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Projeto “Nossa História”

“O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos;
contaremos à vindoura geração os louvores do SENHOR, e o seu poder, e as maravilhas que fez.”
Salmo 78.3-4
1. Introdução
Diante do Planejamento Estratégico aprovado no Congresso Nacional da UMP em 2018,
que apontou a necessidade de difundir entre os jovens conteúdo sobre princípios e valores que
fazem parte de nossa identidade, e considerando também a riqueza de nossa história como cristãos
presbiterianos, foi iniciado o Projeto “Nossa História”.
O Projeto segue duas linhas inter-relacionadas: resgate de nossa história e identidade,
bem como a busca da sabedoria fundamentada na Palavra de Deus; se baseia, principalmente, no
livro de Provérbios, nos símbolos de fé da IPB, na história da Igreja Cristã, no Manual Presbiteriano
e no GTSI.

2. Objetivos
•

Produzir e divulgar material cristão de boa qualidade que sirva de instrução e auxilie no
crescimento espiritual dos jovens presbiterianos.

•

Promover o conhecimento dos Símbolos de Fé, da história da IPB e da identidade
presbiteriana.

3. Justificativa
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Vivemos uma época marcada pela grande quantidade de informações que vêm até nós
diariamente, as quais são originadas das mais diversas fontes e são difíceis de serem filtradas e
aproveitadas de forma correta. Diante dessa situação, vê-se a necessidade de voltarmos às
Escrituras, para que, pela iluminação do Espírito Santo, possamos produzir cultura e informação de
boa qualidade, cheias de verdade e amor.

4. Metodologia
Criação de imagens e vídeos curtos instrutivos para serem compartilhados nas redes sociais,
contendo informações a respeito da IPB: seus símbolos de fé, sua história, sistema de governo,
sociedades internas (UMP). Sugestão de livros da editora Cultura Cristã para os jovens.
As publicações serão subdivididas em quatro áreas gerais:
a) Símbolos de fé;
b) História da Igreja, da IPB e da UMP;
c) Identidade Presbiteriana e da UMP (incluindo sistema de governo);
d) Cultura cristã e sabedoria (livro de Provérbios e os livros cristãos).

a) Panorama das ações realizadas até a CE/2019
Utilizando os stories do instagram da UMP, foram publicadas diariamente perguntas do
Breve Catecismo de Westminster. As 107 perguntas e respostas foram publicados, esse material
que continua disponível nos “destaques” dessa mídia social.
Dois tipos básicos de publicação foram criados:
•

#dicaUMP – informações em forma de imagem e texto curto. Até agosto/2019 já
foram postadas 15 publicações desse tipo, abordando os seguintes tópicos: GTSI;
história da Igreja Presbiteriana do Brasil; história da igreja antiga; sistema de governo
da IPB; Reforma Protestante; Símbolos de Fé (Confissão de Fé de Westminster e
Catecismos Maior e Breve); livros bíblicos sobre sabedoria: Provérbios e Tiago; e
identidade presbiteriana.

•

#culturaUMP – indicações de livros da editora Cultura Cristã, abordando os temas
prioritários da secretaria. Até agosto/2019 foram postadas 7 publicações desse tipo,
indicando livros que tratam de: Cosmovisão Cristã; relacionamentos; missões;
aconselhamento bíblico; história da igreja e apologética (defesa da fé).

Foi feita também, em parceria com a Secretaria de Comunicação, a divulgação (site e mídias
sociais) de projetos realizados por irmãos, os quais englobam a área de cultura cristã e teologia
reformada. Foram divulgados:
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•

“Castminster Podcast”, projeto idealizado por quatro jovens presbiterianos, que
prepara podcasts sobre as bases da fé cristã e teologia reformada, utilizando o Breve
Catecismo de Westminster.

•

Canal “Teoria da Inspiração”, organizado pelo Rev. Alexandre Antunes, o qual
debate a mensagem filosófica e teológica que os filmes e séries abordam.

•

“Entendendo o TOM”, projeto que busca comunicar a verdade de Deus por meio de
ilustrações simples que possam alcançar crianças, jovens e adultos. Esse projeto é
conduzido pelo Rev. André Cunha Barbosa Lima e sua esposa Cássia.

•

“Purples”, projeto de 6 jovens que buscam proclamar a Verdade através da música.

b) Planos futuros
Na continuação desse projeto, busca-se continuar as publicações iniciadas, servindo como
fonte de informações rápidas, porém relevantes para os jovens presbiterianos. Essas publicações
serão também disponibilizadas no site da UMP, para que os jovens possam fazer o download e
utilizá-las em suas atividades.
Mais tipos de postagens serão criados, diversificando o conteúdo que é divulgado. Duas
séries de publicações estão sendo preparadas:
•

Jovens cristãos do passado: publicações curtas com imagens falando de irmãos do
passado que serviram ao Senhor em sua juventude e que servem de exemplo para
nós hoje.

•

Órgãos da IPB: a estrutura de nossa igreja possui instituições empenhadas no
serviço do Senhor, mas que muitas vezes não conhecemos. Essas publicações irão
apresentar alguns desses órgãos e instituições que devemos conhecer e apoiar.

5. Considerações finais
Esse projeto se apresenta como uma forma abrangente de disseminar entre os jovens
presbiterianos cultura cristã e informações importantes sobre sua identidade e história, bem como
encorajá-los com a divulgação dos trabalhos já realizados.
Que através desse projeto, ainda que de forma simples, possamos ser despertados cada
vez mais para a riqueza da graça de Deus, que tem cuidado da sua igreja ao longo da história, e
tem cuidado de cada um de nós com sua providência, nos permitindo fazer parte dessa história,
que é a história da redenção na qual Deus é o Autor.

“Se clamares por inteligência, e por entendimento alçares
a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a
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tesouros escondidos a procurares, então, entenderás o
temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus.”
Provérbios 2.3-5
Porque Nele vivemos!
Wesley Calland Serra de Almeida
Secretário de Educação Cristã
Confederação Nacional de Mocidade
Gestão 2018-2022

