
 

 

 

 

 

 

 

QUERIDOS IRMÃOS, 

Estamos muito contentes de poder compartilhar que  

demos início ao INSTITUTO BÍBLICO BATISTA BOAS NOVAS 

(GOOD NEWS BAPTIST BIBLE INSTITUTE). 

 

De fato, é o Pr. Amiya Dash que está à frente, na linha de batalha,  

onde, no momento não podemos ir, apesar da nossa vontade.  Damos 

graças a Deus que, pelo menos, podemos participar de longe.   

 

Agradecemos a Deus também por você que tem orado e por todos que têm contribuído 

financeiramente para o sustento desses missionários indianos.  

Estaremos usando o material do Centro de Treinamento Bíblico para Pastores.   Eles têm um 

excelente material já traduzido para pelo menos  10 das línguas principais da Índia.  

Estamos começando com 10 ALUNOS, mas outros dos 

nossos missionários também têm interesse de formar 

núcleos desse Instituto Bíblico. 

Esse treinamento consiste em 520 horas de aula levando 

cerca de 2 anos para ser concluído. Queremos estender o 

treinamento teológico a muitos pastores e líderes que 

por não falarem inglês não tiveram o privilégio de 

estudar em um seminário formal. 

Estamos desafiando mais irmãos que se empenhem 

conosco em produzir "FRUTO QUE DURE“. 

Queremos equipar aqueles que o Senhor deu à Sua igreja 

para que eles possam “preparar o povo de Deus para obra 

do ministério”.  Todos esses irmãos estão diretamente 

ligados à plantação de igrejas.  

 

 

GOSTARIA DE FAZER  

PARTE DESSE PROJETO? 

 

NOTÍCIAS DE MARÇO 2021 

PR. JEFFERSON & IRMGARD 

 



 

 

 

 O curso completo custa  
50 USD por aluno (+/- 300,00 reais). 

Comprometemo-nos, pela fé,  

levantar 50% deste valor  

(R$150,00) entre as  

igrejas brasileiras. 

 

 

VEJA UM EXEMPLO: 

Pr. Kailinang & Kyethwemoe  

é um dos 10 casais de missionários 

que a BRASIL-ÍNDIA.VISÃO-2020  

tem o prazer de trabalhar junto. 

 

 

Ele tem 30 alunos prontos para 

iniciar esse treinamento.   

Precisamos providenciar o 

material para ele também.   

O Pr.  Amiya ficará responsável 

para coordenar os diferentes 

núcleos e manter o registro do 

desenvolvimento desses alunos. 

 

Em favor dos  

não-alcançados 

Pr. Jefferson & Epi 

 

 

 

 

 

 

 

 


