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PALAVRA DA Presidência
Ao homem cabe o privilégio 

por decreto biológico ser o sacer-
dote do lar, tendo sua esposa e 
seus filhos como suas responsa-
bilidades diretas, porque o 
homem foi criado à imagem e 
semelhança de Deus, a fim de 
cumprir com a missão que lhe foi 
dada pelo Criador de dominar 
toda a criação e fazer que todo 
seu desempenho missiológico 
retornasse a Ele, a fim de glorifi-
cá-Lo. O decreto institucional 
faz do casamento entre um 
homem e uma mulher a base 
para que uma família seja o lugar 
onde acontecerá a formação do 
caráter do filho (Pv. 10:1), caben-
do ao pai o dever de instruir o seu 
filho no caminho e temor do 
Senhor, que é lhe dar direção, 
apontando o caminho da sabedo-
ria, até que ele esteja pronto para 
formar sua própria família 
prosseguindo com sua responsa-
bilidade missiológica neste 
mundo (Pv 22:6). O ensino nos 
tempos do Antigo Testamento 
era feito pela ação direta do pai 
que tinha como propósito 

Nenhum processo educacio-
nal é livre de pressupostos. A 
experiência de aprendizagem, 
então, é um treino para enxergar 
e interpretar o mundo ao nosso 
redor através das lentes de 
pressupostos. Por isso, as lentes 
que escolhemos podem ajudar ou 
atrapalhar a entender o mundo 
como ele é. Como cristãos, 
devemos buscar enxergar tudo 
através das lentes do Criador. 
Não podemos entender a 
Criação à parte do Criador.

Ao longo de sua história, a 
Escola Cristã Batista Regular 
tem buscado equipar seus alunos 
e comunidade com as lentes do 
Criador.

Como escola, quere-
mos formar cidadãos

educar, civilizar e informar o filho, 
um processo de andar junto incul-
cando os preceitos da Lei do 
Senhor a fim de que pelo convívio 
o filho fosse direcionado à sabedo-
ria, que era ser sábio por andar no
convívio com um sábio. O projeto
educacional de Deus aos poucos 
foi substituído pela influência 
humanista, mudando o centro 
familiar para um centro acadêmi-
co que distanciou o tronco do 
saber para os ramos, resultando 
na sua pulverização. O retorno à
educação clássica é uma batalha 
quase impossível, mas se há a 
possibilidade de uma aproxima-
ção à essência bíblica , isto já
representa um avanço no processo
educacional. A Escola Cristã 
representa este avanço em direção 
à uma educação cujo eixo é a 
centralidade nas Escrituras, visan-
do auxiliar as famílias da comuni-
dade a vislumbrarem uma educa-
ção aos seus filhos que represente 
um retorno aos princípios funda-
mentais estabelecidos pelo Senhor.

capazes de enxergar a
Criação ao seu redor na
perspectiva do Criador. 

Nenhum avanço ou progresso 
do conhecimento pode ser feito na 
contramão da ordem criativa de 
Deus. Quer estejamos cientes 
disso ou não.

É na certeza de que devemos 
crescer na compreensão de nosso 
mundo que convidamos você a 
conhecer e se envolver com a 
Escola Cristã Batista Regular. 
Somos uma comunidade de pais 
interessados em deixar para seus 
filhos não só um mundo melhor, 
mas lentes para enxergá-lo certo 
em harmonia com seu Criador.

Pr. flávio ezaledo
presidente
iGREJA BATISTA DA FÉ

Pr. alexandre 
“sacha” mendes

vice-presidente
iGREJA BATISTA maranata
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n o s s a

história

A Escola Cristã Batista Regu-
lar veio a existir a partir da visão 
educacional cristã do pastor Ivan 
Taylor, o qual inspirou os membros 
da igreja Batista Maranata e da 
Igreja Batista da Fé, esta última 
pastoreada por ele, nos idos de 
1985, a iniciarem a construção de 
um prédio educacional junto ao 
prédio da igreja Batista da Fé.

Houve grande desprendimen-
to de todos, com envolvimento 
financeiro e de mão de obra da 
parte dos membros para a edifica-
ção dos dois pavimentos iniciais.

Era realmente uma 
obra de fé!

Finalmente, em 1986, uma vez 
homologados os documentos, 
deu-se início à sala de educação 
infantil, com 12 alunos matricula-
dos.

Os desafios eram muitos e a 
expectativa era grande sobre o que 
Deus faria. O ano de 1989 foi 
importante, pois a escola tornou-se 
uma sociedade sem fins lucrativos e 
adquiriu registros de Utilidade 
Pública Municipal e Estadual. O 
crescimento foi rápido, pois foram 
acrescentadas as demais séries, 
culminando com a formatura da 

primeira turma de 8a. série em 
1992.

O papel das igrejas fundado-
ras e de seus membros foi funda-
mental nos anos iniciais. Em 2006, 
ao completar 20 anos, e no tempo 
de Deus, a Escola Cristã iniciou o 
Ensino Médio, o qual trouxe novas 
alegrias e renovados desafios. 
Como parte do projeto de amplia-
ção, o Núcleo de Educação Infantil 
- KID’S - foi estabelecido em
2009.

Hoje, quando já estamos 
educando os filhos dos nossos 
antigos alunos, é possível constatar 
os resultados dos que tiveram a 
visão inicial de fundar uma escola 
em que os valores bíblicos são 
transmitidos com seriedade. Ao 
longo destes anos, a Escola Cristã 
alcançou reconhecimento por seu 

Pr. Ivan taylor &
Evie Taylor

padrão de excelente profissiona-
lismo acadêmico e compromisso 
com os princípios cristãos. É 
especialmente gratificante ver 
vários pais, que aqui estudaram, 
retornarem para também educa-
rem seus filhos.
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igrejas fundadoras
igreja Batista da fé & Igreja batista maranata 

Eu me lembro ainda morando em 
São Paulo e ministrando numa igreja 
juntamente com o Pr. Flávio, de 
falarmos de uma Escola Cristã!

