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SUPORTE
EDITORIAL DE

PUBLICAÇÃO

DESAFIOS DO ENSINO BÍBLICO 
NA IGREJA CONTEMPORÂNEA



WWW.SLIDEFOREST.COM

2

 Qual o lugar do ensino 
bíblico e seus desafios na 
igreja contemporânea? 

 Qual a sua importância 
para a consolidação de 
uma igreja saudável?

 Qual a relevância dos materiais didático/pedagógicos 
para implementação de uma cultura de ensino na igreja? 
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1 Crônicas 12:32

“E dos filhos de Issacar, duzentos de seus líderes, 
CONHECEDORES DE SEU TEMPO, para saberem o 

que Israel devia fazer, e todos os seus irmãos 
seguiam suas orientações”
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SOCIEDADE DO CONHECIMENTO X SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO:
 Excesso de informação sem consistência alguma. 

INFLUÊNCIAS SÓCIO-FILOSÓFICAS QUE CARACTERIZAM A SOCIEDADE PÓS-MODERNA:
 Pragmatismo: O certo está diretamente ligado ao útil, ao funcional e ao que produz 

resultados imediatos; 

 Relativismo: Não há verdades absolutas, tudo é relativo. O padrão de certo e errado é 
a própria consciência do sujeito; 

 Antidogmatismo: a negação da verdade como uma possibilidade de ser aferida. 

PÓS-VERDADE: no mundo de hoje não há mais verdades, apenas posicionamentos. 

IMPASSES: DESAFIOS QUE ENVOLVEM O ATUAL CONTEXTO 
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O EVANGELHO COMO A VERDADE DE DEUS PARA O MUNDO CAÍDO:

A Bíblia Sagrada é a Verdade; Jesus é a Verdade;
Verdadeiro é tudo aquilo que tem correspondência com a Verdade.
A Bíblia Sagrada é supra cultural: é a revelação de Deus para todos os povos

da Terra;
Multicultural: chama pessoas de todas as tribos, línguas raças e nações para

adorar ao Senhor de todo universo;
Transcultural: por mandamento bíblico, a Palavra deve ser levada de uma

cultura para outra;
Contra cultural: as Escrituras julgam a cultura a partir da verdade revelada.
Atemporal: Não está presa a um tempo histórico específico.

PERSPECTIVAS: AS RESPOSTAS BÍBLICAS PARA OS DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS 
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O ensino bíblico proporciona:
Vigor espiritual;
Crescimento e direção para a igreja;
Saúde espiritual da Igreja;
Protege a igreja das heresias.

O ensino bíblico promove:
Espiritualidade saudável;
Vigor espiritual;
Maturidade cristã;
Mobilização para o trabalho;
Capacitação para cumprir o propósito;
Eficácia no serviço.

Com base ensino bíblico sólido, a igreja tem a capacidade de se contextualizar
sem abrir mão dos princípios eternos.

EXPECTATIVAS: RESULTADOS ESPERADOS 
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 O ensino bíblico continua sendo importante, como sempre foi em toda
história da Igreja. Ele deve fazer parte da igreja em todas as épocas, mas, ele
não deve ser feito de modo igual em todas as épocas, sob pena de tornar-se
irrelevante. (Mateus 28:28);

 Precisamos de um ensino formatado para esse tempo;
 O material da Editora Renovada tem um caráter interativo e metodologia

expositivo-devocional;
 A preocupação da editora é oferecer às igrejas locais um material bíblico que

tem respostas bíblicas para as necessidades do tempo presente;
 O ministério pastoral precisa considerar as nuances desse tempo afim de

alcança-lo para Cristo.

CONSIDERAÇÕES
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VENDAS
www.editorarenovada.com.br
editorarenovada@gmail.com

44 99994-3262 (Whats)

CONTATO COM PR. RODRIGO
44 99909-3261
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