
CURSO DE PREPARO
MISSIONÁRIO



CONHEÇA A
MissãoMissão

AntioquiaAntioquia
     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. Nossa missão é capacitar a igreja em missões
transculturais e assessorar seus obreiros para atender as
demandas da evangelização do mundo atual.
    Em 45 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. 
  Um dos principais focos da Missão Antioquia, desde sua
fundação, foi investir em treinamento integral, capacitando os
candidatos para o campo, para que sejam frutíferos e bem
preparados para cumprirem, de maneira fiel, sua vocação. 



CURSO DE PREPARO
MISSIONÁRIO

Primeira fase: 5 meses de curso (março a julho), no formato
online, com 10 disciplinas nas principais áreas da Missiologia;
Segunda fase: 2 meses (agosto e setembro) de aulas
presenciais em nossa base missionária, o Vale da Benção;
Terceira fase: 2 meses (outubro a novembro) de estágio no
campo transcultural, com oportunidades de observação e
vivências em outra cultura. 

     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. O Curso de Preparo
Missionário Antioquia, que já preparou inúmeros missionários que
servem em diferentes partes do mundo, e segue com a mesma
essência - ensino de qualidade, professores especializados com
experiência transcultural, foco na formação integral – agora,
porém, com novo formato para melhor receber os vocacionados
para a obra do Senhor entre as nações.
     O curso tem a duração de 9 meses em formato híbrido e será
composto por três fases:



INVESTIMENTO:

FASE 1

Teologia da Vocação

Revisão Teológica

Teologia Bíblica de Missões

Antropologia Cultural

História de Missões

Contextualização Missionária

Comunicação Transcultural

Islamismo

Plantação de Igrejas

Fenomenologia da Religião

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

GRADE CURRICULAR
Pode ser realizada e
certificada separadamente
das outras fases;

10 disciplinas das principais
áreas da Missiologia;

As disciplinas são compostas
por vídeo-aulas, leituras,
materiais extras e atividades;

 

Encontros interativos ao vivo
com os professores;

Tutoria acadêmica e
encontros mensais de
mentoria em grupo e
individuais;

Recomendamos dedicação
diária mínima de 1 hora de
estudo;

MARÇO A JULHO

Brinde: Livro "A Visão
Missionária da Bíblia"



INVESTIMENTO:

FASE 2

Caráter do Obreiro

Perfil Psicológico

Trabalho em Equipe

Introdução a Linguística

Programa de Imersão Cultural

Vida do Missionário

Desenvolvimento Comunitário

Elaboração Projetos Sociais

Captação de Recursos

Esporte e Missões

Segurança do Missionário

Palestras: Oralidade, Batalha
Espiritual, Negócios em Missões
e Comportamento Social

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

GRADE CURRICULAR
Período de estudo intensivo
integral;

Moradia em uma
comunidade missionária em
meio a natureza, o Vale da
Bênção;

Comunhão e relacionamento
com a equipe da Missão
Antioquia e alunos do curso;

Participação em um
programa de oração, serviço
comunitário, discipulado e
cuidado integral.

AGOSTO E SETEMBRO

INCLUSO: Hospedagem,
alimentação e acadêmico

(solteiro)

(casal)



Amanda Pontes (CIM AMTB/ SPRBC Anápolis);
Bárbara Burns (JUVEP);
Bertil Eckström (Aliança Evangélica Mundial);
Djalma Albuquerque (Pastor Igreja Batista Campo Grande);
Durvalina Bezerra (Betel Brasileiro);
Eduardo Monteiro (Missão Antioquia);
Elisabeth (Atletas de Cristo);
Geni Goulart (Vale da Bênção);
Hairton Gonçalves (CIM AMTB/Pastor IPR Goianésia);
Márcia Tostes (Missão Antioquia/CIM AMTB);
Márcio Garcia (MEAP);
Marcos Grava Vasconcelos (PIB Santo André);
Patrícia Pereira (CEM);
Paulo Bottrel (ALEM/WEC);
Renata Santos (PMI);
Silas Tostes (Missão Antioquia/Pastor Igreja Vale da Bênção)
Vilza de Azevedo (CEM);

NOSSOS PROFESSORES



Período de estágio transcultural acompanhado por um
missionário experiente, que proporcionará oportunidades de
observação e vivências em outra cultura;

OBJETIVO: prática do conhecimento adquirido durante o
treinamento teórico nos níveis missiológico, cultural, espiritual
e pessoal;

LOCAL: Santa Cruz de La Sierra - Bolívia. Um local de povo
acolhedor, porém, com diferenças culturais e linguísticas
marcantes. Além de tudo, consideramos um local próximo e
com viabilidade financeira.

FORMATURA: 02 de Dezembro no Vale da Bênção.

PREVISÃO DE
INVESTIMENTO:

FASE 3
OUTUBRO E NOVEMBRO

INCLUSO: Hospedagem,
alimentação e deslocamentos

Seguro de Saúde internacional
Passagens de ônibus

DESPESAS ADICIONAIS:



REQUISITOS:
Fase 1:
a) Segundo grau completo;
b) Carta de recomendação eclesiástica; 
c) Curso Teológico recomendável;
Fase 2 e 3 - Requisitos acima, somados a:
d) Curso teológico 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;
e) Sustento definido e garantido pela igreja ou por
mantenedores comprometidos;

INFORMAÇÕES GERAIS

Para os interessados em serem enviados como
missionários pela Missão Antioquia é exigido o
cumprimento das três fases;
Caso haja necessidade, a segunda e terceira fase
podem ser realizadas em um ano posterior ao
cumprimento da primeira.

OBSERVAÇÕES:



Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento;
Cópia do RG e CPF;
Cópia do Certificado de Reservista;
Carta de Recomendação da Igreja;
Cópia do Certificado de Conclusão Ensino Médio;

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA:
1.

2.
3.
4.
5.

Para Fase 2 e 3:
   6. Cópia do Certificado de Conclusão do Teológico;
   7. Comprovante de vacina Covid-19;
   8. Exame de sangue e parasitológico;
   9. Carteira de Vacinação em dia;
   10. Xérox de Passaporte.

INFORMAÇÕES GERAIS

@escolaantioquia
WhatsApp: (11) 93247-2297

Telefone: (11) 4136-3598
coordenacao@escolaministerialantioquia.com

"A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos.
Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande

trabalhadores para a sua colheita."
Lucas 10:2

 
Prepare-se com a Missão Antioquia para ser um

trabalhador na grande colheita do Senhor nas nações!

Para admissão de alunos estrangeiros, entrar em contato
diretamente com a Coordenação Acadêmica.




