




O contexto: as incertezas

As pessoas 

estão em 

busca de 

esperança  e 

de uma 

orientação 

segura.

Diferentes vozes 

dirigem-se aos 

problemas da 

vida das mais 

diversas 

maneiras.

Precisamos 

de recursos  

que nos conduzam 

às respostas 

bíblicas.



A era digital revolucionou o acesso 
à informação, mas também gerou 
uma sobrecarga de conteúdo. 

Encontrar informação relevante e 
fiel na interpretação e aplicação 
da Bíblia é uma prioridade.

O conteúdo fiel à Palavra de Deus é 
indispensável para o crescimento 
cristão e o ministério em vidas.



O contexto: as oportunidades

“Aprender a 

aprender fora da 

sala de aula 

pode ser tão 

importante 

quanto aprender 

em aula.”  

S. E. Philipps

Temos acesso 

rápido à 

informação e 

liberdade para 

aprender a 

qualquer hora, em 

qualquer lugar, 

sozinhos ou em 

grupo.

A seleção, 

organização e 

disseminação de 

conteúdos na web

permite dar acesso 

a recursos de 

qualidade.



Um centro de recursos para educação e ministério



Um espaço educacional voltado

para a edificação da 

Igreja de língua portuguesa

na área do ministério em vidas.

O ministério Conexão
Conselho
Bíblico



 REUNIR uma diversidade de recursos 
selecionados: livros, artigos, mídias.

 ORGANIZAR os recursos para facilitar a 
busca e o acesso.

 LEVAR recursos e informação até onde 
você está.

 INCENTIVAR o aprendizado contínuo.

A missão Conexão
Conselho
Bíblico



A  visão

Ser referência para a Igreja de língua 

portuguesa como meio de conexão 

com recursos para a edificação pessoal 

e para o discipulado 

e aconselhamento bíblico.

Conexão
Conselho
Bíblico



O alcance

Conexão Conselho Bíblico 
é um espaço voltado para o dia a dia 
do corpo de Cristo em

 suas casas e locais de trabalho,
 igrejas locais,
 escolas de educação teológica,
 campos missionários.

Conexão
Conselho
Bíblico



Os valores

 O ministério centrado em Cristo
Redentor e Senhor.

 O ministério centrado na Palavra de Cristo
completa e suficiente para transformar vidas.

 O ministério confiado ao corpo de Cristo
capacitado para discipular e aconselhar.

 O uso das ferramentas atuais da tecnologia 
para pesquisa, estudo e ministério cristão.

 A educação continuada, tirando proveito 
das ferramentas atuais da tecnologia.

Conexão
Conselho
Bíblico





Bibliografias

Chave bíblica

Resenhas

Infoteca

Recursos

Coleção de links em 
assuntos de interesse 
para o conselheiro.

Indicações de livros 
para enriquecer 
a vida pessoal e      
seu ministério.

Versículos bíblicos 
por tema.





Conexão Estudo

Auxílio para ganhar 
competências 
relacionadas a

 ESTUDO

 PESQUISA

 ORGANIZAÇÃO

 PRODUTIVIDADE

Como pesquisar, 

ler e produzir materiais

Como organizar 

a sua biblioteca de recursos

Como estudar a Bíblia

e usar no aconselhamento 

Uma dúzia de dicas:

leitura, uso do tempo, estudo, 

organização dos recursos.





Conexão Mulher

Estudo na Palavra de 
Deus e a prática 
diária de temas 
relevantes para a       
mulher cristã.

Livretos e outros 
recursos para a 
discipuladora e 
conselheira.

Conhecer 

Crescer

Compartilhar

Amiga Conselheira





Canal de divulgação

 artigos e mídias,
 resenhas de livros,
 dicas para pesquisa, 

estudo e aplicação 
da Palavra de Deus.

Blog





Indicador

Ministérios

Cursos 

e conferências

Blogs favoritos

Um canal de 
atualização 
que destaca 
oportunidades 
de interação e 
crescimento 
ministerial.

Mídia social
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 Divulgue

envie um e-mail para seus amigos, 

divulgue em seu Facebook, Twitter, site, 

blog, no boletim da igreja, no mural de 

sua escola, e outros meios mais.

 Dê sugestões e informações
mande-nos seus comentários e 

sugestões por meio do formulário de 

contato do site. Mande-nos também 

indicações de recursos bibliográficos, 

links na web, eventos, cursos. 



 Interceda
peça a Deus que nos capacite para o 

ministério, supra o necessário para a 

continuidade, e que pessoas sejam 

edificadas ao redor do mundo.

 Envolva-se nos projetos
você pode participar de diferentes 

maneiras. Entre em contato!



Juntos

somaremos 

forças e recursos para 

sermos não apenas 

uma presença, 

mas um impacto 

na Igreja 

de língua portuguesa.



Juntos

veremos vidas 

em transformação,

transformando vidas 

ao redor do mundo.