Bem, Deus me trouxe para São 
José dos Campos em janeiro de 1985 e 
chegando aqui encontrei pessoas que 
também tinham a mesma visão de 
uma Escola Cristã; detalhe, não 
apenas uma escola com uma matéria 
de Bíblia no seu curriculum, mas, uma 
verdadeira Escola Cristã, com todas as 
matérias voltadas para a Bíblia. É de 
conhecimento de poucos, mesmo do 
Colégio Mackenzie, que somos a 1a. 
Escola Cristã nestes moldes no Brasil, 

essencialmente brasileira.
O Pr. João Pedro, na ocasião um diácono, logo tomou a frente e come-

çou a liderar o grupo a concretização deste sonho, que se tornou realidade 
no ano de 1986.

Foram inúmeras reuniões. E não posso deixar de mencionar a visão do 
Missionário Reverendo Ivan Taylor, fundador da Igreja Batista Maranata, 
que já tinha deixado edificado o prédio da Escola no terreno da Igreja Batis-
ta da Fé, então pastoreada pelo Pr. Phillip Taylor. Logo em meados de 1986 
o Pr. Flávio Ezaledo assumiu o Pastoreado da Igreja Batista da Fé, juntan-
do-se ao grupo para um antigo sonho ser realizado. Os desafios foram
grandes; conciliar uma mensalidade com a realidade social das duas igrejas
e com a necessidade da escola, para o que Deus levantou homens que
acreditavam no projeto e investiram muito além da mensalidade dos filhos
ou como entendemos contribuição social, viabilizando o estudo de outras
crianças carentes.

E não poderia deixar de mencionar o transporte das crianças, onde 
Deus supriu para a aquisição de uma Kombi de forma milagrosa.

A ideia original era uma série por ano, porém, com o impacto do 1o. 
ano de funcionamento, os pais “pressionaram” e abrimos logo três séries; não 
podíamos imaginar o que resultaria, o que aconteceu 2 anos depois com as 
exigências da Delegacia de Ensino para a continuidade com a 5ª série, na 
ocasião: uma quadra e um laboratório.

Mais uma vez num esforço conjunto pôde ser realizado a tempo e a 
contento. Como mais uma prova de autenticação, cuidado e direção de 
Deus deste projeto chamado Escola Cristã, tendo no corpo docente tantos 
outros ex-alunos para a glória de Deus.

A história da Igreja Batista da Fé 
e da Escola Cristã se confundem.

Desde a plantação da Igreja Batis-
ta da Fé, o missionário Ivan Taylor 
sonhava com uma escola.

Essa é uma parceria em que a 
Igreja não é dona da escola e nem a 

Vejo a Escola Cristã como uma 
instituição cuja finalidade precípua 
é de capacitar com excelência o 
indivíduo sobre os conhecimentos 
do super-humano, porém sob a 
perspectiva do senhorio absoluto do 
Senhor Jesus Cristo, para a glória de 
Deus Pai.

responsável direta pela adminis-
tração escolar, mas fornece o 
suporte espiritual e a base doutri-
nária para a escola, por meio de 
seus pastores e membros que 
atuam de forma individual e 
autônoma no Conselho Delibera-
tivo.

Pr. edIson 
naves
iGREJA BATISTA
maranata

Pr. alex
mello
iGREJA BATISTA
da fé

Pr. 
cantoca
iGREJA BATISTA
da fé

A Ele toda
Glória, Honra 

e Louvor.
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n o s s a

filosofia
Todo o processo de educação é visto como um instrumento 
usado pelo Espírito Santo para: trazer o aluno à comunhão 
com Deus, fortalecê-lo no Espírito, ajudá-lo a desenvolver 
uma mente cristã, capacitá-lo a pensar os pensamentos de 
Deus, treiná-lo na semelhança de Cristo para a sua vida pes-

soal e vocacional.

A Filosofia Educacional da 
Escola Cristã Batista é baseada 
numa visão de verdade e do 
homem centralizada em Deus, 
conforme apresentada na Bíblia. 
Como Deus criou e sustenta 
todos através de seu filho, Jesus 
Cristo, o universo e toda a vida 
estão dinamicamente relaciona-
dos com Ele e tem o propósito de 
glorificá-lo. Isso é especialmente 
verdade para o homem, criado à 
imagem de Deus, diferente de 
todo o restante da criação, com a 
capacidade única de conhecer e 
responder a Deus pessoal e 

voluntariamente.
Entretanto, como o homem é 

pecador por natureza e escolha, 
não pode nesta condição conhecer 
e honrar a Deus em sua vida. Ele 
somente pode assim fazer sendo 
regenerado, através do arrependi-
mento e fé em Jesus Cristo como 
Salvador e Senhor, sendo assim 
capacitado a cumprir a vontade de 
Deus.

A Bíblia é ensinada de manei-
ra a que o aluno compreenda a 
Deus, sua própria natureza e sua 
função como imagem de Deus.

O seu desenvolvimento e 

relacionamento com Deus são 
globais: espiritual, mental, física e 
socialmente.

Ele é ensinado a ver toda a 
verdade como proveniente de 
Deus e a integrá-la e interpretá-la 
pela Palavra de Deus. Ele é educa-
do como indivíduo possuidor de 
personalidade e habilidades 
únicas, aprendendo a viver e 
trabalhar com outras pessoas  no 
lar, na igreja e na sociedade. Ele 
interage com, e é ensinado por 
pais e professores, que são eles 
próprios regenerados e tem essa 
perspectiva da vida.

1 Ó meu povo, ouça minhas instruções! Abra
os ouvidos para o que direi,
2 pois lhe falarei por meio de parábola. Ensinarei
enigmas de nosso passado,
3 histórias que ouvimos e conhecemos, que
nossos antepassados nos transmitiram.
4 Não esconderemos essas verdades de nossos
filhos; contaremos à geração seguinte os
feitos gloriosos do Senhor, seu poder e suas
maravilhas.

5 Pois ele estabeleceu seus preceitos a Jacó,
deu sua lei a Israel. Ordenou a nossos antepassa - 

       dos que a ensinassem a seus filhos,
6 para que a geração seguinte, os filhos ainda
por nascer, a conhecesse, e eles, por sua vez,
a ensinarão a seus filhos.
7 Portanto, cada geração deve pôr sua esperança
em Deus, não esquecer seus poderosos
feitos e obedecer a seus mandamentos.

