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Associação Missionária Campos Brancos 

CNPJ: 18.368.691/0001-46 

Escola de Missões Transculturais Pakau Oro Mon 

            Ramal Caiacá S/N KM 39 PA 127 CEP 68.710-000 – Maracanã/PA 
E-mail: pakauoromon@gmail.com / Instagram: @pakauoromon 

 

PROCESSO SELETIVO 

EDITAL Nº 01/2022-2023 

 
A ASSOCIAÇÃO MISSIONÁRIA CAMPOS BRANCOS, no uso de suas 

atribuições, tendo em vista o que estabelece o Estatutário desta instituição aprovado 

em Assembleia Geral no dia 08 de Junho de 2020, faz saber que será realizado 

PROCESSO SELETIVO, tornando público as normas e procedimentos para o 

ingresso na ESCOLA DE MISSÕES TRANSCULTURAIS PAKAU ORO MON como 

missionário em formação na modalidade interno no Curso de Missões Transcultural 

Pakau Oro Mon, no período letivo do ano de 2023. 

 

1.     Das Disposições Preliminares 

O PROCESSO SELETIVO será regido por este Edital e examinado pela 

coordenação geral da Escola de Missões Transcultural Pakau Oro Mon pertencente a 

Associação Missionária Campos Brancos, com base sede localizada na Rd. PA 127, 

Km 39, Ramal Caiacá, S/N, em Maracanã/PA. 

1.1 O Processo Seletivo visa garantir vaga a modalidade interna na Escola de 

Missões Transcultural Pakau Oro Mon, a seleção de que trata este Edital 

será realizada em 2 (duas) etapas que compreende: 

1.2 Primeira fase de caráter eliminatório e classificatório: Triagem e Análise de 

perfil realizada pela coordenação do Curso de Missões. 

1.3 Segunda fase consistirá: Entrevista com Psicólogo e Avaliação 

Comportamental. 

1.4 Terceira fase: Divulgação do Resultado Final da lista de aprovados e lista 

de espera para 2ª chamada. 

1.5 No âmbito deste edital, os termos "candidato", "missionário", “aluno” e os 

demais grafados no gênero masculino referem-se a ambos os sexos, 

exceto onde for explícita e necessária a distinção. 

 

2.    Do Público 

 As vagas apresentadas neste edital para a modalidade interna do Curso de 

Missões Trancultural Pakau Oro Mon, destinam-se a homens e mulheres que 

professam a fé cristã e que tem por objetivo obedecer a ordem de Cristo comissionada 

a toda a Igreja: “Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, 
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e do Filho, e do Espírito Santo” (Mateus 28.20). Que preencham os requisitos 

apresentados no tópico 4.1 Dos Requisitos Exigidos;  

 

3.   Das Vagas 

As vagas para a modalidade interna estão dispostas da seguinte maneira: 

- Base Missionária localizada em Maracanã/Pará: 

 05 (cinco) vagas para Mulheres; 

 05 (cinco) vagas para Homens; 

- Base Missionária localizada em São Tomé, município de Portel/Pará (Arquipélago 

do Marajó): 

 05 (cinco) vagas para Mulheres; 

 

4.     Das inscrições 

4.1   Dos Requisitos Exigidos 

O candidato à inscrição no Processo Seletivo do Curso de Missões 

Transcultural Pakau Oro Mon, deve atender aos seguintes requisitos: 

I. Ser cristão (evangélico, protestante) com no mínimo 04 (quatro) anos de 

conversão; 

II. Possuir no mínimo 18 (dezoito) e no máximo 55 (cinquenta e cinco) anos 

de idade; 

III. Ter concluído o Ensino Médio em Estabelecimento de Ensino 

reconhecido oficialmente, apresentando, no ato da matrícula, certificado de conclusão 

devidamente registrado nos órgãos competentes, na forma da legislação federal que 

regula a matéria; se estiver cursando o último ano desse nível escolar (3º ano) no ano 

da inscrição para o Processo Seletivo, somente será habilitado à matrícula se 

comprovar a conclusão do Ensino Médio, na apresentação na Secretaria Escolar do 

Curso de Missões Pakau Oro Mon; 

IV. Ser solteiro; Divorciado ou viúvo que não possuam filhos e/ou guarda 

legal de menor; 

V. Possuir conhecimentos básicos da Bíblia; 

VI. Não ser portador de doença ou limitação incapacitante para as 

atividades práticas desenvolvidas no decorrer do curso; 

VII. Possuir indicação pastoral e familiar para admissão do Curso de 

Missões Transcultural Pakau Oro Mon. 

