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CBM SEMIPRESENCIAL 
 

A AGEMIW preparou para você o Curso Básico Missionário Semipresencial – 

CBM Semipresencial, uma oportunidade ímpar de aprender e mergulhar no 

universo missionário. É um curso básico, transcultural para leigos, ocorre em 

período quinzenal(de 15 em 15 dias), aos sábados na AGEMIW.  
 
 
Metodologia 

 

 O CBM Semipresencial (Curso Básico Missionário Semipresencial) é um 

curso com aulas semipresenciais de 15 em 15 dias. Para a 

complementação de carga horária serão realizados trabalhos 

disciplinares. 

 Cada módulo aborda um aspecto específico da obra missionária, 

possibilitando uma verdadeira aproximação da realidade missionária. No 

final do curso é oferecida a oportunidade de uma viagem missionária 

para complementação prática, uma experiência transcultural,a mesma é 

opcional, e as despesas ficam por conta do aluno. 

 A metodologia foi desenvolvida baseada no modelo construtivista de 

aprendizagem que leva em conta o estudante como objeto principal da 

construção do conhecimento.  

 
Objetivos do Curso 
 
 

 Despertar igrejas e líderes para missões transculturais, bem como 
candidatos aos campos missionários, orientando para a obra missionária 
antes de ingressarem no treinamento interno; 

 Informar sobre os desafios do campo missionário, e a necessidade de 

levantar uma força intercessora capacitada, que venha causar um 

grande impacto no reino do inimigo; 

 Formar novos mobilizadores de missões para que representem a 

AGEMIW em suas igrejas, cidades, regiões e Estados, conscientizando 

pessoas sobre a obra missionária, buscando novos colaboradores que 

adotem missionários e invistam em projetos missionários. 
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Público-Alvo 
 
 

 Cristãos que não têm condições de fazer um curso de missiologia em 
uma instituição teológica. 

 Líderes de Conselhos Missionários que desejam obter maior 

conhecimento sobre missões com o intuito de desenvolver um trabalho 

eficaz, sobre missões em igreja local. 

 Cristãos que desejam realizar um trabalho missionário voluntário. 

 Pastores, líderes, seminaristas, jovens e aposentados que queiram 

ampliar sua visão missionária para levarem também suas igrejas a terem 

paixão pelos perdidos. 
 
Módulos 

 Teologia Bíblica de Missões; 

 Antropologia Missionária; 

 Organização de Conselhos Missionários; 

 Comunicação Transcultural; 

 Mobilização Missionária; 

 Missões urbanas num mundo globalizado; 

 Batalha Espiritual; 

 Vida e espiritualidade do Missionário; 

 História de Missões; 

 Grandes religiões (Judaísmo, Hinduísmo, Budismo, Animismo e 

Islamismo); 

 Estratégia Missionária; 

 Evangelismo e Discipulado; 

 Ferramentas para líderes; 

 Trabalho em equipe; 

 
Observações 

No final do curso o aluno receberá um Certificado emitido pela AGEMIW, bem 

como seu Histórico Escolar contendo o conteúdo programático e notas de 

avaliações. Contudo, fica claro que este curso não habilita o aluno a ser 

enviado ao campo missionário. 
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O aluno desfrutará ainda de: 

 Comunhão: nos momentos de intervalo, no refeitório, com os alunos 

internos e obreiros da base, etc. 

 Biblioteca e Videoteca, onde poderá alugar nosso material didático. 

 Experiência: interagindo com professores e missionários, e por meio da 

sua própria viagem orientada. 
 
 
Duração 
 
 

 Tempo total do curso: 6 meses. 

 Cada módulo requer a dedicação de cerca de 10 horas de estudo 

(sendo 7 horas de aulas e 3 horas de leituras e trabalhos escritos). 
 
 
Requisitos 
 

 Ser recomendado pela igreja. 

 Ter o Ensino Fundamental completo. 

 
Investimento 
 

 Matrícula: 5% salário mínimo 

 Mensalidade: 1,5% salário mínimo mensais incluindo material básico e 

almoço (no dia do curso). 

*Desconto para grupos da mesma igreja. 

 
Depoimentos 
 
"Este curso foi muito bom, pois aborda diversas questões que envolvem o dia a 
dia do missionário e mostra como os crentes podem ajudar a manter os 
missionários" Aluno: Valdomiro. 
 
"O curso dá uma visão geral sobre missões. Traz missionários com experiência 
de campo para ministrar as aulas. Desperta o interesse missionário, incentiva a 
formação de Conselhos Missionários e oferece um ambiente espiritual".   
Aluna: Rosemary. 
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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 / secretaria.agemiw@gmail.com 

 

OBS: Caso haja um número pequeno de candidatos, a AGEMIW se reserva no 

direito de não abrir turma. 
 


