
 

 
 

 
GRAÇA E PAZ! 
 
 

É com muita alegria que 
compartilhamos com você nossa satisfação 
em servir ao SENHOR por meio do 
treinamento de pastores, missionários e 
líderes para a Sua Obra. 
 

Nesses 38 anos de serviço ao Senhor 
Jesus tivemos muitos líderes formados. Hoje, 
muitos deles servem tanto no Brasil quanto 
em outros países. 
 

A ESCOLA MINISTERIAL ANTIOQUIA possui uma visão integral de treinamento, 
procurando formar no estudante:  
 

 A prática da oração e da dependência total em Deus;  
 Compromisso com o estudo;  
 A observância e a pregação expositiva das Escrituras;  
 Visão missionária;  
 Envolvimento com o aspecto social do Evangelho;  
 A importância de trabalhar com as próprias mãos; e  
 o autocuidado. 

 
Temos como alvo treinar pessoas vocacionadas por Deus para o ministério 

(transcultural e nacional) e membros de igrejas que desejam ampliar seus 
conhecimentos para melhor desempenho do serviço cristão. 
 
Temos muitos desafios! 
Ore por nós, 
Divulgue o nosso trabalho, 
Ajude-nos financeiramente no sustento de nossos alunos, 
 
O nosso intuito é continuar com esta nobre tarefa de treinar líderes - jovens e adultos - 
para exercerem com excelência o Ministério da Palavra, do Pastoreio e de Plantação de 
Igrejas. 
 
No SENHOR, 
 
Silas Tostes – Presidente 
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MISSÃO 
 

Servir como uma organização interdenominacional que oferece treinamento 
para homens e mulheres desejosos de se preparar para o exercício ministerial, tanto 
nacional quanto transcultural; isso, por meio de um currículo integrado com iguais 
ênfases nas áreas acadêmicas, espiritual, prática e pessoal, objetivando uma formação 
integral.  
 
VALORES 
 

1. Formação; 
2. Espiritualidade; 
3. Integralidade; 
4. Ética. 

 

NOSSO DIFERENCIAL: 

 

• EXPERIÊNCIA PRÁTICA: Oferecemos aos nossos alunos experiências ministeriais 
por meio de viagens evangelísticas e serviço a igreja local; 
 

• VIDA DEVOCIONAL: Enfatizamos a importância das disciplinas espirituais, como 
leitura bíblica, oração, intercessão e adoração, entre outras atividades; 
 

• CUIDADO INTEGRAL: Por meio de acompanhamento pastoral, psicológico e 
palestras direcionadas, proporcionamos um tempo de autoconhecimento, 
desenvolvimento emocional e formação de caráter. 
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PROJETO TIMÓTEO 
 
OBJETIVOS 

✓ Oferecer ensino e embasamento bíblico das raízes da fé cristã para pessoas 
interessadas em ingressar nos estudos da Teologia como ferramenta para o 
exercício eficaz do ministério eclesiástico e da obra missionária; 

✓ Preparar pessoas para os desafios morais, intelectuais e espirituais de nossa 
época; 

✓ Levar pessoas ao exercício da liderança e à apresentação eficaz do Evangelho no 
mundo contemporâneo. 

  
DURAÇÃO 

✓ O Curso tem duração de um ano e serve como base para o nosso Curso Superior 
de Teologia (2 anos). 

  
METODOLOGIA 

✓ O curso é oferecido no sistema presencial; 
✓ O interessado poderá residir no nosso internato; 
✓ O Curso também pode ser feito por pessoas que moram em nossa região que 

tenham a disponibilidade para assistir às aulas noturnas; 
✓ O Curso é realizado através de aulas expositivas, seminários, oficinas e 

experiências práticas; 
 
REQUISITOS (Projeto Timóteo e Curso Teológico) 
- Para que o aluno ingresse como aluno na Escola Ministerial Antioquia serão avaliados 
os seguintes critérios: a) vocação; b) escolaridade; c) tempo de membresia na igreja – 
mínimo 2 anos; d) carta de recomendação de sua igreja; e) sustento; f) batismo – mínimo 
2 anos. 
- O candidato ao Curso deverá preencher os requisitos e testes requeridos pela Escola. 
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CURSO TEOLÓGICO 
 
PÚBLICO ALVO 
Jovens e adultos vocacionados para o ministério cristão e desejosos de aprofundarem-
se no conhecimento das Escrituras por meio de um treinamento integral. Recebemos 
como alunos membros ativos de igrejas locais, líderes dos diversos departamentos 
eclesiásticos, pastores e candidatos do Projeto Timóteo interessados em dar 
continuidade em seus estudos. 
  
ÊNFASES 
Nossas ênfases focalizam os aspectos interativos e simultâneos das áreas bíblica, 
teológica, pastoral e missiológica do ministério e vocação da Igreja. 
  