VIII. Exercer bom testemunho cristão nas redes sociais e no convívio social, 

assim como apresentar bom testemunho com os pais e com a comunidade cristã ao 

qual faz parte; 

IX. Possuir estabilidade física, psicológica e emocional que o habilite a 

cumprir o chamado de Deus específico para sua vida; 

X. Nos últimos 4 (quatro) anos, é necessário que o candidato: 
a) Não tenha ingerido bebidas alcóolicas e/ou consumido drogas; 

b) Não tenha histórico de práticas homossexuais e/ou prostituição, entre outras 

coisas semelhantes a estas; 

c) Não tenha histórico de práticas de feitiçaria, entre outras coisas semelhantes a 

estas; 
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d) Não possua histórico de práticas criminais e nem deve estar na condição de 

réu em ação penal, de acordo com a legislação em vigor; 

XI. Nos últimos 2 (dois) anos: 

a) Em caso de histórico de doenças psiquiátricas e psicológicas, como no caso 

de transtorno depressivo maior, transtorno de ansiedade generalizada, 

transtorno bipolar, transtorno compulsivo obsessivo, histórico de tentativas de 

suicídio e histórico de automutilação. É necessário apresentar atestado 

psicológico que ateste sanidade mental do candidato a exercer com excelência 

as atividades propostas durante o internato do Curso de Missões Transcultural 

Pakau Oro Mon. 

XII. Não ter recebido disciplina nos últimos 6 (seis) meses; 

XIII. Não possuir histórico de agressor; 

XIV. Possuir mantenedores (Ministério Eclesiástico ou Familiar) e/ou ser 

responsável por seu próprio sustento financeiro. A considerar a provisão dos custos 

da mensalidade e despesas pessoais do candidato; 

 

4.2     Processamento da Inscrição 

I.  As inscrições são gratuitas e serão recebidas no período de 15/08/2022 

à 30/09/2022. Os interessados deverão realizar solicitar sua inscrição por meio de 

ficha de inscrição disponível no site: 

https://www.projetocamposbrancos.org.br/processo-seletivo/. Dentro do prazo 

estabelecido; 

II.  O preenchimento da ficha de inscrição será feito em formulário 

eletrônico padronizado, elaborado pela Escola de Missões Transcultural Pakau Oro 

Mon. Deverão constar da ficha de inscrição: 

a) As informações pessoais; 

b) Histórico educacional; 

c) Afiliação religiosa; 

d) Histórico de saúde; 

e) Contatos de referência; 

f) Testemunho pessoal 

g) Dissertação Argumentativa: Missões na perspectiva bíblica. 

III. É de inteira responsabilidade do candidato o correto preenchimento da 

ficha de inscrição; 

IV.  A inscrição somente será efetivada e confirmada mediante 

preenchimento completo da ficha de inscrição.  

V.  Após o preenchimento completo e enviado a equipe coordenadora 

deste processo seletivo, o candidato receberá uma mensagem em seu email e/ou 

contato de Whatsapp confimando o recebimento da ficha de inscrição do candidato 

que passará pela triagem e análise de perfil na primeira fase citada neste edital. 

 

 

 

 

 

 

https://www.projetocamposbrancos.org.br/
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4.3 Do Período de Formação 

I.  A formação do missionário em tempo integral será conduzida em regime 

de internato; 

II.  O Curso de Missões Transcultural Pakau Oro Mon terá sua duração de 

9 (nove) meses completo, compreendendo os meses de Fevereiro a Novembro do 

ano letivo divulgado neste edital; 

III. O missionário em formação poderá receber propostas de campo para 

atender a necessidades das Bases Missionárias da Associação Missionária Campos 

Brancos, conforme direcionamento do Senhor Jesus Cristo; 

IV. Os missionários em formação na modalidade interna que concluírem o 

curso receberão o certificado de 200h, concernente as aulas teóricas conforme grade 

de disciplinas mencionado no Tópico 8.3. Receberão ainda certificados de atividades 

complementares, histórico escolar apresentando o desenvolvimento dos mesmos no 

decorrer do curso, assim como um currículo missionário apresentando as atividades 

desenvolvidas; 

