
Início das aulas:
11 de fevereiro de 2023

Inscrições:
a partir de 5 de janeiro de 2023

Informações
(12) 98836-7462 (Jéssica)

(11) 97421-4586 (pra. Amélia)

Local:
CEMEC – Av. Liberdade, 659 (5º andar)

Primeiro Semestre 2023Primeiro Semestre 2023

Formação de Evangelistas Formação de Evangelistas 

POV POV 

Capacitação de Liderança Capacitação de Liderança 



FORMAÇÃO DE EVANGELISTAS 

Objetivo
Capacitar e aperfeiçoar aqueles e aquelas que receberam o cha-
mado ministerial para atuar no desenvolvimento e estabeleci-
mento do trabalho evangelístico e missionário a partir da igreja 
local. 

Programa
1. Fundamentos Bíblicos e Teológicos da Missão
2. Liderança e Missão
3. Visão Panorâmica da Bíblia
4. Métodos de Estudo da Bíblia
5. História e Teologia do Metodismo
6. Documentos da Missão e Organização e Missão da igreja 

local
7. A Comunicação do Evangelho
8. Culto e Liturgia
9. Missão e Educação Cristã
10. Discipulado e Missão
11. Espiritualidade na Missão
12. Plantação de Igrejas
13. Práticas Missionárias 1 (Acolhimento, abordagem, 

evangelização na família e na periferia
14. Práticas Missionárias 2 (visitação familiar, hospitalar e 

evangelização pelo rádio)
15. A missão na prática (estágio supervisionado)

Critérios para a inscrição
O ingresso no curso exige que o/a candidato/a seja membro 
da Igreja Metodista, no mínimo, durante os dois últimos anos. 
Participando ativamente nos ministérios e sociedades da igre-
ja local; que tenha a 4ª série do Ensino Fundamental e reco-
mendação do concílio local da igreja em que está arrolado como 
membro.

Obs.: O curso é modular. A cada encontro, é oferecido um mó-
dulo. Além do estudo em classe, os alunos, também, deverão 
cumprir leituras e trabalhos. 

Período de realização: sábados, 8h30 às 14h30

Início do curso: 11 de fevereiro de 2023

PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO 
VOCACIONAL (POV) 

Este programa, regulamentado pelo Colégio Episcopal, se desti-
na a acompanhar os/as leigos/as que se candidatam aos Cursos 
de Teologia e que aspirem, ao final de sua formação acadêmica, 
se candidatar ao ministério pastoral da Igreja Metodista.

Programa
 Redação, Técnicas de Leitura, Estudo e Elaboração de 

Trabalhos
 Liderança Ministerial
 Visão Panorâmica do Antigo Testamento
 Visão Panorâmica do Novo Testamento
 Documentos da Missão e Organização e Missão da igreja 

local
 História e Teologia do Metodismo
 Pregação
 Liturgia 
 Orientação sobre a Pesquisa Missionária
 Aspectos da Vocação Pastoral: Perspectiva Bíblica e 

Teológica
 Saúde Emocional e Ministério Pastoral
 Auto-organização e Igreja e Inclusão

Critérios para inscrição
O ingresso no Programa exige que o/a candidato/a seja membro 
da Igreja Metodista, no mínimo, durante os três últimos anos, 
participando ativamente nos ministérios e sociedades da igreja 
local e que tenha o Ensino Médio completo; recomendação da 
CLAM (Coordenação Local de Ação Missionária).

Obs.: Os/As membros leigos/as que ingressarem nos estudos 
teológicos sem participarem previamente do Programa de 
Orientação Vocacional, não poderão fazê-lo durante o perío-
do de formação teológica, podendo realizar somente após seu 
término.

Período de realização: sábados, das 8h30 às 14h30

Início do curso: 11 de fevereiro de 2023

CAPACITAÇÃO DE LIDERANÇA

Temas
1.  Conhecendo a estrutura Regional, Distrital e Lo-

cal. Proporcionar uma visão geral sobre a estrutura da 
Igreja Metodista, em termos regional, distrital e local para 
que o/a líder entenda seu papel na mesma.

2.  Uma Igreja de dons e Ministérios. Proporcionar uma 
compreensão do que significa ser uma Igreja de dons e mi-
nistérios em meio a um mundo de cargos.

3.  Bíblia (Uma introdução ao AT e NT – enfatizando 
os perfis de liderança dos personagens bíblicos). 
Oferecer uma visão panorâmica da Bíblia com ênfase no 
perfil de liderança de alguns personagens e líderes.

4.  História e Teologia do Metodismo. Subsidiar uma 
compreensão do metodismo nascente, sua evolução até 
nossos dias e as bases doutrinárias do mesmo.

5.  O perfil do/a Líder. Conhecer os diversos perfis de lide-
rança e qual deve ser o perfil do/a líder que Deus usa. 

6.  Liderança relacional. Proporcionar um aprofundamento 
na habilidade de trabalhar com pessoas e a necessidade de 
desenvolver relacionamentos para uma liderança eficiente.

7.  Como comunicar eficazmente. Compartilhar os pro-
cessos de comunicação visando uma comunicação eficien-
te, objetiva e clara.

8.  Como lidar com conflitos. Liderança implica em lidar 
com pessoas e enfrentar conflitos, que podem ocorrer em 
maior ou menor intensidade. Como lidar com os conflitos evi-
tando que aumentem e prejudiquem o andamento do grupo.

9.  A integração e a visão missionária dos ministérios 
- Conhecer as especificidades de cada ministério. 
Trabalhar as especificidades de cada ministério local/ re-
gional e a necessidade de um trabalho integrado para um 
maior alcance missionário.

10.  O lugar do discipulado na vida da igreja local. Com-
preender o processo de discipulado numa visão de serviço, 
evangelização, comunhão e crescimento para atuação efi-
ciente. 

11.  Liderança e espiritualidade. Incentivar e ajudar a pro-
mover uma rotina de espiritualidade que fortaleça o traba-
lho do/a Líder.

12.  Auto-organização e inclusão. Conscientizar o/a Líder 
da necessidade de auto-organização e controle dos proces-
sos inerentes ao seu ministério e sua vinculação com os 
processos locais/regionais. Liderança exige um olhar sen-
sível e inclusivo

Período de realização: sábados, das 8h30 às 14h30

Início: 11 de fevereiro de 2023


