores acerca da destinação dos
recursos.
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3. Manter a discrição quanto à identidade dos colaboradores cumprindo assim o que
Deus estabelece em sua palavra (Mateus 6. 2- 4).

COMO FAÇO CONTATO COM O STNe-MIPC E INÍCIO A MINHA CONTRIBUIÇÃO?

Esses são os contatos do STNe-MIPC e sua direção para que as suas dúvidas sejam
tiradas e efetivada a sua ajuda.

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

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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