 

4.4 Da Submissão do Candidato às Normas deste Processo Seletivo 

I. Ao solicitar sua inscrição, o candidato atesta que aceita submeter-se 

voluntariamente: 

a) às exigências do curso pretendido, caso seja matriculado, possuindo condições 

para permanecer em regime de internato, acompanhar os trabalhos escolares 

(inclusive em exercícios no campo e manobras, atividades de educação física e 

desporto), adquirir manuais e material didático de uso pessoal e, ainda, para participar 

das demais atividades características das instituições militares; 

II. O missionário em formação, durante o período do Curso de Missões 

Transcultural Pakau Oro Mon, será submetido ao regime de internato com dedicação 

integral às atividades de formação. 

 

5.       Do Processo Seletivo 

5.1      Da 1ª Fase: Avaliação de Fichas de Inscrições (Triagem) e Análise de Perfil 

I. Após confirmação do recebimento da ficha de inscrição, a coordenação 

da Escola de Missões Pakau Oro Mon avaliará individualmente de acordo com os 

requisitos exigidos no Tópico 4.1. 

II. Esta fase é de caráter eliminatório e classificatório, portanto é necessário 

que o candidato seja honesto em todas as suas respostas quanto ao preenchimento 

da ficha de inscrição. 

III. Por esta ser uma instituição que professa ao Senhor Jesus Cristo como 

dono desta obra, além dos requisitos exigidos para avaliação. A equipe que coordena 

este Processo Seletivo se dispõe a confiar no direcionamento do Senhor Jesus Cristo. 

Entendendo que há um propósito para a vida de cada um que se dispõe a viver os 

planos de Deus para sua vida na íntegra. 

IV. Aos candidatos inscritos a partir da 1ª fase, serão notificados tanto os 

aprovados para a 2ª Fase explicita no Tópico 5.2 quanto aqueles que não 

conseguirem aprovação para a próxima fase. 
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V. A lista dos aprovados na 1ª Fase será divulgado no site: 

https://www.projetocamposbrancos.org.br. no dia 01/10/2022 e informado no 

endereço de e-mail fornecido pelo candidato, assim como no contato de Whatsapp; 

 

5.2 Da 2ª Fase: Entrevista com Psicólogo e Análise Comportamental 

I. A Coordenação entrará em contato com os aprovados para marcar a 

entrevista com a psicóloga que faz parte da equipe que coordena este processo 

seletivo no período de 02/10/2022 a 31/10/2022. 

II. A equipe organizadora realizará entrevista com os familiares e pastores 

do candidato para realizar a avaliação de comportamento através de ligações nos 

contatos fornecidos de familiares, pastores e contatos de referência; 

III. Os critérios para aprovação constam no tópico 4.1; 

IV. A lista dos aprovados na 2ª Fase será divulgada no site: 

https://www.projetocamposbrancos.org.br. no dia 21/11/2022 e informado no 

endereço de e-mail fornecido pelo candidato, assim como no contato de Whatsapp; 

 

5.3 Do Período de Matrícula dos Aprovados 

Aos candidatos aprovados será enviado por e-mail pela secretaria da Escola 

de Missões Transcultural Pakau Oro Mon, a documentação exigida para matrícula que 

deverá ser preenchida e enviada no endereço de e-mail: pakauoromon@gmail.com. 

No período de 21/11/2022 a 22/11/2022. A documentação compreende: 

a) 01 foto digital de perfil; 

b) Formulário de Matrícula; 

c) Carta de Mudança ou Recomendação Eclesiástica; 

d) Declaração de concordância com as normas da Escola de Missões Pakau Oro 

Mon; 

e) Declaração de concordância com a declaração de fé da Escola de Missões 

Pakau Oro Mon; 
f) Contrato financeiro assinado pela igreja/denominação/organização/pais/aluno 

que serão responsáveis pelos custos e sustento do aluno; 

g) Termo de Responsabilidade com a Escola de Missões Transcultural Pakau Oro 

Mon. 

