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Natal, 19 de fevereiro de 2016 
 
Prezado irmão  
 

 Saudações no Senhor. 
 

“[...] não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno 
conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento 
espiritual; a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro 
agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de 
Deus; sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em 
toda a perseverança e longanimidade; com alegria, dando graças ao Pai, que 
vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz..” 
(Colossenses 1.9-12)  

 
 O texto acima citado é uma boa expressão daquilo que o Seminário deseja para este 
semestre. Nós louvamos ao Senhor por mais uma oportunidade que Ele nos concede de 
iniciarmos mais um semestre. O nosso desejo e oração é que durante o mesmo os alunos 
possam transbordar no conhecimento de Deus a fim de viver de modo agradável ao Senhor, 
frutificando, crescendo e sendo fortalecidos. Por isso, é sempre um desafio para o SIBB iniciar 
mais um ano. Ficamos sempre pensando sobre o que o Senhor vai nos encarregar. Mas, 
seguimos sempre confiantes na direção dEle. Continuamos a pedir as suas orações, para que 
possamos planejar tudo submissos ao Espírito Santo de Deus, visando sempre o 
aperfeiçoamento dos santos. 
 Para este semestre, o SIBB põe a disposição do amado irmão, da liderança e dos 
professores de sua igreja quatro disciplinas que serão aplicadas de forma intensiva, sendo 
estas: Análise de Levítico e Hebreus (Pr. Robert J. Franklin), Análise do Velho Testamento – 
Profeta Ezequiel (Pr. Alan Barry Farlow ). 
 Ainda para este semestre, o SIBB, em parceria com o Seminário Batista Logos, dará 

continuidade ao “Mestrado em Exposição Bíblica”. O curso será realizado nas dependências 

do SIBB, sendo lecionado pelos professores do SBLogos. O investimento para cada módulo será 

de R$ 400,00. 

 Queremos também informar que o início das matrículas para o semestre 2016.1 será a 

partir do dia 22 de fevereiro, e o Culto de Gratidão a Deus pelo início do semestre será dia 

29 de fevereiro, às 19:30hrs, na Igreja Batista do Alto, ao lado do Seminário. 

Colocamo-nos a sua disposição para ajudar na formação de pessoas da sua igreja que 

possuem o chamado do Senhor para o ministério ou mesmo para a sua reciclagem enquanto 

pastor. Pedimos a gentileza de afixar no quadro de avisos da sua igreja o cartaz em anexo.  

No mais renovamos os nossos votos de elevada estima e consideração. 

No amor de Jesus, 

 

 

 

___________________________ 

Pr. Almir Cocentino Junior 

Diretor Geral 
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