OBJETIVOS 

✓ Oferecer ensino e embasamento teológico como ferramenta para o exercício e 
vocação da Igreja de modo ativo, criativo e participativo no mundo; 

✓ Conduzir pessoas à solidificação pessoal da fé cristã;  
✓ Preparar pessoas para os desafios morais, intelectuais e espirituais de nossa 

época; 
✓ Levar pessoas ao exercício da liderança e à apresentação eficaz do Evangelho no 

mundo contemporâneo. 
  
DURAÇÃO 
O Curso tem a duração de 2 anos. Sendo que o Projeto Timóteo é um pré-requisito e já 
serve como o primeiro ano do mesmo. 
 
METODOLOGIA 
O Curso é oferecido no sistema presencial, com aulas no período noturno, de segunda a 
sexta. O interessado poderá residir no nosso internato ou também em regime externo, 
para pessoas que moram em nossa região e tenham disponibilidade para assistir às 
aulas. 
 



 

 
O conteúdo é ministrado através de aulas expositivas, seminários, discussões em sala, 
oficinas e experiências práticas. 
 

 

CURSO LIVRE EM TEOLOGIA 
 
 
1º ano – Projeto Timóteo 
 
Introdução Bíblica 
Panorama do A. T. I 
Hermenêutica Bíblica 
Português I 
Evangelismo e Discipulado 
Apologética Aplicada 
 
Prolegômenos à Teologia 
Panorama do A. T. II 
Português II 
Geografia e Arqueologia Bíblica 
História de Missões 
Ética Cristã 
 
Teontologia I 
Fundamentos da Educação Cristã 
Português III 
Panorama do N. T. I 
Hist. Igreja Primitiva 
Liderança Cristã 
 
Teontologia II 
Português IV 
Panorama do N. T. II 
Hist. Igreja Medieval 
Teologia Bíblica do A. T. 
Vida Cristã 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

2º ano – Teológico 
 
Teologia Bíblica do N. T. 
Antropologia Bíblica 
Homilética 
Hist. da Reforma e Contra Reforma 
Hebraico Bíblico Instrumental 
 
Introdução a Cosmovisão Cristã 
Teologia Bíblica de Missões 
Cristologia 
Pneumatologia 
Hebraico Bíblico - Exegese 
 
Teologia Contemporânea 
Teologia Pastoral 
Soteriologia 
Eclesiologia I 
Grego Bíblico Instrumental 
 
Eclesiologia II 
Aconselhamento Pastoral 
História da Igreja Brasileira 
Escatologia 
Grego -Exegese 
 



 

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS 

De acordo com o nosso Manual do Aluno a anuidade é estabelecida a cada ano de 

acordo com parâmetros tradicionais da Escola, dentro de uma previsão de custos.  A 

mesma é dividida em 11 parcelas, de fevereiro a dezembro, com vencimento a cada dia 

10. Além das parcelas mensais, os estudantes pagarão uma taxa de matrícula 

anualmente. Sendo assim, são estabelecidos pela Escola os seguintes reajustes para 

2020: 

 

Matrícula: 

Valor integral R$ 998,00 – internato (incluso: hospedagem, alimentação e taxa de curso) 

Valor integral R$ 480,00 – externo (taxa de curso) 

 

Onze mensalidades de fevereiro a dezembro: 

Aluno Integral: R$ 998,00 (4 horas de trabalho) 

Aluno Externo: R$ 480,00 

 
 
 
Documentação Necessária  
 

1)  Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento; 
2)  Cópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro Individual de Contribuinte (CPF); 
3)  Cópia do Título de Eleitor; 
4)  Cópia do Certificado de Reservista; 
5)  Cópia do Certificado de Conclusão Ensino Médio (para Curso Teológico); 
6)  Carta de Recomendação do Pastor ou da Igreja com Termo de Compromisso da 

parte do pastor de que se responsabiliza pelo candidato enviado bem como, pelas 
informações que ao candidato se referem; 

7)  Uma foto 3x4; 
8)  Exame de sangue, para aluno interno; 
9) Cópia de Carteira de Vacinação em dia. 

 
 

✓ Para admissão de alunos estrangeiros, entrar em contato diretamente com a 
Coordenação Acadêmica para informações sobre o processo. 

 
 
 
 

Dados para depósito 

Banco Itaú 
Agencia 0774 

Conta corrente 46558-7 
Agência Antioquia 

CNPJ: 77.704.518/0001-30 
Obs. Por favor, seu depósito deve 

ser IDENTIFICADO. 
 



 

 
 

Se você preenche os requisitos mencionados (página 3) e entende, juntamente 
com sua igreja, que participar do Curso Teológico 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: coordenacao@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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