 

5.4 Das mensalidades e despesas pessoais do Curso de Missões 

Transcultural Pakau Oro Mon 

Ao candidato aprovado e efetivamente matriculado conforme tópico 5.3 na 

Escola de Missões Transcultural Pakau Oro Mon, dispõe-se dos seguintes deveres 

quanto a responsabilidade financeira junto a instituição supracitada: 

I. O missionário em formação pagará o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) 

mensais, sendo o valor total do curso de R$ 10.000,00 (dez mil reais) que serão 

divididos em dez vezes no carnê, no período de FEVEREIRO a NOVEMBRO do ano 

letivo cursado, com prazo máximo para pagamento o dia 15 (Quinze) de CADA MÊS 

do ano letivo vigente. Este valor custeará a estadia e residência do aluno nas 

dependências da ASSOCIAÇÃO MISSIONÁRIA CAMPOS BRANCOS durante o 

curso, incluindo alimentação, hospedagem, translado que envolvem atividades 

práticas do curso, material didático, seminários, treinamentos, certificação de 

https://www.projetocamposbrancos.org.br/
mailto:pakauoromon@gmail.com
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conclusão de curso mediante aprovação; Reconhecimento e Carteira como 

Missionário na SENAMI (Secretaria Nacional de Missões). 

II. As cobranças de valores do curso serão feitas diretamente ao RESPONSÁVEL 

FINANCEIRO do candidato efetivamente aprovado e matriculado, assim como 

renegociação de prazos estabelecidos para pagamento: 

a) O responsável financeiro poderá ser a instituição eclesiástica, família e/ou 

mantenedores, que estão investindo na capacitação e aperfeiçoamento do 

candidato; 

b) O responsável financeiro deverá custear as despesas de mensalidades com 

valor especificado no parágrafo I do Tópico 5.4;  

c) É de responsabilidade do responsável financeiro custear as despesas pessoais 

do missionário em formação: o valor de despesas pessoais são excedentes ao 

valor da mensalidade especificado no parágrafo I do Tópico 5.4; 

d) Em caso do RESPONSÁVEL FINANCEIRO SER O PRÓPRIO MISSIONÁRIO 

EM FORMAÇÃO, o mesmo deverá comprovar renda que o permita efetivar o 

pagamento das mensalidades em dia, assim como custear as próprias 

despesas; 

e) Em caso do RESPONSÁVEL FINANCEIRO SER A INSTITUIÇÃO 

ECLESIÁTIVA ENVIADORA, deverá ser assinado um CONTRATO DE 

RESPONSABILIDADE FINANCEIRA, que será divulgado ao candidato 

aprovado, comprometendo-se ao sustento integral do missionário em 

formação; 

f) Em caso do RESPONSÁVEL FINANCEIRO SER UM FAMILIAR E/OU 

MANTENEDORES EXTERNOS, deverá ser assinado um CONTRATO DE 

RESPONSABILIDADE FINANCEIRA, que será divulgado ao candidato 

aprovado, comprometendo-se ao sustento integral do missionário em 

formação; 

III. O missionário em formação da MODALIDADE INTERNA poderá receber 

proposta de envio de campo conforme direcionamento de Deus, antes de sua 

formação, podendo concluir o curso com todos os demais alunos no dia da 

FORMATURA, sendo este aprovado em campo: 

a) O valor repassado a Escola de Missões Transcultural Pakau Oro Mon para 

manutenção do missionário em formação pelo RESPONSÁVEL FINANCEIRO 

deverá ser repassado diretamente ao missionário em formação; 

b) Após envio ao campo, o RESPONSÁVEL FINANCEIRO torna-se isento de 

compromisso financeiro com Escola de Missões Transcultural Pakau Oro Mon, 

e passando a comprometer-se com a manutenção do missionário em formação 

em CAMPO MISSIONÁRIO no período do ano letivo de formação do 

missionário. 

IV. Quaisquer depósitos, transferências bancárias, PIX e/ou pagamento em mãos 

só serão considerados realizados com a efetiva disponibilidade dos recursos 

correspondentes e embolso pela Escola De Missões Transcultural Pakau Oro Mon de 

tais recursos, assim como o envio de COMPROVANTE a secretaria escolar para a 

devida baixa no Carnê de Mensalidades entregue ao missionário em formação. 
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5.5      Da Divulgação da Lista de 2ª Chamada 

I. A lista de espera será divulgada na divulgação do resultado final no dia 

21/11/2022; 

II. Em caso de desistência da lista dos aprovados, conforme vagas 

disponíveis serão selecionados os candidatos da lista de espera; 

