COM A PALAVRA, O PASTOR!
Estamos vivendo uma séria crise de liderança nos mais
diversos setores da sociedade e, infelizmente, não tem
sido diferente em nossas igrejas. Por vezes, elegemos
pessoas e não atentamos para a necessidade de capacitálas com as “ferramentas” próprias para o exercício do
ministério. Outras vezes, líderes se envolvem em diversas
atividades e se esquecem da importância de uma
atualização constante. Aprender é uma palavra que nunca
pode faltar no dicionário de um cristão e de um líder.
O ILC foi criado há 20 anos com o propósito de formar e
capacitar lideranças para as diversas áreas da igreja local.
Seu principal objetivo é oferecer um pouco mais de
subsídios para que os crentes encontrem o seu chamado
ministerial, se capacitem e possam impactar vidas por
onde quer que passem, cumprindo assim o seu propósito.
Somos, como povo de Deus, escolhidos para sermos
usados por Ele, para fazer a obra dEle e, desta forma,
glorificá-Lo. Este é o verdadeiro significado da vida cristã.
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Estamos esperando por você!
Em Cristo,
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SOBRE O ILC

O Instituto de Liderança Cristã é uma organização
da Igreja Batista do Barro Preto, caracterizada
como Curso Livre. Foi criado em 1997 por iniciativa
do Pr. Arlécio Franco Costa, presidente da Igreja
Batista do Barro Preto.
O Instituto de Liderança Cristã, funcionando nas
dependências da Igreja Batista do Barro Preto, está
subordinado ao Ministério de Educação Cristã dessa
igreja, e tem por objetivo principal qualificar e
capacitar os seus membros, e de outras igrejas que
o procurarem, para o desempenho do serviço
cristão e edificação do Corpo de Cristo.
O ILC constitui-se de alunos cristãos, desejosos de
se qualificarem para o desempenho do serviço
cristão, de professores voluntários, membros de
igrejas batistas cooperantes com a Convenção
Batista Mineira e/ou Convenção Batista Brasileira.
Também de um tesoureiro, um bibliotecário, uma
secretária e um diretor, todos estes membros da
igreja sede do ILC.

GRADE CURRICULAR

1º Módulo: Vida e Caráter
Vocação e Reino de Deus
Padrões Cristãos
Mentoria
2º Módulo: Palavra
Visão Panorâmica do Antigo Testamento
Visão Panorâmica do Novo Testamento
Mentoria
3º Módulo: Liderança
Princípios de Liderança
História da Igreja Cristã
Mentoria
4º Módulo: Ministerial
Artes
Adoração Bíblica
Louvor, Adoração
e Celebração
Educação Infantil
Discipulado Infantil
Ensinando Crianças

Educação Cristã
Ensino Significativo
Educação Cristã e
Pós-modernidade
Família
Princípios e Valores
Aconselhamento

Missões e Evangelismo
Teologia Bíblica de Missões
Teologia Bíblica de Evangelismo

MENTORIA

“Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu
companheiro.” (Provérbios 27.17)
Baseados na Palavra, acreditamos que o processo de
mentoria é de grande importância na formação de um
líder tanto para o seu crescimento pessoal, quanto
para o desenvolvimento de seu potencial e atuação no
Reino de Deus.
A mentoria é um processo de instrução e
aconselhamento pessoal ou em grupo, no qual o
aluno é acompanhado e orientado em sua vida
espiritual por meio da Palavra de Deus. Durante os
encontros o aluno terá oportunidade de compartilhar
sobre suas experiências na vida cristã com outros
colegas.
É uma proposta de orientação, incentivando o
desenvolvimento da fé e de maiores níveis de
maturidade cristã, vida devocional e relacionamentos
saudáveis entre o grupo. Mentoreamento é uma
prestação de contas em amor.

