
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO DE CAPACITAÇÃO MINISTERIAL 
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CARO IRMÃO (A), 

 

Temos prazer em ter você como aluno do nosso Curso de Capacitação Ministerial, 

pois é um privilégio fazer parte do treinamento de homens e mulheres que 

desejam se preparar com um estudo sério e mais profundo da Palavra do nosso 

Senhor Jesus. 

Nossa oração tem sido para que o Todo Poderoso nos conceda alunos que 

tenham a motivação correta e o vigor físico e mental necessários para não só 

iniciarem o curso, mas também terminarem com um aproveitamento máximo. 

Contamos que você seja um destes! 

 

OBJETIVO 

O Curso de Capacitação Ministerial visa auxiliar obreiros, líderes e pastores 

interessados a aumentar seu conhecimento bíblico. Desta maneira, se tornarão 

mais aptos não só para exercer seu ministério como também para a vida cristã 

em geral. 

 

METODOLOGIA 

O Curso é realizado por módulos, com ênfases nas áreas Bíblica, Doutrinária, 

História da Igreja e Prática, sendo efetivado da seguinte forma: 

1. Cada Módulo é composto de aulas que acontecem sempre em dias 

previamente combinados e devidamente agendados. 

2. A duração do curso é de nove meses podendo ser alterada (duração) de 

acordo com a necessidade. As matérias foram previamente escolhidas pela 
coordenação do curso, visando um melhor aproveitamento do grupo.  

3. Para tornar o curso viável à necessidade dos alunos desta extensão, o 

mesmo será realizado todo quarto sábado do mês das 8h30 às 22h. 

 

REQUISITOS  

1. Idade mínima de 18 anos; 

2. Carta de Recomendação do Pastor da Igreja onde é membro; 

3. Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento; 

4. Cópia do CPF, RG e do Histórico de Escolaridade; 

5. Uma foto 3x4; 

6. Obreiro, líder ou pastor (com mínimo de 2 anos de batismo). 

 



 

INVESTIMENTO 

O Curso de Capacitação Ministerial tem um custo mensal de R$120,00, sendo a 

primeira mensalidade em Março. A data de vencimento do pagamento é no dia 

de aula de cada mês, conforme a agenda acadêmica. A matrícula equivale a 

primeira mensalidade. 

Para Casais existe um desconto na mensalidade de 50% para um dos cônjuges.  

 

CERTIFICADO 

Aos alunos que comparecerem a todas as aulas e alcançarem nota mínima igual 

ou superior a sete, será fornecido certificado do Curso de Capacitação Ministerial. 

 

AULAS 

As aulas são distribuídas segundo a carga horária de cada matéria. O aluno é 

incentivado a buscar muito mais do lhe é dado em sala de aula, podendo se 

aprofundar mais no assunto em pauta. O professor pode pedir trabalhos e leituras 

que ajudarão na fixação da matéria. 

 

FALTAS 

1. As faltas serão computadas por matéria: o aluno poderá ter no máximo 25% 

de falta, sendo assim, se aluno não atingir 75% de presença em cada matéria, 

terá de repor aula no final do curso. 

2. Mesmo nos casos de ausência, o estudante deverá pagar o valor das 

parcelas referentes ao Módulo no qual precisou ausentar-se.  

 

INSCRIÇÃO 

Se você preenche os requisitos mencionados e entende, juntamente com sua 

igreja, que participar do Curso de Capacitação Ministerial é a vontade de Deus 

para sua vida, responda ao questionário anexo e o envie para: 

Escola Ministerial Antioquia 

Rua Bom Pastor, 300 

Vale da Bênção 

Araçariguama/SP 

18.147-000 

 



 

Ou entre em contato: 

E-mail: contato@escolaministerialantioquia.com  

WhatsApp: (11) 94160-1072 

Telefone: (11) 4136-3598 

 

Assim, daremos início ao seu processo de admissão! 

Cordialmente, em Cristo, 

 

Carla de Cássia Coutinho 

Coordenação Acadêmica 

www.escolaministerialantioquia.com  
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GRADE CURRICULAR 

 

Módulo Conteúdo Data 

Módulo I 

Introdução 
Bíblica 

- Panorama Antigo Testamento 

- Panorama Novo Testamento 
 

Março 

Módulo II 
Doutrinas 
Bíblicas 

- O Ser de Deus e Seus atributos 
- O Ser de Deus e a Criação 

- O Homem e a Queda  
Abril 

Módulo III 
Interpretação 

Bíblica 

- Hermenêutica Bíblica 
- Método de Estudo Bíblico 

Maio 

Módulo IV 

Doutrinas 
Bíblicas 

- A Pessoa de Cristo 

- Salvação 
- Espírito Santo 

Junho 

Módulo V 

Doutrinas 
Bíblicas 

- Doutrina sobre a Igreja 

- Liturgia 
- Administração Eclesiástica  

Julho 

Módulo VI 
Prática 

Pastoral  

- Ética Cristã 
- Liderança Cristã 

- Aconselhamento Pastoral 
Agosto 

Módulo VII 
Pregação 

Prática 

- Homilética 
- Prática de Pregação 

Setembro 

Módulo VIII 

Missões 

- Evangelismo e Discipulado 

- Teologia Bíblica de Missões 
- História das Missões 

Outubro 

Módulo IX 

Panorama 
História da 

Igreja 

- Igreja Primitiva 
- Igreja Idade Média 

- Reforma e Contra Reforma 
- História da Igreja Brasileira 

 

Novembro 

 


