
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MISSÃO ANTIOQUIA 

 

A visão da Missão Antioquia é promover transformação através do 

Evangelho em áreas negligenciadas de Palavra e obra, enviando 

missionários principalmente para áreas com menos de 1% de cristãos. 

Hoje, a Missão Antioquia se encontra na África, Oriente Médio, América 

Latina (incluindo área Indígena), América Central e Europa, todos em 

campos bastante carentes, tanto espiritualmente quanto socialmente. 

Nesses 40 anos, a Missão Antioquia não apenas enviou centenas 

de missionários para diversos países do mundo, mas também contribuiu 

de forma significativa para despertar na Igreja Brasileira a consciência 

missionária. Como pioneira, abriu o caminho a outras agências que têm 

contribuído para levar o evangelho do Brasil para o mundo. 

Uma das preocupações da Missão Antioquia, desde sua fundação, 

foi investir em treinamento, capacitando os candidatos para o campo. 

Ao longo desses anos, foram mais de 300 missionários treinados para 

enfrentar as diversas dificuldades do trabalho missionário. Além da ampla 

e profunda abordagem teórica, todos os alunos do curso passam por 

atividades de prática missionária, tanto no Brasil como em outra cultura 

diferente. 

 

“A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são 

poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para 

a sua seara.” Mat. 9.37-38 

 

Breve apresentação do Curso de Preparo Missionário  

 

Com ênfase no preparo para Missões Transculturais, por meio de 

um treinamento teórico e prático, o curso equipa o aluno para 

comunicar o Evangelho em outras culturas. Nosso programa inclui 

matérias específicas, tais como: Teologia Bíblica de Missões, História de 

Missões, Fenomenologia da Religião, Antropologia Cultural, 

Contextualização, Vida do Missionário, entre outras.  Há também 

experiências práticas de evangelismo em grupo.  

O programa de treinamento é desenvolvido com o objetivo de 

levar o aluno a uma disciplina de oração, jejum e leitura bíblica. 

O CPM possui sete meses de duração, oferecido no primeiro 

semestre de cada ano, em regime de internato, no Vale da Benção, 

Araçariguama. Quatro meses são destinados às aulas teórico-práticas e 

três meses os alunos realizam o Estágio Supervisionado em um país da 

América Latina. No final do curso é feita uma avaliação geral.   

 

 

 

 



 

Acompanhamento Pessoal 

 

Proporcionamos também em nosso curso: 

- Programa de acompanhamento, elaborado por profissionais da área, 

visando o cuidado integral; 

- Acompanhamento através de um programa semanal de discipulado; 

- Acompanhamento devocional, uma vez por semana, com indicações 

de livros específicos para leitura e discussão; 

- Tutoria, individual e em grupo, uma vez por semana, realizado pela 

Márcia Tostes, Diretora da Missão e responsável pelo cuidado integral do 

missionário no campo; 

- Trabalhos Práticos em pontos de pregações. 

 

GRADE CURRICULAR 

 

1. Caráter do obreiro - Refletir a espiritualidade básica da vida do 

missionário, confrontar as virtudes cristãs com a personalidade 

humana, aperfeiçoando o caráter cristão. 

 

2. Teologia Bíblica de Missões - Estudo do AT e NT demonstrando o 

tema da Missão de Deus, a responsabilidade e desempenho da 

Igreja.  

 

3. Antropologia Cultural - Estudo da Antropologia, a fim de 

compreender as diversas culturas para uma missão cristã. 

 

4. Contextualização – Estudo de como o Evangelho pode ser 

contextualizado em cada cultura. Implicações e limites. 

 

5. História das Missões - Estudo do desenvolvimento do Cristianismo e 

seu avanço por meio dos Movimentos de missões. 

 

6. Fenomenologia da Religião – Estudo que visa entender as diversas 

cosmovisões, principalmente no seu aspecto ideológico, que são 

a base dos povos para crer e encarar a espiritualidade. Analisam-

se os diversos agrupamentos de fenômenos religiosos comumente 

encontrados nas religiões mundiais, a sua origem, principalmente 

os baseados nas crenças animistas. 

 

7. Comunicação Transcultural – Disciplina onde se aprende a respeito 

dos aspectos básicos da comunicação, e suas diversas barreiras 

culturais. A comunicação abrange o verbal e o não verbal através 

de gestos e diversos símbolos, a forma de viver e comportamentos 

que envolvem todos os aspectos antropológicos sociais e culturais. 

