
A HISTÓRIA DE TODOS NÓS 

Esse  curso  conta a história  da PIB  Guará  e tem 

como objetivo abordar nossos princípios 

doutrinários e  denominacionais. Apresenta a 

visão e as áreas ministeriais da nossa igreja. 

Para quem é o curso: Para quem  não conhece a 

PIB  Guará, está chegando para  nossa 

comunidade  de  fé  e deseja tornar-se membro.  

Quem  deseja batizar-se também deve fazer este  

curso. 

Material: Apostila digital, disponibilizada no  

grupo  de alunos do curso. 

Apostila   impressa,   disponibilizada   na   PIB Guará PIB

Guará. Contribuição: R$ 5,00. 

Modalidade: Online, plataforma Meet 

ADOLAS – VERDADE OU 

MENTIRA? 

O objetivo desse  curso é fazer o adolescente 

refletir  sobre  diversos  assuntos  e  discernir  o 

que é verdade e o que é mentira. 

Para quem é o curso: Adolescentes, de 12 a 15 

anos. 

Material: Revista específica para os adolescentes, 

valor da contribuição: R$ 5,00. Será    

disponibilizada    na   PIB    Guará,   sob 

encomenda. 

Modalidade: Online, plataforma Meet 
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IGREJA EM MOVIMENTO 

O objetivo desse  curso é estudar a história da 

igreja, sua formação e  expansão a partir da 

orientação de Jesus. O Estudo evidencia como o 

Espírito Santo tem atuado na vida da igreja a fim 

de  promover  sua expansão  em  toda a Terra, 

desde Atos até o presente. 

Para  quem é o curso: Jovens e  adultos  que 

desejam conhecer a história da igreja  

e  seu movimento de expansão até os dias atuais. 

Material: Apostila digital, disponibilizada no 

grupo  de alunos do curso. Apostila impressa, 

disponibilizada na PIB Guará. contribuição: R$ 

5,00. 

Modalidade: Online, plataforma Meet 

MELHOR IDADE – Gênesis 

Este curso tem como objetivo fazer uma 

retrospectiva ao princípio de  tudo  com  base no  

livro  de   Gênesis  para:  1)  apresentar  a criação  

como   algo  real  e   verdadeiro;  b) realçar  a 

beleza  da criação  e  o  propósito especial  de   

Deus  para  o  ser   humano;  c) mostrar aspectos  

em que  a Palavra de  Deus entra  em  confronto   

com  o  evolucionismo  e por que devemos crer 

nela; d) destacar a formação de  um povo  

escolhido para ser  o instrumento de realização e 

divulgação do plano de Deus para a humanidade. 

Para quem é o curso: Melhor idade. 

Material: Revista específica para a 3ª idade. 
Será disponibilizada sob encomenda

Contribuição: R$ 5,00. Modalidade: Online, 
plataforma Meet

SEJA UM OBREIRO APROVADO – 

LIVRO 3  

O objetivo desse  curso é capacitar líderes e 

obreiros  para  atuar  no  ministério,  a partir  do 

conhecimento sistemático da vida de  Jesus e do 

crescimento da igreja. Para  quem é o  curso: 

Jovens  e  adultos  que desejam apresentar-se 

aprovado para o serviço e atuar com excelência 

no ministério. Pré-requisito: Ter estudado o 

Livro 1 e o Livro 2.  

Material: Livro sob encomenda, 

disponibilizado na PIB Guará, contribuição: 

R$ 30,00.  

Modalidade: Online, plataforma Meet 
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SUNDAY CLASS - EPHESIANS 

The purpose of this inductive study of the New 
Testament book of Ephesians is to encourage you   
about   your   faith,   and   you   will    be challenged  
to  examine  your own commitment to  the  Lord, as 
well as your relationship with others in the body of 
Christ. The study will investigate  the   various  
timeless  topics  and truths that have convinced and 
inspired generations of people of all ages. Who  the 
course is for:  Young  people  and adults fluent in 
the English language and interested in expanding 
the biblical knowledge of the language with a view 
to evangelization. 

Material: Digital handout, available in the group of 
students of the course. 

Modalidade: Online, plataforma Meet 

TENSÕES DOUTRINÁRIAS APLICADAS
EM ROMANOS E GÁLATAS
O curso sobre as "Tensões doutrinárias 
aplicadas em Romanos e Gálatas" tem como 
objetivo propiciar o estudo dos fundamentos do 
Evangelho conforme enunciados nas cartas do 
Apóstolo Paulo aos Romanos e aos Gálatas, 
com vistas à aplicação contextualizada dos 
princípios bíblicos atemporais, então 
identificados, à realidade contemporânea da 
Igreja hoje, especialmente na PIB Guará.

Para quem é o curso: Jovens e adultos que 

desejam conhecer a história da igreja e seu 

movimento de expansão até os dias atuais 

Material: Apostila digital disponibilizada no grupo 

de alunos do curso. Apostila impressa, 

disponibilizada na PIB Guará, contribuição: R$ 5,00. 

Modalidade: Online e presencial na PIB Guará 

Envolva-se na EBD, participe, convide e acompanhe o

crescimento espiritual de +1 irmão. 

Os alunos com  no mínimo 75% de frequência são certificados. 

EBD: APRENDER, VIVER, CRESCER
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