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Projeto “Educação UMP”

1. Introdução
Em nossos trabalhos e estudos, buscamos nos aprofundar cada vez mais no conhecimento
de nossa área de atuação, isso é muito bom, pois toda a criação de Deus deve ser apreciada.
Porém, nem sempre temos buscado nos aprofundar também no conhecimento do Senhor e sua
Palavra. Com vistas a levar os jovens presbiterianos a se aprofundarem mais na busca pela
verdadeira sabedoria, que se baseia no temor do Senhor, e que produz frutos em nossa vida diária,
demos início ao Projeto “Educação UMP”, que visa fornecer aos jovens bons materiais cristãos que
sirvam de fortalecimento e edificação, além disso, o projeto abrange a produção de material
relacionado ao trabalho da UMP, servindo como auxilia no trabalho dos jovens pelo Brasil.

2. Objetivos
•

Tornar mais acessível material cristão de boa qualidade que sirva de instrução e
auxilie no crescimento espiritual dos jovens presbiterianos.

•

Possibilitar aos jovens presbiterianos a oportunidade de se aprofundar em
conteúdos edificantes.

•

Produzir material instrutivo com respeito ao trabalho da UMP.

3. Justificativa
Diante da grande quantidade de informação a que somos expostos diariamente na internet
e em outros meios de comunicação, não é simples a tarefa de separar o que é informação boa, útil
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e edificante, daquilo que não nos aproxima do Senhor, podendo inclusive servir de tropeço para
irmãos e como meio de propagação de falsos ensinamentos. Com esse projeto, deseja-se que a
UMP e suas mídias sociais sejam fonte segura de informação cristã de boa qualidade.

4. Metodologia
Para esse projeto, três frentes de atuação foram planejadas e serão descritas a seguir:
•

Módulos de Teologia EAD (iniciado em março/2019);

•

Vídeos da CNM sobre funcionamento da UMP (início em 2019);

•

Vídeos com pastores comentando temas de interesse dos jovens. (início em 2020).

a. Módulos de Teologia EAD
Após pesquisa sobre instituições cristãs que têm disponíveis cursos EAD que pudessem
servir de instrução aos jovens presbiterianos, firmamos parceria com o Instituto Reformado de São
Paulo (IRSP), que é administrado pelos pastores presbiterianos Leandro Lima e Sérgio Lima.
O IRSP possui bons cursos online de teologia reformada nas áreas de: Teologia Bíblica,
Teologia Prática e Teologia Sistemática. Os módulos são de fácil acesso, tendo carga horária de
30 horas, no valor integral de R$ 50,00. Com a parceria e subsídio da CNM, os jovens presbiterianos
poderão completar um módulo no valor reduzido de R$ 25,00.
Para acessar o curso no valor promocional, o jovem deve acessar o link disponível no site
da UMP. Dentre os diversos módulos do IRSP, o jovem poderá escolher para cursar com desconto
uma dentre 6 opções pré-selecionadas que abrangem importantes áreas do conhecimento cristão,
como apresentado a seguir:
Na área de Teologia Sistemática:
•

Apologética Reformada (Instrutor: Rev. Filipe Fontes)

•

As doutrinas da graça (Instrutor: Rev. Leandro Lima)
Na área de Teologia Bíblica:

•

Teologia Bíblica do Antigo Testamento – Aliança no Antigo Testamento (Instrutor: Rev.
Leandro Lima)

•

Interpretação dos Evangelhos (Instrutor: Rev. Sérgio Lima)
Na área de Teologia Prática:

•

Liderança Bíblica (Instrutor: Rev. Sérgio Lima)

•

Evangelização e Discipulado (Instrutor: Rev. Sérgio Lima)
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A parceria foi iniciada em março de 2019, sendo divulgada nas redes sociais da UMP e nos
grupos de whatsapp. Inicialmente, 100 bolsas foram disponibilizadas, podendo esse número ser
revisado de acordo com o número de interessados nos cursos.
Trata-se de uma excelente oportunidade de aprendizado para os jovens presbiterianos e
esperamos que sirva para o fortalecimento das UMPs e edificação do corpo de Cristo.

b. Vídeos da CNM sobre a UMP
A segunda frente de atuação desse projeto se refere à produção de vídeos instrutivos da
CNM explicando aspectos gerais da estrutura e funcionamento da UMP. Os vídeos deverão ser
postados no canal do youtube da UMP e ficarão disponíveis para consulta.
Quando finalizado, os vídeos se tornarão um banco de informações que ajudarão os jovens
e suas UMPs locais, federações e sinodais a tirarem suas dúvidas quanto ao trabalho da UMP (no
estilo “Perguntas frequentes”).
Alguns dos vídeos a serem produzidos: “O papel da UMP”; “Como formar uma UMP?”;
“Estatística: o que é? Para que serve? Como funciona?”; “Como fazer relatório da tesouraria”,
“Como fazer uma plenária”, etc. Serão buscadas sugestões de temas para vídeos de acordo com
as dúvidas recorrentes entre os jovens da UMP.
A previsão é que ainda em 2019 sejam gravados e postados os primeiros vídeos.

c. Vídeos de pastores comentando temas de interesse
Continuando na missão de proporcionar bom material de instrução para os jovens, o projeto
propõe que após a produção dos vídeos sobre a UMP, seja iniciada a produção de vídeos com
pastores presbiterianos abordando temas gerais de interesse dos jovens.
Já há bastante material desse tipo na internet, entretanto, nosso objetivo é aproveitar
especialmente o contato com os seminários para produzir material útil e fiel às Escrituras, que
aproximem também os jovens e os centros de educação da IPB.
A previsão de produção e publicação dos primeiros vídeos é para o segundo semestre de
2020.

5. Considerações finais
Que no desenvolvimento desse projeto, possamos ver os jovens presbiterianos crescendo
cada vez mais no conhecimento do Senhor, não apenas de maneira intelectual, mas de modo que
nossas ações sejam transformadas de dia a dia, e que possamos refletir sempre a luz de Cristo.
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“Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso
Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória, tanto
agora como no dia eterno.” II Pe. 3.18

Porque Nele vivemos!
Wesley Calland Serra de Almeida
Secretário de Educação Cristã
Confederação Nacional de Mocidade
Gestão 2018-2022