 

8. Islamismo – Disciplina que aborda introdutoriamente o 

entendimento islâmico quanto as doutrinas cristãs, com a 



 

finalidade de melhor preparar cristãos a comunicar a verdade 

bíblica aos muçulmanos. 

 

9. Elaboração de Projetos Sociais - Capacitar obreiros, educadores e 

missionários para elaboração de Projetos Sociais, 

instrumentalizando-os na redação, planejamento, captação de 

recursos e implementação de creches, casas-lar, casa de repouso, 

casa de recuperação de adictos e outros. 

 

10. Perfil Psicológico – Conhecer os princípios bíblicos e psicológicos 

para um ajustamento eficaz, e o ensino sobre como enfrentar os 

conflitos naturais em um contexto transcultural. 

 

11. Vida do Missionário - Estudo dirigido que leva o aluno a descobrir 

áreas na vida pessoal que precisam ser trabalhadas antes de ir ao 

campo. Também, avaliar princípios aplicáveis ao cuidado pastoral 

e a relação: missionário-Igreja-Agência-Campo. 

 

12. Programa de Imersão Cultural – Proporcionar um olhar acurado 

sobre a cultura em que o missionário está inserido, delineando um 

programa de análise e estudo de cada aspecto cultural. 

 

13. Captação de Recursos - Como formar um grupo de pessoas que 

sejam sócios de seu ministério, tanto financeiro como 

espiritualmente. 

 

14. Desenvolvimento Comunitário - Princípios básicos da 

fundamentação teórica da ação social cristã que proporcionam 

ferramentas de Desenvolvimento Comunitário e um instrumento 

de planejamento de ações com a comunidade em pequena 

escala. 

 

15. Introdução ao Espanhol - Proporcionar ao aluno a possibilidade de 

comunicar-se com vocabulário básico em países de língua 

espana. 

 

16. Esporte e Missões – Atividades esportivas utilizadas para 

evangelização e discipulado, com base em princípios bíblicos. 

 

17. Introdução a Linguística – Proporcionar as ferramentas básicas da 

linguística para facilitar a apreensão de novas línguas. 

 

18. Plantação de Igrejas e Estratégia Missionária - A disciplina visa o 

desenvolvimento do estudo dos métodos missionários e promoção 

da  plantação de igrejas dentro do contexto cultural, respeitando 

a cultura local. 

 



 

19. Oferecemos também workshops de Artes Manuais, Contação de 

História, Comportamento Social, Primeiros Socorros, e Negócios em 

Missões que disponibiliza ao aluno ferramentas de estratégia 

missionária.  

 

CORPO DOCENTE 

 

Pr. Silas Tostes, Presidente da Missão Antioquia, Estudou no All 

Nations Christian College, Inglaterra. É Mestre em Teologia com 

especialização em Missões pela Faculdade Teológica Batista de São 

Paulo. 

Dr. William Bacheller Jr. (Bill), fundador e diretor do Ministério Oásis, 

bacharel em psicologia, mestre em Teologia e doutor em Estudos 

Interculturais com ênfase em aconselhamento familiar. 

 Durvalina Bezerra, Teóloga pelo Seminário Betel. Missióloga pelo 

Centro de Treinamento da WEC-AMEM, na Austrália. Pedagoga formada 

pela Universidade Federal da Bahia. Mestre em Educação pela 

Universidade Mackenzie. Diretora do Seminário Betel Brasileiro em São 

Paulo e Coordenadora Geral do Ensino do Instituto Bíblico Betel Brasileiro.  

 Pr. Márcio Garcia, Diretor Executivo e Fundador da MEAP – Missão 

Evangélica de Assistência aos Pescadores, Bacharel em Teologia com 

ênfase em missões, Mestrado em Missiologia. 

 Margaretha Adiwardana, Presidente da AME - Associação Missão 

Esperança de missão integral em Timor Leste e Sudeste da Ásia; Estudou 

Literatura Inglesa na Universidade Indonésia, Bacharel em Teologia com 

concentração em Missiologia na Faculdade Teológica Batista de São 

Paulo, Mestra em Ciências Cristãs no Discipleship Training Centre em 

Singapura. 

