
 CURSOS - TREINAMENTO 

 

CTM - CURSO DE TREINAMENTO MISSIONÁRIO. 
 
Você que tem um chamado transcultural, venha fazer parte deste desafio! Com 
13 anos de experiência, a AGEMIW já preparou 12 turmas de candidatos à 
Missões, contando com professores de alto padrão, missiólogos com 
experiência missionária. Participe! 
 
Missão AGEMIW 
 
Capacitar obreiros, que já tenham curso teológico reconhecido pela Secretaria 
Geral de Educação e chamado específico para ultrapassar as fronteiras 
culturais. 
 
Objetivos do Curso 
 
Oferecer uma visão ampla do campo missionário e preparar o aluno a 
comunicar o Evangelho em outra cultura. 
 
Valores 
 
Vida de oração. Caráter moldado por Cristo. Espírito de trabalho em equipe. 
Interesse e respeito pela cultura e idioma do povo alvo. 
 
Público-Alvo 
 
Vocacionados, que já fizeram um curso teológico, desejosos de trabalhar no 
meio de outros povos e sentem que este é o tempo do Senhor para ir além-
fronteiras. 
O aluno desfruta de aulas intensas que o leva a uma visão ampla do campo 
missionário bem como ferramentas que o equipa para a comunicação do 
Evangelho em outra cultura, cultivando interesse e respeito ao povo alvo. 
 
Metodologia 
 
 Aulas intensivas em sistema internato. 
 
Módulos 

 Teologia Bíblica de Missões; 

 Artes; 

 Antropologia Missionária; 

 Introdução a Linguística ; 

 Evangelismo Infantil; 

 Comunicação Transcultural; 

 Mobilização Missionária; 

 Contextualização Missionária; 

 Missões urbanas num mundo globalizado; 
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 Missão Integral; 

 Batalha Espiritual; 

 Vida e espiritualidade do Missionário; 

 História de Missões; 

 Espanhol; 

 Primeiros socorros; 

 Grandes religiões (Judaísmo, Hinduísmo, Budismo, Animismo e 

Islamismo); 

 Plantação Transcultural de igrejas e estratégia Missionária; 

 Observação participante; 

 Fenomenologia da religião; 

 Trabalho em equipe e resolução de conflitos; 

 Sócios em ministério. 

OBS: Oferecemos acompanhamento psicológico durante o treinamento. 
 
Duração 

 Tempo total do curso: 9 meses. 

 Período teórico: 6 meses. 

 Período prático: mínimo de 3 meses em um campo da América Latina. 

Requisitos 
 

 Ser recomendado pela igreja; 

 Ter o Ensino Médio completo; 

 Ter treinamento especial na área teológica e profissional, dependendo 

da tarefa que realizarão no campo para o qual forem enviados; 

 Curso teológico mínimo de dois anos, dependendo da pessoa e do 

campo de 3 ou 4 anos; 

 Curso profissional: para profissionais liberais que usarão a profissão no 

campo, será exigido um curso teológico de no mínimo dois anos; 

 Estar em condições físicas e emocionais de serem treinados e enviados, 

comprovados por atestado médico e psicológico; 

 Submeter-se a todas as exigências da AGEMIW em termos de 

treinamento e avaliação. 

Documentos exigidos 
 

 Xerox da Certidão de Nascimento ou Casamento; 

 Xerox da Carteira de Identidade; 

 Xerox do CPF; 

 Xerox do Título de Eleitor; 

 Xerox do Certificado de Reservista; 

 Xerox do Histórico Escolar de Conclusão do 2ºgrau; 
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 Xerox do Histórico Escolar e Diploma do Curso Básico ou Bacharel em 

Teologia; 

 1 foto 3x4; 

 Carta de Recomendação assinada pelo Pastor e pelo Secretário do 

Conselho Local; 

 Atestado Médico e de Sanidade Mental; 

 Passaporte; 

 Check-Up Médico e Dentário; 

 Carteira de Vacinação, com as doses correspondentes às vacinas; 

 Certidão de Antecedentes Criminais; 

 Formulários preenchidos;  

 Resenha de 2 dos livros recomendados: O Clamor do Mundo, Véu 

Rasgado, Da Igreja ao Campo, Esforça-te para Ganhar Almas, Caça ao 

Dragão, Camboja     Preparados para morrer, Perfil de Três Reis; 

 Resenha de 1 livro  do Novo testamento (Atos ou Romanos). 

Matrícula 
  

 40% de 1 salário mínimo. 

 A matrícula só será efetivada após a entrevista com a direção da 

Agência, e a apresentação de todos os documentos exigidos antes do 

início das aulas, caso contrário, o aluno será ingressado no ano letivo 

seguinte. 

Investimento 
 
6 parcelas de 1 Salário mínimo vigente que inclui:  

 Hospedagem 

 Alimentação e custo de professores 

 Desconto de 15% para casais. 

Obs.: Despesas pessoais e materiais didáticos NÃO ESTÃO INCLUSOS. 
 
Início do Curso - Fevereiro de 2015 
 
OBS: Caso aja um número de candidatos menor que 4 alunos, a AGEMIW se 
reserva no direito de não abrir turma. 
 
 
Inscrições 
 
Entre em contato com a AGEMIW: 
Rua Paula Buarque, 497 - Pq. São Vicente 
Petrópolis / RJ - CEP 25650-330 
Tel.: (24) 2246-4672 
projetos.agemiw@gmail.com  ou  secretaria.agemiw@gmail.com  
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