Salmo 78
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u m  s o n h o

realizado
O desejo de ter nossos filhos 

numa Escola Cristã nasceu em 
nossos corações (meu e de minha 
esposa, Valéria) logo que nos 
casamos.

Devido ao meu trabalho 
como engenheiro, moramos um 
período nos Estados Unidos. A 
igreja que frequentamos manti-
nha uma escola e pudemos 
comprovar a sua importância.

Inclusive, a Valéria teve a 
oportunidade de trabalhar como 
voluntária lá. Começamos, então, 
a orar. O objetivo era claro: preci-
sávamos de uma escola que nos 
ajudasse em nossa responsabili-
dade de pais em educar nossos 
filhos de uma maneira que 
reconhecesse e glorificasse nosso 
Deus.

Ao retornarmos em 1983, 
compartilhamos nosso desejo 
com o Pr. Ivan Taylor, fundador 
da Igreja Batista Maranata, que 
na época pastoreava a Igreja 
Batista da Fé.

Para nossa surpresa, desco-
brimos que esse era o desejo dele 
também, já de longa data (o Pr. 
Ivan havia sido usado para 
fundar uma escola no Nordeste, 
para filhos de missionários).

Como ele havia lançado um 
projeto de expansão das instala-
ções da Igreja, preparou as salas 
para funcionarem como uma 
Escola. Parecia que tudo estava 
caminhando, tendo o Pr. Ivan à 
frente.

Repentinamente, o Pr. Ivan 
adoeceu e, algum tempo depois, 

veio a falecer. Ficamos como que 
sem rumo, por vários meses, até 
que em meados de 1985, num 
sábado ensolarado, aconteceu 
uma reunião com alguns mem-
bros das duas igrejas, interessa-
dos na visão. Buscando a direção 
de Deus, decidimos dar continui-
dade aos planos de iniciar a 
Escola. Nessa época, o Pr. Edison 
Naves já estava à frente da Mara-
nata, e o Pr. Felipe Taylor, filho 
do Pr. Ivan, à frente da Fé.

Dois dias depois dessa 
reunião, algo muito marcante 
aconteceu.

Recebi uma encomenda 
internacional, uma caixa. Abrin-
do, descobri que estava cheia de 
livros sobre como estabelecer 
uma Escola Cristã, enviados por 
aquela igreja que havíamos 
frequentado nos Estados Unidos, 
dois anos antes (Farmington 
Avenue Baptist Church, de West 
Hartford, CT).

Entendemos claramente que 
era Deus quem nos dirigia! Esse 
material norteou nossos esforços, 
mantendo bem claro o foco do 
que era preciso ser feito. Em 
particular os “4 P’s” das priorida-
des que não deveriam nunca 
serem invertidas: Princípios 
(Bíblicos), Pessoas, Programa e 
Prédio.

O caminho foi longo, às 
vezes um pouco desanimador. 
Lembro-me bem quando busquei 
a Delegacia de Ensino e fiz uma 
pergunta simples: “o que eu faço 
para abrir uma escola? ”.

Então me foi entregue uma 
longa lista, numa folha mimeo-
grafada, o que me levou excla-
mar: “É impossível abrir uma 
escola!”. Naquele momento, Deus 
usou a inspetora de plantão para 
me acalmar e dizer que era, sim, 
possível, dando um passo de cada 
vez.

E foi isso que aconteceu, com 
a ajuda de vários irmãos (é 
impossível não mencionar o Sr. 
Martinho, Dona Meire, Dona 
Vera Cursino, Dona Evie Taylor, 
Dona Genésia, Pr. Ricardo da 
Editora Fiel, entre outros).

A história da Escola Cristã 
tem sido assim desde o início: 
Um trabalho conjunto de várias 
pessoas, debaixo da direção e do 
poder do Senhor. Não há espaço 
aqui para mencionar os vários 
milagres que presenciei, literal-
mente. Ou listar os nomes de 
todos aqueles que contribuíram 
sacrificialmente. Talvez seja 
melhor assim...

“Tu, meu filho... 
conhece o Deus de teu 
pai e serve-o de cora-
ção íntegro e alma 
voluntária” (1Crônicas 
28:9).

Louvo a Deus pela oportunidade que Ele me deu através da Escola Cristã de não só prover a meus filhos 
uma educação centrada na verdade eterna, como de, também, ver Sua provisão, poder e amor em ação. A Ele 
toda a glória! “Estas palavras que, hoje, te ordeno estarão no teu coração; tu as inculcarás a teus filhos, e delas 
falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te”. (Deuteronômio 6:6-7)

Pr. 
João pedro
escosteguy
iGREJA BATISTA
maranata
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educação cristã escolar

Agradeço a Deus pela oportunidade de estudar na Escola Cristã e fazer 
parte dessa história que começou a ser escrita e que ainda não terminou. 
Lembro-me das aulas, dos professores e dos funcionários com muito 
carinho e admiração.
O que ficou impresso em meu coração era que antes das aulas começarem, 
nós liamos uma porção das Escrituras e dirigíamos uma oração ao Senhor!
Como é bom começar nosso trabalho e estudo buscando em primeiro lugar 
o reino do Senhor!

Uma vida Cristã é moldada pelo caráter de 
Cristo Jesus e isso acontece dentro de um proces-
so diário e constante de transformação de mente 
e coração, o que faz da fé algo racional. Assim é o 
ambiente onde uma Educação Escolar Cristã 
acontece, diariamente, progressivamente e de 
forma transformadora, contando com a graça de 
Deus.

Aprendemos as verdades bíblicas, investindo 
em corações que estão sendo constantemente 
apresentados a uma verdade absoluta e que trans-
forma vidas. É ingênuo pensar numa escola 
confessional cristã como algo limitador ao desen-
volvimento acadêmico de excelência, dados 
estatísticos comprovam que o desempenho 

“ Pr. 
fábio
cassiano
iGREJA BATISTA
Maranata

Louvo a Deus pela visão e missão da 
Escola Cristã que busca ser uma escola 
referência no apoio às famílias na 
educação segundo os valores e princí-
pios cristãos. A escola, além de prezar 
pelo ensino acadêmico, investe na vida 
espiritual dos nossos filhos.

