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se encontravam para receber atendimento médico. Foi também uma oportunidade especial de compartilhar 
uma mensagem de esperança, na palavra de Deus.  
A mesma ação foi realizada no Golden Shopping nidade, os alunos apresentaram a música tema do mês, 
“Felicidade” de Marcelo Jeneci e na oportunidade fizemos a entrega de um panfleto a respeito do tema. 
Alunos e funcionários na mesma causa. Foi um momento muito especial de compartilhar uma mensagem de 
esperança, baseada na Palavra de Deus. 

 PROGRAMA BENE - ASSERTIVIDADE, CORAGEM, DETERMINAÇÃO, DILIGÊNCIA e PROATIVIDADE foram 
virtudes trabalhadas com os alunos do 1º ao 5º ano, baseado no programa BENE (Formação Ética e 
Socioemocional). Realizamos a entrega de medalhas para aqueles alunos que conseguiram, de maneira 
exitosa, alcançar determinada virtude. O aprendizado envolve desde histórias bíblicas, interdisciplinaridade à 
aplicação na vida diária. Nossos alunos são ensinados por meio de valores eternos.  

 MOMENTO DE REFLEXÃO COM OS ALUNOS DO 3RÃO E SEUS PAIS, ANTES DA PROVA DA UEMA - 
Compartilhamos sobre o vídeo da Olímpiada de Barcelona em 1992, quando Derek Redmond durante a 
corrida teve o ligamento da coxa rompido, e a cena memorável do seu pai entrando na pista para ajudá-lo a 
terminar a corrida. A reflexão foi que a corrida da vida de cada indivíduo é única, e que muitas vezes o caminho 
escolhido pode fracassar, e embora o pai não corra pelo filho, com certeza ele estará lá para juntos cruzarem 
a linha de chegada. 

 PASSEIO À RESERVA DO RANGEDOR  - Acompanhamos, juntamente com as professoras, os alunos do Infantil 
II e suas famílias ao piqueninique. Com a proposta de proporcionar interação com a natureza, os alunos do 
infantil II e suas famílias se reuniram para um momento de socialização e contato com a natureza. Pudemos 
juntos ainda refletir sobre Palavra de Deus e louvar.  

 CANTATA DE NATAL - Noite especial, onde as crianças puderam cantar sobre o verdadeiro sentido do Natal, 
que não é o Papai Noel, e o consumismo, mas sim a mensagem do amor que possibilita ao homem que crer, 
a salvação.  

 CULTO EM AÇÃO DE GRAÇAS  - Encerramento da 3ª SÉRIE ENSINO MÉDIO - Noite de Gratidão e Louvores a 
Deus por uma etapa concluída na vida dos nossos alunos. A mensagem Bíblica foi aplicada no Salmo 119.105: 
a Palavra é lâmpada que nos guia, e nos faz viver no caminho da vontade de Deus. Essa foi a mensagem para 
os alunos e presentes. Deus seja louvado! 

 
6. CAPELANIA (Unidade Renascença: Capelão - Antoniel Alves Rodrigues) 

 

6.1. Principais atividades desenvolvidas durante o ano pela Capelania: 
 

 DEVOCIONAIS DURANTE A SEMANA PEDAGÓGICA - Nesses dias estivemos juntos, na Unidade do João 
Paulo, realizando a devocional com a equipe pedagógica. Nesses momentos, há partilha da palavra do Senhor 
e oração.  

 RECEPÇÃO AOS ALUNOS – Ao recebermos os alunos para mais um ano letivo tivemos a oportunidade de 
falar um pouco do trabalho da Capelania e compartilhar a Palavra do Senhor com eles. 

 DEVOCIONAIS – durante todo o ano a Capelania realiza momento de oração e reflexão bíblica nos setores 
da escola; semanalmente também com os alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental; em todas as 
programações escolares, a abertura é sempre feita com a presença da Capelania, compartilhando da Palavra 
de Deus e orando com os presentes. 

 ASSEMBLEIA - Gratidão pelos 62 anos do Colégio Batista - agradecemos a Deus, juntamente com os alunos, 
pelas bênçãos alcançadas até aqui. Na oportunidade partilhamos da leitura da palavra de Deus em 1Ts. 5:18 
"Sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus".  
As ASSEMBLEIAS, são realizadas mensament, com os nossos alunos e  

 CULTO DE CELEBRAÇÃO PELOS 62 ANOS DO COLÉGIO BATISTA - culto realizado no auditório da Unidade 
João Paulo, com a participação de ex-alunos, ex-colaboradores, alunos e colaboradores atuais. Na ocasião, o 
presidente da Convenção Batista Maranhense, Pr. Aquiles Valente, ministrou a palavra de Deus e contamos 
com a participação do grupo de louvor da Segunda Igreja Batista. 

 ATENDIMENTOS -  a alunos, pais e a colaboradores, sempre que solicitado. 

 COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS – Apoio aos alunos do grupo SILOÉ na organização de uma recepção 
especial na escola, em homenagem ao Dia dos Pais. 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5484&m=db