III. Aos candidatos que estiverem na lista de espera deverão aguardar a 

divulgação da lista de 2ª Chamada no dia 20/01/2023; 

 

5.5 Da Recepção dos Alunos Internos 

A recepção dos candidatos aprovados e devidamente matriculados ocorrerá a 

partir do dia 20/01/2023 a 10/02/2023, compreendendo que os mesmos precisam se 

programar quanto as passagens e demais despesas para chegar até a base 

missionária: 

I. Em caso de aprovação para a Base Missionária em Maracanã, o deslocamento 

será feito diretamente para Maracanã, no Estado do Pará.  

a) Trajeto de Avião: Aeroporto de Belém, solicitar uma Van para Maracanã, ao 

qual passa pelas cidades de Castanhal e Igarapé Acú. 

b) Trajeto de Ônibus: Rodoviária São Brás Belém ou Rodoviária de Castanhal, 

solicitar uma Van para Maracanã. 

II. Em caso de aprovação para a Base Missionária em São Tomé, no munícipio 

de Portel, no estado do Pará, o trajeto deverá ser feito direto para a base (exceto por 

solicitação da coordenação da base missionária em Maracanã – PA para que o trajeto 

siga o tópico 5.5, parágrafo I.). 

III. É necessário que o candidato aprovado informe antecipadamente sua data e 

horário de chegada à base no qual foi aprovado, para que a equipe da Escola de 

Missões Transcultural Pakau Oro Mon organize quanto a sua recepção. 

IV. O prazo mínimo para chegada na base após aprovação é 20/01/2023 e o prazo 

máximo é 09/02/2023, pois o Curso de Missões Transcultural Pakau Oro Mon inicia 

oficialmente no dia 11/02/2023. Desta maneira para que haja melhor acomodação e 

descanso pós-viagem, o aluno deverá chegar no máximo até dois dias antes do Curso 

iniciar. 

 

5.6 Do Início do Curso de Missões Transcultural Pakau Oro Mon 

I. A aula inaugural acontecerá no dia 11/02/2023, com as devidas orientações 

quanto ao ano letivo vigente a toda turma; 

II. É necessário que todos os alunos aprovados já estejam nas devidas bases de 

aprovação, seja na base localizada em Maracanã – PA, quanto na base localizada em 

Portel – PA. 

 

5.7 Do Prático do Curso de Missões Transcultural Pakau Oro Mon 

I. As aulas práticas acontecem diariamente através de escalas, contextualizando 

o aluno no dia a dia de uma base missionária através de atividades que desenvolverão 

a pro-atividade, disponibilidade em fazer mais pelo Reino de Deus. 

II. Os missionários em formação serão direcionados a auxiliar nas congregações 

da Assembleia de Deus, localizada em Maracanã – PA, no período de Março a 

Outubro de 2023: 
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a) A partir do trabalho desenvolvido, os mesmos serão orientados a elaborar um 

Projeto de Intervenção atendendo as necessidades espirituais e até mesmo 

sociais da comunidade em que a congregação que auxiliam está inserida; 

b) Para conclusão do Curso de Missões, os missionários em formação deverão 

apresentar o relatório do trabalho exercido na comunidade ao qual estiveram 

atuando. 

III. Para melhor desenvolvimento dos missionários em treinamento, todos os anos 

os missionários em formação são divididos em equipes para auxiliar os obreiros que 

atuam nas bases missionárias da Associação Missionária Campos Brancos no 

período da Escola Bíblica de Férias (EBF’s): 

a) A EBF é uma ferramenta de evangelização infanto-juvenil ao qual alcança 

crianças para Cristo. Sendo assim, os missionários em formação entram em 

parceria com os obreiros em campo para realizar esta programação que têm 

sido útil para o avanço do Reino de Deus; 

b) Os missionários em formação serão responsáveis por elaborar estratégias de 

Captação de Recursos juntamente com os obreiros para obter recursos para 

lanches, brindes, recursos visuais para ministrações de histórias bíblicas, 

decoração do espaço e todo o material necessário para a realização da EBF; 

IV. Os missionários em formação desenvolverão atividades práticas externas as 

bases em que estão se capacitando no período de 01/07/2023 a 30/07/2023, 

juntamente aos obreiros das bases missionárias ao qual serão direcionados: 

a) As equipes serão divididas por sorteio, assim como as bases missionárias em 

que atuarão neste período; 

b) As equipes precisarão estar disponíveis para exercer todas e quaisquer 

atividades além da EBF, direcionadas pelos obreiros ao qual estarão auxiliando 

neste período; 

