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  Este programa tem como objetivo estabelecer bases
teológicas missionais para líderes e pastores que desejam
desenvolver seus ministérios de maneira relevante, atual e fiel
ao evangelho em relacionamento com seu entorno cultural.     
    Aqui ofereceremos módulos que vão produzir uma teologia
bíblica de caráter missional repensando a maneira como
encaramos o evangelho, a igreja e sua relação com a cultura,
provendo assim, recursos para o bom desenvolvimento
ministerial.

    O programa traz uma série de disciplinas que se inter-
relacionam entre si a fim de dar consistência bíblico-teológico
aos seus participantes e nutrir uma espiritualidade profunda
para o cumprimento da nossa vocação.

Nosso curso tem parceria com certificação internacional pelo MTC
(Missional Training Center) liderado pelo teólogo Michael Goheen.



Estudos Bíblicos: hermenêutica missional e teológica. Olhar para
as escrituras como um registro histórico e ferramenta da missão
de Deus na restauração de toda a criação a partir do seu povo,
tendo como evento climático a obra de Jesus Cristo. A Bíblia é o
meio pelo qual Deus nos capacita a crer e crescer na fé, a fim de
compreendermos o nosso papel na história, nos equipando para
viver fielmente a nossa salvação, manifestando uma nova
humanidade no poder do Espírito Santo para todos os povos.
Estudos Culturais: Compreendendo o contexto missional. É
imprescindível para um currículo acadêmico missional o estudo da
cultura à qual nossa congregação ou comunidade está inserida.
Compreendemos que a exegese da palavra de Deus e a exegese
da cultura particular de cada cidade ou país onde o ministério é
desenvolvido, devem caminhar juntas para, de alguma maneira,
não cairmos em idolatria, e ao mesmo tempo sermos relevantes
no cumprimento da missão. Isto implica em compreender como a
igreja caminhou historicamente nessa tensão cultural, bem como
as raízes religiosas que orientam a cultura pós-cristã do século 21.

Nosso currículo está dividido em três áreas que julgamos
imprescindíveis dentro desta formação:

 
1.

2.



3. Teologia Congregacional: Liderando uma congregação
missional. É uma área de reflexão teológica e prática com respeito
ao chamado pastoral e sua fidelidade em liderar uma comunidade
missional. É o momento onde os estudos bíblicos, a teologia
sistemática e a história da igreja são refletidos para a prática
ministerial, na compreensão de que este ministério serve não para
a manutenção institucional, mas para sua missão no mundo. Isto
implica nas considerações sobre como nutrir uma comunidade em
sua nova identidade em Cristo e equipá-la para abençoar o
mundo, de forma que repensamos toda a nossa estrutura à luz de
uma teologia missional.



Observação:Observação:

Dinâmica do
Evangelho 

1

3

2 Hermenêutica
Missional

Eclesiologia
Missional

4 Pneumatologia

5 Cosmovisão e
Cultura

6 Compreendendo o
contexto missional: Os
espíritos de nossa época

7 Encontros Missionais
na História da Igreja

8 Pregação Missional

9 Liderando Comunidades
Missionais

10 Metodologia da
Pesquisa Científica

No decorrer do curso, poderão haver disciplinas extras
inseridas no currículo para aprofundamento do conteúdo.



Formado em Teologia pela Calvary Chapel Bible College, bacharel em
Teologia pela Unicesumar, MBA em liderança e gestão de pessoas,
doutorando em Teologia pelo Missional Training Center/ Covenant
Seminary. Presidente institucional do Calvary Impact Hub e pastor titular
da igreja Calvary Camp (Campo Mourão/PR).

Diego Bitencourt

Teólogo e Filósofo com larga experiência na docência. Mestre em Filosofia
pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e Doutor em Filosofia
pela UFRN. Atua na área de ensino e ministério pastoral há mais de 20
anos.