“ Pr. 
Marcelo
brasolin

andréia de cássia

iGREJA BATISTA
Maranata

Um dos primeiros 
alunos da escola

raquel
garcia
Filha do Pr Fábio, estuda 
na ECBR no 
Fundamental Ii

Costumo dizer é uma “extensão da minha casa”.  Sou muito grato a Deus por 
essa parceria no cuidado com os nossos filhos!

acadêmico e até mesmo o sucesso 
profissional futuro dos alunos que 
frequentam esses tipos de escolas são 
significativamente superiores. Nossas 
vidas podem ser narradas, obedecendo 
ao roteiro que cada um de nós viveu ou 

vive dentro de uma escola, nossas lembranças, melhores amigos, professores que 
amamos, conteúdos acadêmicos apreendidos, frustrações, oportunidades, 
conquistas e inúmeras experiências que vivemos e que recebem como pano de 
fundo o cenário escolar. Isso aponta para um fato de que a escola não é algo alheio 
a nossas vidas, ela recebe um papel importante que não substitui o papel da 
família, mas que como coadjuvante recebe uma incumbência singular, à medida 
que consideramos o que a escola que frequentamos colaborou para nossa forma de 
pensar hoje e qual a escola que escolheremos para nos ajudar na formação de 
nossos bens mais preciosos que são os filhos.
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testemunhos

Matriculamos nossas filhas na escola em 2013 e 
foi o início de uma parceria incrível!

Para nós, a Escola Cristã é mais do que uma 
escola, é uma família!

Somos cientes de que, como pais, somos responsá-
veis pela educação, assistência e criação das nossas 
filhas, na disciplina e admoestação do Senhor. E a escola 
entra com um quesito a mais: além de fornecer a forma-
ção pedagógica se preocupa em apoiar os pais nessa 
missão de formar um cidadão dos céus.

Podemos perceber um cuidado especial em ter 
professores e funcionários comprometidos com o 
ministério, mas acima de tudo, em fazer com excelência 
para o nosso Mestre Jesus. Desde a formação continua-
da dos professores, passando pelo desenvolvimento de 
um trabalho de ensino religioso focado somente na 
bíblia até as conferências para pais, que são abertas à 
comunidade, que nos ampara a pensar como Cristo, 
longe das ideologias impostas pelo mundo.

Louvo a Deus pela vida de cada funcionário, profes-
sor, coordenadora, diretora e conselheiro, que tem feito 
muito mais do que ser escola, focando em Cristo.

Nossa família é parceira da ECBR desde 
2004, quando nosso filho mais velho, Nathan, 
foi ali matriculado após apresentar dificuldades 
para alfabetização em outra escola e ter tido 

MÁRCIO E MICHELLE ALMEIDA
Pais da Clarissa DO FUNDAMENTAL ii (À DIREITA) e da 

Melissa Do Fundamental 1 (À ESQUERDA)

Eric e Adriana Costa
Pais do NatHan (Formado em 2017; ao lado direito de sua 

mãe), Estevan (no canto à direita.) e  Davi do Ensino Médio. 
(ao lado esquerdo de sua mãe) 

problemas com colegas que tinham atitude 
contrária ao que nós acreditamos como família 
em casa. Ele foi recebido com muito amor e 
carinho e após apenas 2 semanas já havia sido 
completamente alfabetizado. Sua formatura no 
ensino médio da ECBR ocorreu em 2017 e após 
prestar seu primeiro vestibular foi aceito na 
Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde 
atualmente cursa Administração de Empresas. 
Nossos outros dois filhos também são alunos da 
escola e amam o ambiente familiar em que estão 
inseridos; sendo que o Estevan, ao se formar em 
2020, provavelmente será o aluno que permane-
ceu mais tempo continuamente na escola, desde 

2005. Nós, pais, temos muita confiança na escola e amamos ter um grupo de parceiros que falam a mesma língua que 
nossa família em termos de fé e atitude. Não foram poucas as vezes em que ao nos reunirmos com a direção da escola, 
começamos ou terminamos a reunião com uma oração. Também é muito edificante o papel do Sr. João como capelão 
da escola, sempre admoestando nossos filhos conforme a Palavra de Deus e não conforme os padrões estabelecidos 
pelo mundo e pela sociedade atual. Temos certeza de que este ambiente acolhedor e seguro gerará nos nossos filhos a 
confiança que necessitam para serem grandes profissionais e valorosos homens de Deus, superando todas as dificulda-
des da vida pautados no Amor e na Palavra.
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Fazemos parte da Família 
Escola Cristã há 10 anos. Antes 
disso, já conhecíamos a Escola 
Cristã através dos irmãos da Igreja. 
Atualmente temos o Vini no 9º 
Ano, o João no 6º Ano e a Mari no 
2º Ano.   Decidimos colocar nossos 
filhos aqui por entendermos o quão 
importante é ter um lugar onde o 
lado acadêmico seja ensinado com 

A Escola Cristã sempre foi 
presente na minha vida, começando 
pelo fato de meu pai, e outros 
homens, a ter construído pensando 
em mim (e em minhas irmãs)! Hoje, 
como pai, fico muito feliz pelo inves-
timento em minha vida. Hoje eu 
entendo e quero o mesmo para 
meus filhos.  Mas, afinal, o que eu 
entendi!? Vou explicar desde o 
começo! O ensino acadêmico na 
Escola Cristã vem melhorando a 
cada ano, o que é fundamental para 
os alunos que ali estão, pois certa-
mente ajudará no futuro que se 

aproxima mais 
rápido do que 
i m a g i n a m o s . 
Meu pai nunca 
negligenciou o 
fato do filho 
precisar de um 
bom estudo 
secular, pois sabia 
das responsabili-
dades e atividades 
que eu e minhas 
irmãs teríamos e 
que precisaría-

Daniel e Danielle Silva
(João à direita, Vinícius no centro, atrás da Mari) 