Florêncio Ataídes, Presidente da MISPA – Missão Priscila e Áquila, 

Bacharel em Teologia, Bacharel em História, Mestre em Missiologia e Pós-

Graduado em Filosofia pela Universidade Católica de Minas Gerais. 

 Márcia Tostes, Diretora Executiva da Missão Antioquia, Diretora do 

Programa de Treinamento e Cuidado Integral dos Missionários, membro 

da Comissão de Missões da aliança Evangélica Mundial. Estudou no All 

Nations Christian College, Inglaterra. Bacharel em enfermagem e 

obstetrícia pela Universidade Estadual de Londrina (PR), e em habilidades 

e atitudes em aconselhamento pela Westminster Pastoral Fondation, em 

Londres, com especialização em Terapia Familiar Sistêmica, pelo Instituto 

de Formação em Terapia Familiar em São Paulo.  

Marcos Grava Vasconcelos, Graduado em Educação Física, Pós-

Graduado em Treinamento Esportivo – USP São Paulo, 1990, Pós-

Graduado em Fisiologia do Exercício – UNIFESP São Paulo, 1998, Mestre 

em Teologia - Concentração em Missiologia pela FTBSP São Paulo, 2006, 

Preparador físico de Futebol, Handebol e Voleibol desde 1992, Clínicas 

de Futebol - Hong Kong, China, Myanmar, Tailândia, Vietnã, Malásia, 

Chile, Quênia, Uganda, Burundi, Madagascar, África do Sul, Indonésia, 

Laos, Japão, Ilhas Fiji, Cingapura e Brasil. Missionário da JMM desde 1999 



 

- Coordenador do Programa Esportivo Missionário – PEM, Presidente de 

Atletas de Cristo no Brasil. 

Geni Goulart, Assistente Social e Coordenadora de Projeto Sociais 

da AEBVB (Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção), 

Bacharel em Teologia pelo Instituto Bíblico de Cianorte/Paraná (1976) e 

formada em Serviço Social na Universidade Federal de Cuiabá (1984).  

Teve sua formação missionária no Vale da Bênção por meio do Curso de 

Preparo Missionário (1985). 

Huang Chen Hsiung, Mestre em Teologia com Especialização em 

Missiologia pelo Fuller Theological Seminary – USA, Bacharel em Teologia 

pela Faculdade Teológica Batista de São Paulo. 

Vilza de Azevedo, solteira, bacharel em teologia pelo 

Ceforte/Unida, Especialização em Missiologia pelo CEM/Viçosa, pós 

graduada em Antropologia Cultural-Unifil e pós graduanda em 

Pentateuco- Fabapar. Clérigo da Igreja Metodista Wesleyana desde 

janeiro de 1995. Atuou quinze anos como missionária transcultural em 

Bolívia, Portugal e Norte da África, e nove anos em um pais muçulmano 

servindo em diferentes áreas ministeriais e ensino missiológico e 

teológico; pregações em conferencias nacionais e internacionais. No 

mundo islâmico atuou como líder de equipe multicultural, diretora de 

projeto, treinamento de novos obreiros e como professora no centro 

de capacitação de mulheres. Atualmente é membro Conselho Diretor 

da AMTB e coordenadora Acadêmica e professora no Centro Evangélico 

de Missões-CEM. 

Entre outros. 

 

 

Estágio Transcultural Supervisionado 

 

Duração: 90 dias 

 

Propósito – Proporcionar aos candidatos um tempo de estágio 

supervisionado em um campo transcultural com oportunidades de 

observação e vivências em outra cultura, objetivando a prática do 

conhecimento adquirido durante o treinamento teórico nos níveis 

missiológico, cultural, espiritual e pessoal.  

 

Duração – O treinamento é desenvolvido durante três meses, as primeiras 

semanas são destinadas as atividades de observação e vivência na 

cultura e na segunda etapa os candidatos dedicam-se ao trabalho junto 

à igreja local. 

 

Bolívia – País escolhido como campo intermediário da Missão Antioquia - 

etapa essencial no treinamento dos missionários. Este país foi escolhido 

por ser próximo, com facilidade de transporte aéreo e terrestre, com 

diversidade cultural e climática, além de uma igreja muito receptiva. 



 

Contamos com a participação de missionários experientes que apoiam 

o desenvolvimento do treinamento. 