Gaspar de Souza

Pastor presbiteriano. Doutorando em Ministério pelo Missional Training
Center. Mestre em Teologia pelo Calvin Theological Seminary. Bacharel
em Teologia pelo Seminário Teológico Presbiteriano JMC e pela
Universidade Mackenzie. Professor de Teologia no Seminário
Presbiteriano do Sul e Presidente do Conselho da "Luz para o Caminho".

Giuliano Coccaro

Coordenador da Universidade Politécnica de Hong Kong. Atuou como
pastor em cidades como Milwaukee, Houston, Chicago e Nova York.
Membro do Comitê Diretivo da Consulta de Líderes Jovens da América do
Norte em Lausanne e faz parte do Conselho Consultivo de Ministérios.
Atualmente, trabalha no desenvolvimento de liderança entre
universitários e iniciativas de paz em áreas pós-genocídio da África
Oriental. Sua paixão é pela educação urbana multiétnica global/local,
bem como pela reconciliação e parcerias ministeriais entre grupos
culturalmente díspares.

Ivan Chung



PhD pela University of Bristol, Inglaterra. Atualmente é pastor na Pathway
Community Church (CA, EUA). Tendo servido em igrejas multiétnicas por
vários anos, Ken também foi professor adjunto de Teologia, Religião e
Filosofia. Autor de Go Deeper e junto com sua esposa Peggy são co-
diretores de Global Church Partnerships - um ministério para treinar
pastores e líderes leigos na Ásia, África e América Latina.

Ken Jung

Mestre em Teologia Filosófica pelo Centro de Pós Graduação Andrew
Jumper (Mackenzie) e Doutorando em Teologia Missional pelo Missional
Training Center/USA. Pastor da Igreja Presbiteriana em Recife/PE. Seu
ministério tem foco voltado ao alcance de não-cristãos oriundos das mais
variadas esferas de influência social. Atua em treinamentos para pastores
e líderes leigos no Brasil e no mundo, bem como em ações missionárias e
sociais que manifestam os sinais do Reino de Deus. 

Rennan Brito

Graduado em Teologia pela FTSA, Mestre em Educação pela UNICAMP e
doutorando em Teologia Missional pela Missional Training Center/USA.
Parte da equipe pastoral da Igreja Presbiteriana Chácara Primavera.
Participou da plantação da Comunidade do Estudante Universitário e de
instituições como ABU e JOCUM. Atua também como professor de
Teologia no Seminário Teológico Nazareno no Brasil.

Ricardo Augusto

Ricardo Costa
Formado em Teologia, Filosofia e Mestre em Missiologia. Além de ter
plantado e pastorear a Igreja Presbiteriana Vinhedo, é professor no
Seminário Presbiteriano do Sul, um dos diretores do CTPI (Centro de
Treinamento para Plantadores de Igrejas) e diretor de treinamento da
MPC Brasil



Curso de pós-graduação livre de certificação do MEC;
Certificado internacional pelo Missional Training Center/EUA;
Duração de 3 anos: sendo 2 anos e meio de estudos
modulares e 6 meses para confecção de dissertação;
Cada disciplina possuem carga horária de 32h/a e são
ministradas por meio de 5 encontros, uma vez por semana,
das 19h às 22h.

Buscamos proporcionar um valor de mensalidade acessível para
facilitar a formação de pastores e líderes no Brasil e no mundo.

Investimento:Investimento:

REQUISITOS:
a) Diploma de Teologia oriundos de instituições
genuinamente evangélicas e com reconhecimento de
nossas organizações teológicas reguladoras; ou, 
b) Diploma de Curso Superior em geral.

Cópia do RG e CPF;
Carta de Recomendação da Igreja;
Histórico e Certificado de Conclusão do Curso
Teológico;
ou Diploma do Curso Superior.

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA:
1.

2.
3.

4.



@escolaantioquia
WhatsApp: (11) 93247-2297
Telefone: (11) 4136-3598
coordenacao@escolaministerialantioquia.com