Rafael Naves e Família
(Daniel junto ao pai e Nicole junto à mãe)

excelência, assim 
como ter na escola 
um lugar que fala a 
"mesma linguagem 
Cristã" que a nossa 
família, nos 
ajudando assim na 
tarefa dada por 
Deus a nós de 
criar nossos filhos 
de modo a conhe-
ce-Lo e honrá-Lo. 
Hoje temos a 
Escola Cristã 

como nossa fiel parceira na educa-
ção dos nossos filhos. É a Escola do 
nosso coração.  Um dos aspectos 
que mais gostamos na escola como 
pais é a comunicação sempre aberta 
com a direção, coordenação e 
professores. É muito importante 
para nós termos este acesso direto, 
tirando nossas dúvidas e auxilian-
do na melhoria continua do proces-

so de ensino. Ao longo destes anos só 
ficou confirmado para nós que 
fizemos a escolha certa. Pela graça de 
Deus, temos nos empenhado em 
praticar Deuteronômio 6:6-7: 

"Guarde sempre no cora-
ção as palavras que hoje 
eu lhe dou. Repita-as 
com frequência a seus 
filhos. Converse a respei-
to delas quando estiver 
em casa e quando estiver 
caminhando, quando se 
deitar e quando se levan-
tar".

Com certeza, a Escola Cristã 
tem sido uma parceira nossa neste 
processo. Aqui realmente é uma 
escola diferente.

mos deste conhecimento para 
navegar nestes mares. Porém 
havia, também, um conhecimento 
muito importante que meus pais 
se empenharam em me ensinar, 
um conhecimento que eles 
mostravam durante o período em 
que estávamos juntos (fora do 
ambiente escolar), mas por ser tão 
importante gostariam que 
também fosse passado durante o 
período em que eu estivesse na 
escola.  Então entendi que nisso a 
ECBR foi fundamental, pois ela 
continuava e autenticava a instru-

ção que meus pais me davam em 
casa, que era "o temor de Senhor" (Pv 
1.7) e "amar o Senhor" (Dt 6.5). 
Sem este conhecimento eu não 
alcançaria sabedoria (que é uma 
busca que acabará somente quando 
Jesus voltar ou quando Ele me 
levar!). Meus pais, por experiência, 
entenderam que este conhecimento 
que me sustentaria no futuro, na 
busca por um emprego, na perda de 
um trabalho, nas dificuldades finan-
ceiras, nos problemas de saúde, nos 
relacionamentos e em todas as áreas 
em que o conhecimento puramente 
acadêmico não poderia me ajudar. 
Graças a Deus pude desfrutar de 
uma escola que busca excelência no 
ensino acadêmico (conhecimento 
deduzido da criação) e busca, acima 
de tudo, excelência ao fazê-lo, levan-
do em consideração o Criador e a 
necessidade do homem de redenção. 
Temos na escola, professores, 
coordenadores, diretores, que se 
dedicam em ensinar e viver o temor e 
o amor a Deus, o que fez diferença na
minha vida e carreira.
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O que é isso?
Imagine se você tivesse um óculos com as lentes amarelas. O que aconteceria? Tudo o que você olhasse ficaria amarela-
do. Agora se os óculos tivessem as lentes azuis, tudo que visse ficaria azulado. Na verdade, todos nós usamos uma lente 

por meio da qual vemos o mundo. Esta lente é a Cosmovisão, cosmo (mundo) + visão.

Quer você saiba ou não, concorde 
ou não, você tem uma Cosmovisão. Ela é 
o conjunto de pressupostos (hipóteses
que podem ser verdadeiras ou falsas), o
qual você usará para interpretar, por
meio da razão, todos os fatos de sua

vida, chegando a determi-
nadas conclusões.

T o d a 
c o s -

mo -
visão é 

c o m p o s t a 
por alguns 

e l e m e n t o s 
essenciais: O ponto de partida de 

qualquer cosmovisão são os pressupos-
tos de como podemos conhecer algo e 
saber se é verdade (epistemologia, o 
nome é “feio” eu sei).

Numa cosmovisão cristã partimos 
do pressuposto de que a Bíblia é a 
revelação especial de Deus para nós, 
tornando-se assim regra para saber o 
que é verdade. ( Jó 11.7-9; Pv 20.24; Ec 
3.11; 7.27,28; 8.10,17, Mt 16.17, 1Co 
2.9,10).

O que existe além do físico (metafí-

sica) são os pressupostos que usamos 
para decidir o que é real.

Uma cosmovisão genuinamente 
cristã será sustentada pela fé na existên-
cia de um Deus pessoal e infinito.

Outro elemento é como lidamos 
com os aspectos morais (ética). Uma 
cosmovisão cristã sustenta uma ética 
construída sobre a sólida base da 
Palavra de Deus para determinar o 
certo e o errado, o bem e o mal. Como 
lidamos com as instituições humanas 
(política), nesse ponto surgem os 

pressupostos de autoridade, às 
instituições básicas: família, igreja 

e sociedade. Uma cosmovisão 
cristã terá pressupostos sobre a 
soberania de Deus e o amor ao 
próximo. Finalmente, você 
precisa entender que o ponto 
de partida mais profundo para 

o desenvolvimento de uma
cosmovisão cristã é o coração

(dele procedem as fontes da vida 
Pv 4.20). Por causa da queda, este 

ponto de partida é naturalmente afasta-
do de Deus e as experiências dos 
primeiros anos das crianças numa 
interação histórico-social, vão solidifi-
cando este afastamento, desenvolvendo 
uma cosmovisão humanista ou, ao 
contrário, colocando Deus e sua palavra 
no coração da criança, levando-a ao 
desenvolvimento de uma genuína 
cosmovisão cristã. A Escola Cristã tem 
se colocado, ao longo dos anos, ao lado 
dos pais no desenvolvimento de uma 
cosmovisão cristã em nossas crianças. 
Acreditamos que nossos filhos preci-
sam das lentes certas para compreender 
o mundo em que estão inseridos e que
os pressupostos moldadores desta
cosmovisão estão contidos no tema
central da Escritura:

Criação > Queda > Redenção

Cosmovisão Cristã

Pastor 
Alex Mello
Pastor da 
Igreja Batista da Fé
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d e  a l u n o  a

funcionário
Minha trajetória na Escola Cristã começou cedo. Desde o 

jardim até o 9º Ano estudei aqui. De fato, a Escola faz parte de 
minha família; meus três irmãos estudaram aqui também, como se 
não fosse suficiente, meu pai também trabalhou por muitos anos 
na Escola. Todo esse envolvimento contribuiu grandemente para a 
minha formação em todos os aspectos. Desde cedo, sempre soube 
que trabalharia com a Educação Física, e graças a Deus ele me 
conduziu a esse caminho. Quando fui convidado a participar da 
família da Escola me passou um filme pela cabeça. Lembro-me de 
inúmeros momentos dentro desse lugar, o melhor ambiente possí-
vel para se conviver e crescer nos diferentes aspectos necessários, 
mas sempre tendo como base o amor nos relacionamentos, base 
essa que fez e faz toda a diferença.  Agora, fazer parte desse grupo, 
contribuindo para o desenvolvimento dos meus alunos, desde o 
motor até o espiritual, é um presente de Deus em minha vida. 
Enxergo Deus em cada ambiente, cada momento e em cada conver-
sa dentro da Escola.

NOSSO BRASÃO

Davi Vianna
M. Silva

Professor de
Educação Física

A Escola Cristã é uma escola regida por princípios cristãos e por isso se diferencia no tratamento tanto em relação aos alunos 
quanto em relação aos pais e colaboradores, e principalmente a sociedade. Esta diferença e o compromisso de qualidade e a serieda-

de de ensino é a mensagem que queremos passar através do nosso brasão, instituído para representar a escola.

Torre com Bandeiras:
Representa a Fortaleza do Reino

Círculos entrelaçados com peixe:
Representa a eternidade,

trindade divina

Espada:
Representa a Palavra de Deus

Corte triangular central:
Representa a Trindade Divina

Leão:
O Leão de Judá

Livro:
Representa a Palavra de Deus,

a Educação e o Estudo

O Logo foi extraído do brasão como assinatura principal da escola para documentos simplificados e divulgação em 
geral. Ele representa a eternidade, a trindade divina e o evangelho. A bandeira representa a escola como instituição.
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palavra da DIREÇÃO

Trabalhar com educação 
é sem dúvida um grande 
desafio e ao mesmo tempo 
um compromisso em trans-
mitir à futura geração princí-
pios e valores dos quais 
acreditamos. Durante anos a 
ECBR tem-se empenhado 
nesse papel de parceria junto 
às famílias, as quais são 
responsáveis por seus filhos e 
entendem a contribuição 
dessa instituição tanto no 
âmbito acadêmico, quanto 

A Escola Cristã remete 
toda sua estrutura financei-
ra à sua confessionalidade, 
buscando sempre cumprir e 
executar seus 4 pilares: 
Princípios, Pessoas, Progra-
mas e Prédio. Nessa 
perspectiva somos uma 
Instituição com fins não 
econômicos, com utilidade 
pública municipal e estadu-
al, dirigida por um Conse-

Alessandra Vaz de Moraes
Diretora Pedagógica

Cibele Silva Almeida
Diretora Financeira

em sua cosmovisão cristã. A partir de fundamentos 
bíblicos sólidos, planejamentos estratégicos, missão e 
visão claros, nosso foco é glorificar a Deus na formação 
de homens e mulheres com um caráter aprovado. 
Nesse sentido a Escola Cristã conta não só com propó-
sitos diferentes, mas com conteúdo diferente. Nossa 
escola tem dedicado tempo em Formações Continuada 
a toda equipe, principalmente ao corpo docente, pois 
sabemos que a maior responsabilidade de qualquer 
professor é capacitar o aluno para a aprendizagem, no 
entanto, como instituição confessional, entendemos 
ainda, que educadores cristãos têm, além de um plane-
jamento didático bem elaborado, o objetivo de trans-
formar vidas. A fim de oferecer um ensino de qualida-
de, orientando nossos alunos à importância do apren-
der a aprender. A Escola Cristã também se associou em 
2014 à ACSI (Associação Internacional de Escolas 
Cristãs), que tem sido desde então uma de nossas 
aliadas nessa grande tarefa, trazendo um amparo literá-
rio e de assessoria na gestão escolar.  Não só a Escola 
Cristã Batista Regular, mas toda escola que se denomi-
na confessional deve ser “uma Luz que alumia; que 
ilumina! Essa escola atinge o intelecto; esclarece as 
questões; nos faz compreender o mundo de Deus; 
revela todas as coisas; traça o contraste real entre luz 
e trevas; leva seus alunos a não só compreender o 
sentido da vida, mas a observar os princípios e 
valores em todos os seus detalhes. ” (Livro: Por que as 
crianças precisam da Educação Cristã de Douglas 
Wilson - Editora Monergismo). Desde 1996 atuando 
como professora, coordenadora e atualmente na 
direção interina da Escola. Minha oração e atuação é 
servir como influenciadora para que  pilares da Educa-
ção Escolar Cristã e Educação Clássica atinjam como 
flecha o coração de nossos alunos tornando-os 
cidadãos sábios.