 

Programa  

1. Atividades de crescimento pessoal e devocionais em grupo; 

2. Exercícios de Adaptação Culturais; 

3. Apoio a Projetos Missionários; 

4. Apoio a Igreja Local. 

____________________________________________________________ 

 

Como participar... 
 

Requisitos para matrícula 

 Curso teológico completo concluído em um seminário com 

duração mínima de dois anos. Se, por ventura, o candidato não 

satisfizer a esse requisito, mas for obreiro experiente na obra de 

Deus ou tiver curso superior, sua situação será avaliada pelo 

conselho do CPM. Conforme a decisão tomada, o candidato 

poderá fazer o curso teológico básico oferecido pela Escola 

Ministerial Antioquia; 

 

 Segundo grau completo; 

 

 Sustento definido e garantido pela igreja ou por mantenedores 

comprometidos, visto que o CPM requer tempo integral do aluno; 

 

 Carta de recomendação eclesiástica;  

 

 Matrícula paga no início do curso: a matrícula é paga no mês de 

janeiro e as mensalidades devem ser pagas de fevereiro a agosto 

– até o dia 10 de cada mês (valores sujeitos à alteração anual). 

 

Observações 

 A hospedagem de solteiros é em quartos coletivos – três a quatro 

pessoas; 

 Casais devem providenciar moradia nas proximidades do Vale da 

Bênção – o aluguel do imóvel não está incluso no valor do CPM; 

 A alimentação é feita no refeitório da escola – não é permitido 

cozinhar nos alojamentos dos solteiros. 

 

 

 

 

 

 



 

Preços válidos em 2020 

Investimento 

 

Matrícula + 

Mensalidade  

Tempo teórico 

Brasil 

Mensalidade 

Tempo prático 

Bolívia 

Incluso 

Solteiros 1+ 4 x R$ 1.270,00 3 x U$ 450,00* 

 

Hospedagem 

Alimentação 

Taxa de estudo 

 

Casados 
1+ 4 x de R$ 

2.180,00 

3 x U$900,00* 

Incluso 

moradia 

 

Alimentação 

Taxa de estudo 

 

*Valores sujeitos à alteração em função da cotação do dólar. 
 

Despesas adicionais referentes ao tempo prático (por aluno): 

 Seguro de saúde internacional para três meses – R$ 1.200,00*; 

 Passagens aéreas (ida e volta) – R$ 2.000,00*; 

 Viagem para Sucre R$750,00*. 

 

*Valores aproximados baseados nos anos anteriores, visto que 

dependem da seguradora contratada e da agência aérea. 

Documentos necessários 

 Certidão de nascimento ou casamento; 

 Carteira de identidade (RG) e cadastro individual do contribuinte 

(CPF); 

 Título de eleitor; 

 Certificado de reservista; 

 Certificado de conclusão do segundo grau e do curso teológico; 

 Carta de apresentação do pastor ou da igreja; 

 Duas fotos 3x4; 

 Xérox do passaporte; 

 Hemograma e exame parasitológico; 

 Certificado de vacinação em dia – incluindo hepatite B, 

antitetânica e febre amarela; 

 Matrícula e primeira mensalidade. 

 

 

 

 



 

O CPM é realmente intensivo! Exige do aluno leituras e pesquisas. Além 

disso, também temos o objetivo de conduzir o aluno à disciplina de 

oração, jejum e leitura bíblica. 

 

O aluno pode usufruir a biblioteca da escola, mas despesas com xérox 

(apostilas) e compra de livros particulares são de sua total 

responsabilidade – não estão inclusas no valor do CPM (são necessários 

cerca de R$50,00 por mês para despesas com xérox). 

 

 

Se você preenche os requisitos mencionados e entende, 

juntamente com sua igreja, que participar do CPM é a vontade de Deus 

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

A/C Elenice Mendonça 

Escola Ministerial Antioquia/CPM 

Rua Bom Pastor, 300 
Vale da Bênção 

Araçariguama/SP 

18.147-000 

 

Ou envie para nossos contatos:  

E-mail: contato@escolaministerialantioquia.com 

Whatsapp: (11) 94160-1072 

Site: www.escolaministerialantioquia.com  

Telefone: (11) 4136-3598 

 

Assim, daremos início ao seu processo de admissão! 

 

Cordialmente, em Cristo, 

 

 

Elenice Mendonça 

Coordenação Geral 

Curso de Preparo Missionário – CPM 

www.escolaministerialantioquia.com 
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