Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus
Treinando obreiros e leigos para a seara do Mestre

HISTÓRICO DA EETAD
Ano 1976 – A Visão
Pastor Bernhard Johnson Jr. recebe de Deus uma visão, mostrando a necessidade no campo do
ensino teológico aos obreiros do Brasil. Naquela oportunidade, pastor Bernhard, tocado pelo Espírito
Santo, dá início ao plano, vislumbrando um grande projeto de âmbito nacional. Trocando ideias com outros obreiros, chega-se à conclusão de que o sistema que atenderia a essa necessidade, seria o de Educação
Teológica por Extensão (ETE).
O projeto foi iniciado, estabelecendo-se como base, a elaboração de manuais de estudo autodidático, visto que, em 60% do curso, o aluno estuda sozinho dentro da orientação do sistema. Durante
aquela fase, foram realizados diversos Seminários para Escritores, que contaram com a colaboração e
participação de muitos pastores e irmãs que, posteriormente, tornaram-se os autores dos manuais que
são utilizados no curso.
A fase inicial do projeto contou com a grande experiência do Diretor Acadêmico, o saudoso pastor
Antonio Gilberto da Silva, consultor Teológico das Assembleias de Deus do Brasil e a capacidade administrativa do pastor Bruce Braithwaite, missionário norte-americano. A fase seguinte foi a apresentação
do projeto para as lideranças das Assembleias de Deus.
Ano 1979 – A Fundação
Com a aprovação da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil (CGADB), na 24ª Assembleia Geral Ordinária, realizada em Porto Alegre (RS), a EETAD inicia a implantação de Núcleos em
cidades de vários estados do país. O principal propagador do programa teológico da EETAD foi o saudoso pastor Osmar Cabral que, como um verdadeiro “bandeirante”, desbravou todas as regiões do país.
Os Núcleos são instalados não só nas igrejas Assembleias de Deus mas, também, em várias outras
igrejas evangélicas.
A EETAD é uma instituição teológica devidamente reconhecida pela CGADB (Convenção Geral
das Assembleias de Deus no Brasil) e pela CONAMAD (Convenção Nacional das Assembleias de Deus –
Ministério de Madureira), através de seus Conselhos de Educação e Cultura Religiosa. E também afiliada
à AETAL (Associação Evangélica de Educação Teológica na América Latina).
A EETAD tornou-se reconhecida como uma escola que prima pela ortodoxia bíblica, através do
genuíno ensino teológico, demonstrado em seus manuais de estudo. Sua sede está localizada na Rua
Pastor Bernhard Johnson, 500, em Campinas (SP), numa área de 53.000 mt2 onde estão os escritórios de
controle de todo o programa, e o campus teológico com amplas instalações e uma adequada estrutura
para sediar eventos próprios e também disponíveis para eventos de outras instituições.
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Desde sua fundação, a EETAD tem contado com o apoio irrestrito da liderança nacional das Assembleias de Deus e de outras igrejas evangélicas do Brasil e do exterior, para quem deixa aqui registrada
sua profunda gratidão.
Pastor Bernhard Johnson Jr., fundador da EETAD, foi chamado à eternidade em 16/02/1995, deixando para o Brasil um inestimável legado em favor do Reino de Deus, na área do ensino teológico.
Ano 2018 – A Atualidade
Atualmente, a diretoria da EETAD está assim constituída:
– Presidente: Pr. Terry Bernhard Johnson
		
– Vice-Presidente: Pr. José Wellington B. da Costa
		– 1º Secretário: Pr. Elienai Cabral
		– 2º Secretário: Pr. Roberto José dos Santos
		– 3º Secretário: Pr. Gentil Rosa de Oliveira
		– 1º Tesoureiro: Pr. Josué de Campos
		– 2º Tesoureiro: Pr. Salvador Antunes
A EETAD ainda conta com um Conselho Consultivo e um Conselho Fiscal, composto de renomados representantes de todo o país, além de 2 representantes do exterior.
Desde Agosto de 1982, a EETAD vem sendo administrada pelo pastor Josué de Campos. Sua estrutura operacional encontra-se dividida em duas áreas distintas, a saber:
		– Administração Geral: Presidência e Diretoria Administrativa.
		
– Controle do Curso: Depto. Acadêmico, Secretaria Geral e Centro Técnico Operacional.
A EETAD, até o ano de 2018, já tem formado quase 70.000 alunos em Núcleos instalados em
igrejas evangélicas do Brasil e de outros países como EUA, Portugal, Japão, Inglaterra, Equador. O Curso
de Teologia da EETAD é também oferecido no idioma espanhol e também pelos sistemas TeleCurso e
WebCurso.
Assim, tributamos a Deus toda honra, glória e louvor, para sempre. Amém!
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