lho Deliberativo e Fiscal, formado por Pastores Funda-
dores e pais de alunos. Todo nosso demonstrativo patri-
monial, econômico e financeiro é aferido pelos nossos 
conselheiros, bem como apresentado às Assembleias 
Gerais executadas durante o ano. As igrejas fundadoras, 
a saber, Igreja Batista da Fé e Igreja Batista Maranata, a 
princípio faziam toda a administração da escola, porém, 
com o crescimento da instituição, foram buscados 
novos caminhos. Em 1989, ao ser reconhecida como 
Utilidade Pública, a Escola Cristã instituiu sua Assem-
bleia de Pais, com autonomia de tomar decisões estabe-
lecidas em Estatuto. Portanto, a Assembleia Geral, nos 
termos estatutários, constituída dos pais associados, é o 
órgão soberano na associação, mas que responde aos 
fundadores em termos de sua fidelidade aos seus propó-
sitos iniciais. Assim sendo, os pais, em Assembleia 
Geral, participam anualmente das decisões importantes 
da vida funcional da Escola, como, por exemplo: 
aprovação dos valores da contribuição social mensal e 
do orçamento para o ano seguinte; aprovação de 
demonstrativo financeiro anual do ano anterior entre 
outras decisões importantes para a vida da escola, dos 
alunos e suas famílias. Ao longo dos 34 anos da Escola 
Cristã Basta Regular, dos quais 24 eu faço parte, vejo 
um crescimento equilibrado, saudável e responsável da 
nossa Instituição. Tenho uma grande responsabilidade, 
mas com um grande privilégio de estar à frente da 
direção financeira desde 2011. Tenho total convicção 
que a Escola Cristã nasceu no coração do nosso Pai 
Celestial e que em breve poderemos alcançar novos 
objetivos. Ao Senhor nosso Deus, toda honra, glória e 
louvor!
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Embora os termos “capelania” e “capelão” 
estejam ganhando espaço no atual cenário 
cristão evangélico brasileiro, sua origem 
permanece envolta em mistérios. Para a 
maioria dos historiadores é ponto pacífico 
que o termo tenha surgido no contexto 
militar, contudo, a história por trás dele 
ainda permanece obscurecida. Afirma-se 
que o sacerdote que oferecia aconselhamen-
to pastoral na tenda do acampamento 
militar, chamada de capela, passou a ser 

Cremos que a capelania é uma das maneiras de expressar 
nossa confessionalidade e atingir todas as pessoas envolvidas no 
processo educacional. Além de oferecer um ambiente de confor-
to e esperança para aqueles que se encontram no contexto 
escolar, e acima de tudo, ela é um instrumento para apresentar 
Cristo ao homem por meio da suficiência das Escrituras.

O que é Capelania
Escolar Confessional?

A atuação mais comum da 
capelania no ambiente escolar é 
percebida nas seguintes ativida-
des:

Cultos com alunos; 

Aulas de ensino religioso ou educa-
ção cristã; Aconselhamento pastoral; 

Presença nos velórios e sepultamen-
tos; Cultos (em datas comemoravas), 
devocionais setoriais e formaturas;

Visitação a enfermos em hospitais e 
nos lares; Avaliação de material didá-
tico de ensino religioso; 

Distribuição de literatura confessio-
nal; 

Palestras que ofereçam assuntos 
relevantes com orientação bíblica 
envolvendo alunos, pais e professores; 

Incentivo e acompanhamento de 
grupos de oração e devocionais de 
aluno e funcionários; Assistência 
social e o incentivo de trabalhos 
voluntários e filantrópicos.

“… o qual [Cristo] nós anunciamos, 
advertindo a todo homem e ensinando a 
todo o homem em toda a sabedoria, a 
fim de que apresentemos todo homem 
perfeito em Cristo” (Cl 1.28).

C
A

PE
LA

N
IA

chamado de capelão. Assim, o termo passou a ser utilizado para os mais diversos contextos 
de ajuda pastoral, como, hospitais, cemitérios, aeroportos, prisões e, finalmente, a escola. No 
Brasil temos informações de escolas confessionais que atuam desde o século XIX com práti-
cas pastorais reconhecidas hoje como capelania escolar. Tendo isso em vista, a capelania 
escolar pode ser definida, como, um serviço de cunho pastoral prestado aos alunos, famílias 
e funcionários da escola, a fim de promover o cuidado amoroso aos que sofrem e a preserva-
ção da filosofia da escola.
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Quais são as atividades
desenvolvidas pela capelania?
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A Educação básica, conforme a lei vigente de nosso país, abrange a Edu-
cação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio. Nesse período de 
aprendizagem e formação integral, a participação direta dos pais é crucial. 
Por isso, a Escola Cristã tem se colocado, ao longo dos anos, ao lado dos pais 
no desenvolvimento de uma cosmovisão cristã de nossos alunos.

Educação Infantil

“Desejai ardentemente, como crianças recém-nas-
cidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos 
seja dado crescimento para salvação” (I Pe 2:2) 

Afinal, o que se aprende na Educação Infantil? 
 De acordo com a nova BNCC (Base Nacional 

Comum Curricular) a vigorar em 2020, na Educação 
Infantil a aprendizagem se faz a partir, essencialmente, 
de dois eixos estruturais, interagir e brincar. É a partir 
da brincadeira e da interação que ela desenvolve as 
estruturas, habilidades e competências que serão 
importantes ao longo de toda a vida.  

 Sobrepostas a esses eixos, porém, encontra-se 
nossa cosmovisão bíblica, que conduz as vivências dos 
alunos a um conhecimento do Criador e Sua Palavra. 

 É nessa fase, também, que se inicia a implantação 
do Sistema Fônico, que é um método de alfabetização 
que privilegia as correspondências grafofônicas 
ensinadas aos alunos mediante temas e palavras 
comuns ao cotidiano do aluno, tornando, assim, a 
aprendizagem significativa.  Dentro dessa proposta, 
temos como parceiro o Sistema Mackenzie de Ensino, 
que busca desenvolver no aluno a vivência em diferen-
tes tipos de linguagem (linguagem oral, escrita, simbó-
lica, visual tátil, pictórica, cênica etc.) e, desse modo, 

proporcionar condições para que possa se expressar, 
bem como interagir de diversas maneiras com o mundo 
à sua volta. 

 Por fim, assim como Jesus ensinava usando a 
linguagem das histórias, alcançando multidões de 
pessoas tão singulares entre si, nosso alvo é que nossos 
professores possam comunicar mais do que o puro e 
simples conhecimento que conseguimos contemplar de 
toda a criação. Nosso desejo mais profundo é de que 
nossos alunos amem o Criador acima de todas as 
coisas!

“Estas palavras que, hoje, te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a 
teus filhos, e delas falarás...” Deuteronômios 6:6-7 

Meire de Paula
Coordenadora 
Pedagógica da 

Educação Infantil 
(Kids)e Fundamental I
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Andryelly Arcon
PSICOPEDAGOGA

E N S I N O

FUNDAMENTAL
“Toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a 

repreensão, para a correção, para educação na justiça.”
II Timóteo 3:16

Como já foi dito, o Ensino na 
Educação Básica de uma escola 
confessional precisa estar sob 
uma fundamentação Cristocên-
trica.

