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Boletim Informativo da COMACEP
É tempo de férias... mas na COMACEP o trabalho
nunca pára! Um novo ano letivo começa a ser
preparado enquanto se trabalha no encerramento do
anterior.
Damos graças ao nosso Deus pela oportunidade,
enquanto comunidade evangélica, de sermos sal e
luz nas escolas portuguesas através dos projetos e
atividades realizados, deixando o nosso testemunho
e “o bom cheiro de Cristo”.
Muito obrigado a todos aqueles que responderam à
chamada do Senhor para colaborarem nesta tarefa,
professores e alunos, pastores e igrejas, delegados e
coordenadores, e a todos os demais colaboradores.
Isabel Pinheiro

Ação de formação inicial do ano letivo 2015/2016
9 a 11 de outubro em Água de Madeiros

mantém-te informado em www.aliancaevangelica.pt
SITUAÇÃO NACIONAL
2014/2015

Este ano letivo, a nível nacional, funcionaram 255 escolas (38 novas)
com a disciplina de EMRE, 291 turmas, envolvendo 141 professores
(31 novos) e cerca de 1640 alunos.

DIVULGAÇÃO

Desafiamos toda a comunidade evangélica a divulgar a existência
da opção de matrícula em Educação Moral e Religiosa Evangélica
(EMRE) e a motivar todos os alunos evangélicos para a inscrição
na disciplina. O funcionamento desta disciplina nas escolas
depende da matrícula dos alunos. Qualquer dificuldade contactenos: tl 217710531; tm 932870405 e-mail:

comacep@aliancaevangelica.pt
CONCURSO
NACIONAL

No âmbito do Dia da Disciplina, foram recebidos trabalhos para o
Concurso Nacional subordinado ao tema À Descoberta do Tesouro.
Depois de apreciados pelo júri, a classificação é a seguinte:
1º Escalão
1ºPrémio – Kemilly Lima - AE de S. Gonçalo Torres Vedras - Profª
Andrea Ramos
2º Prémio - Rebeca Eugénio - AE de S. Gonçalo Torres Vedras Profª Andrea Ramos
3º Prémio - Gabriel Mendes - AE de S. Gonçalo Torres Vedras - Profª
Andrea Ramos
2º Escalão
1º Prémio – Joana Silva - AE de Senhora da Hora Porto – Profª Nancy
Zellers
2º Prémio - Miguel Salgado - AE de S. Gonçalo Torres Vedras - Profª
Andrea Ramos
3º Prémio – Grupo de alunos: Brooklin
Andrzejuvski, Faith
Andrzejuvski, Liberty Andrzejuvski, Jordana Santos - AE de Vila Cova,
Barcelos - Profª Dawne Hart

FLASH’s

“…juntámos a Escola Padre Alberto Neto, em Rio de Mouro (com 33
alunos), e a Escola de São Gonçalo, em Torres Vedras (com 5 alunos),
e passámos um dia fantástico na Palavra da Vida. Os alunos
conviveram, brincaram e ouviram o quanto são especiais para Deus
com a participação do Pedro e do Alessandro (OS 4 PONTOS). Os
alunos estiveram muito felizes e foi assim o dia da criança para este
fantástico grupo.”
Profª Telma Paz – EB23 Padre Alberto Neto, Sintra, Lisboa
“…hoje, dia 29 de Maio, tivemos uma aula especial sobre Bibliologia
dada pelo professor Carlos Fontes, Deão académico do Monte
Esperança - Instituto Bíblico. Os alunos ficaram muito animados.
Assim, continuamos rumo ao fim do ano letivo, confiantes que Deus
mexeu com vidas ao longo do mesmo.”
Profª Licínia Silva – EB2,3 Sebastião da Gama, Estremoz, Évora
De 14 a 17 de maio a presidente, Isabel Pinheiro e a professora Andrea
Ramos participaram na conferência europeia da EurECA, na Polónia,
que contou com cerca de 70 professores europeus, de Israel e África
do Sul. O trabalho da COMACEP foi apresentado por ambas e foi dada
uma palavra de incentivo e desafio aos participantes relativamente à
conferência de 2016, pela primeira vez em Portugal.

Conferência da EurECA
Associação de Educadores Cristãos Europeus
5 a 8 de Maio 2016, em Lisboa
Brevemente disponibilizaremos mais informação.

EVENTOS

junho a agosto – Divulgação da disciplina de EMRE nas escolas,
igrejas e eventos especiais (acampamentos, conferências, etc.). Levar
os alunos a matricularem-se no imediato.
setembro – Início das aulas (ano letivo 2015/2016).
outubro – dias 9, 10 e 11, Ação de Formação do início do ano letivo.
Desafiamos todos os professores e candidatos a reservarem esta
data nas suas agendas.
maio de 2016 - 5 a 8, em Lisboa - Conferência da EurECA –
Associação de Educadores Cristãos Europeus – marquem já nas
vossas agendas. Não faltem! Oportunidade única!
Um grupo interdenominacional de cerca de trinta franceses em visita
pela primeira vez a Portugal, manifestaram o desejo de conhecer o
trabalho desenvolvido pela COMACEP nas escolas públicas, através
da consulta do site.
A reunião decorreu no mês de maio e as irmãs Isabel e Lourdes
fizeram uma apresentação das instalações, do ministério, dos
recursos e das parcerias, tendo também abordado os desafios e
dificuldades que enfrentamos. Na altura foi feita a oferta de uma
recordação a todos os presentes relacionada com a COMACEP. O
grupo apreciou bastante o trabalho que desenvolvemos já que em
França tal não é possível, e colocaram algumas questões.
Posteriormente remeteram uma oferta simbólica para apoio do
trabalho que será investida na reedição de uma das exposições.

ANOS
25
IMAGENS

2004 - CCVA Alvalade

1992

2008

1992 - Seomara da Costa Primo

2005

EM

2002 - com o Livro de Vida

20º aniversário

2000 - Água de Madeiros

2007

10º aniversário - Aula Magna

2006
Água de Madeiros

2009

2003 - CCVA Alvalade
2001 - Água de Madeiros

DE JOELHOS

Ação de graças e intercessão:
- Por mais um ano de presença nas escolas.
- Pela dedicação, voluntarismo e espírito de sacrifício de cada
professor.
- Pelos resultados das atividades desenvolvidas por cada um.
- Por mudança na vida dos alunos.
- Pela direção da COMACEP e da AEP.
- Pelos professores destacados na COMACEP e pelo apoio do Estado
na sua continuidade.
- Pela divulgação da disciplina de EMRE nas escolas e nas igrejas.
- Pelo apoio e envolvimento das igrejas no trabalho de EMRE.
- Pela continuidade da disciplina nas escolas e por mais escolas e
professores.

Para cancelar futuros envios do INFOcom@cep envie um e-mail
em branco para comacep@aliancaevangelica.pt com o
título/subject “cancelar-info”.

JESUS CRISTO
na escola do século XXI

A disciplina de Educação Moral e Religiosa Evangélica é
uma oportunidade singular e quase única na Europa, para as
igrejas evangélicas marcarem presença nas escolas públicas do
primeiro ciclo ao secundário. A disciplina é para todos os alunos
evangélicos, mas não só. Ela é uma porta aberta para muitas
crianças, adolescentes e jovens tomarem contacto, pela primeira
vez, com a cosmovisão cristã: a criação, a queda, a redenção e a
restauração. A pessoa de Jesus é essencial para o seu projeto de
vida.
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