 Na etapa do 1º ao 5º ano, o 
objetivo educacional é transmitir 
uma visão integrada de toda a 
realidade, de forma a conduzir o 
educando a aprender que tudo 
na criação de Deus tem uma 
função específica, em uma 
relação ordenada de causa e 
consequência, o que abrange as 
leis naturais em todas as suas 
relações. Também é dentro dessa 
cosmovisão bíblica que a prática 
de leitura e escrita se desenvolve 
de forma natural e vivenciada.

 É a “idade de ouro” para treinar 
a memorização, atenção e concen-
tração, que constituem a base para 
um ensino efetivo e de qualidade!

 A partir do 6º ano, há uma 
imersão de projetos e componentes 
curriculares lecionados por docen-
tes especialistas. Nessa nova etapa, 
os estudantes experimentam um 
ambiente diferenciado e ritmado de 
ensino-aprendizagem, requisitan-
do uma lógica de organização do 
conhecimento e uma mente apta e 
habilitada para este processo. Tais 
inovações e dinâmicas estão alicer-
çadas em uma visão de excelência 
acadêmica repletas de verdades 
Bíblicas transformadoras, contri-
buindo ao desenvolvimento 

integral de nossos adolescentes.
 Somado ao nosso material 

de apoio do Sistema Mackenzie 
de Ensino, temos o enriqueci-
mento de nossos recursos didáti-
cos mediante o acréscimo de 
conteúdos pelos docentes a fim 
de abordar temas mais relevantes 
e demais necessidades específicas 
conforme a demanda da turma, 
bem como oferecer aos alunos a 
oportunidade para glorificar ao 
Criador e contemplar toda a Sua 
obra.

REFORÇO ESCOLAR E APOIO AOS ALUNOS 
COM CEE CONDIÇÃO ESPECIAL DE ESTUDO

Dentro do ambiente escolar, utilizamos da psicopedagogia 
institucional, a fim de prestar assistência aos educadores e demais 
profissionais da instituição de ensino. Seu trabalho abrange técni-
cas e práticas de intervenções  psicopedagógicas com o objetivo de 
ajudar na indicação e solução dos problemas  no processo de apren-
dizagem nos espaços escolares, além de sugerir  medidas que 
tornem o ambiente  mais adequado a auxiliar os alunos a se desen-
volverem de forma integral. É ela também quem faz a mediação 
entre os profissionais da saúde, pais e profissionais da educação, 
tendo   como objevo favorecer um espaço adequado às condições de 
aprendizagem e de forma que todo aluno chegue ao conhecimento, 
conforme suas potencialidades.
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E N S I N O

médio
“Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão

com asas como águias; correrão, e não se cansarão;
caminharão, e não se fatigarão.”

Isaías 40.31
O segmento de Ensino Médio da Escola Cristã traz consigo um currículo diferenciado, que busca formar 

cidadãos cônscios e repletos de uma instrução educacional e espiritual transformadora e apta às áreas sociais, 
acadêmicas e profissionais. Para tanto, os componentes curriculares estão subdivididos e integrados nas áreas 
de conhecimento, contempladas na BNCC (Base Nacional Comum Curricular) e LDB (Lei de Diretrizes e 
Bases), a saber:

Como parte diversificada de nossa matriz curricular, nossos alunos são contemplados com disciplinas 
eletivas, conforme infográfico abaixo:

Linguagens e
suas Tecnologias

Matemática e
suas Tecnologias

- Gramática;
- Literatura;
- Redenção;
- Arte;
- Inglês;
- Educação Física.

Ciências da Natureza
e suas Tecnologias

Ciências Humanas e
Sociais Aplicadas

- Biologia;
- Física;
- Química.

- História;
- Geogra�a;
- Filoso�a;
- Sociologia.

- Matemática

Disciplinas historicamente  
conceituadas à Educação Clássi-
ca, aptas ao auxílio de nossos 
alunos na construção de uma 
linguagem e comunicação asserti-
va, do mesmo modo à formação 

de argumentos lógicos.

Retórica & Lógica

Aulas direcionadas aos 
nossos alunos com o escopo de 
pautar um itinerário formativo 
nas áreas de humanas, exatas, ou 
biológicas, bem como módulos 
de orientações fomentadores de 
ferramentas bíblicas para proces-

sos de tomadas de decisões.

Orientação para a
Vida Familiar e 
Acadêmica

Ensino prático aos alunos 
para uma participação ativa, 
através de experiências tecnológi-

cas e científicas.

Laboratório de 
Aprendizagem
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Nossos alunos, ainda, poderão transitar em projetos e atividades 
extracurrículares no contraturno, são estes:

A equipe pedagógica, formada por docentes especializados e preparados, mantem-
-se atualizada, oferecendo aos nossos alunos um padrão de excelência acadêmica
intrínseca à confessionalidade cristã.

Plantões, revisões e simulados do 
Exame Nacional do Ensino Médio.

Voltada aos alunos que apresentam 
proficiência na área esportiva.

Dedicado aos aprofundamentos 
nas Olimpíadas do Conhecimen-
to e aulas de iniciação à Robótica.

Destinado à iniciação e aprofun-
damento musical dos alunos atra-
vés de um repertório cristão, jun-
tamente, com apresentações in-
ternas e externas.

Sâmia Assis Fernandes Carvalho
Coordenadora Pedagógica

do Fundamental II e
Ensino Médio
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Dia das mães 

BALLET

JUDÔ

DIA DOS PAIS

CORO JOVEM CANTATA DE NATAL

FORMATURA KIDS

FORMATURA FUND II e MÉDIO

ãe
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tedD tripp

MÓDULO OVF

PÁSCOA

CANTATA NO HOSPITAL DIA DA IGREJA PERSEGUIDA

SEMANA DA CRIANÇA

NATAL SOLIDÁRIO

FEIRA DO CONHECIMENTO
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