V. Ao retornarem deste prático será realizado um momento de comunhão e 

compartilhar de experiências vividas no decorrer do prático externo; 

 

5.8 Do Encerramento e da Formatura do Curso de Missões Transcultural 

Pakau Oro Mon 

I. O encerramento do Curso de Missões Transcultural Pakau Oro Mon acontecerá 

no dia 15/11/2023, com a realização do Cerimonial de Formatura; 

II. O planejamento do Cerimonial de Formatura será organizado entre 

coordenação e missionários que estão em formação, de acordo com o orçamento 

proposto. Outros custo serão de responsabilidade dos missionários em formação para 

a captação de recursos. 

III. O Cerimonial de Formatura acontecerá na Base Missionária localizada em 

Maracanã – PA. 

IV.Ao final do Curso de Missões Transcultural Pakau Oro Mon, o missionário 

formado pela instituição que redige este edital poderá receber proposta de campo pela 

Associação Missionária Campos Brancos, conforme disponibilidade em servir através 

da instituição; 

V. O missionário formado pela Escola de Missões Transcultural Pakau Oro Mon 

em parceria com a Instituição Eclesiástica responsável pelo investimento em sua 
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formação e aperfeiçoamento, poderá atuar a partir da própria Instituição Eclesiástica 

ao qual provem; 

VI.Após o Cerimonial de Formatura, os alunos deverão informar a data em que 

estarão se retirando da base missionária e possível retorno para aqueles que 

receberam a proposta de campo para atuarem como missionários da Associação 

Missionária Campos Brancos. 

 

6.      Dos critérios de avaliação e de classificação da Etapa de avaliação final 

I. Obter êxito quanto a avaliação de perfil atendendo aso critérios exigidos, 

mencionados neste edital; 

II. Obter êxito quanto a avaliação comportamental, mediante entrevista com 

psicólogo e entrevista com familiares e pastores do candidato; 

III. Obter êxito quanto a aptidão em portar-se de maneira humilde e exerça o 

respeito a liderança instituída por Deus em obediência as orientações e regras do 

Curso de Missões Transcultural Pakau Oro Mon; 

IV. Confirmação quanto aos propósitos de Deus para a vida de cada candidato, 

compreendendo que esta instituição é orientada pelo próprio Senhor e é quem permite 

a chegada de cada candidato como missionário em formação nas bases que estarão 

recepcionando para promover o ensino a cada um que for aprovado; 
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7.    Do Cronograma 

Descrição Data 

Edital nº 01/2022-2023 10/08/2022 

1ª Fase:  
- Inscrições Abertas; 
- Triagem e Análise de Perfil; 

15/08/2022 a 30/09/2022 

Divulgação Resultados 1ª Fase 01/10  

2ª Fase: 
- Entrevista com Psicológa; 
- Análise Comportamental; 

02/10/2022 a 31/10/2022  

Divulgação Resultado Final 21/11/2022 

Período de Matrícula dos 
Aprovados 

22/11/2022 a 22/12/2022 

Divulgação Lista 2ª Chamada.  20/01/2023 

Recepção Alunos Internos 20/01/2023 a 09/02/2023 

Início do Curso de Missões 11/02/2023 

Prático Curso de Missões  01/07/2023 a 31/07/2023 

Formatura Curso de Missões 15/11/2023 
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8.       Das Considerações Finais e/ ou Disposições gerais 

I. Antes de realizar a inscrição, o candidato deverá conhecer as normas e 

regras, que está em anexo deste edital, e certificar-se de preencher tais requisitos 

para a modalidade interna do Curso de Missões Transculturais Pakau Oro Mon. 

II. O Curso de Missões tem como finalidade promover o ensino para 

capacitação e aperfeiçoamento para homens e mulheres que tem por propósito atuar 

em campo missionário como missionários em tempo integral. 

III. Segue a descrição da grade curricular do curso: 

Disciplinas (200h): 

1. História bíblica de Missões 15. Captação de Recursos 

2. Introdução à Missiologia 16. Educação Financeira 

3. Evangelismo e Discipulado 17. Primeiros Socorros 

4. Evangelismo e Discipulado Infantil 18. Missões Urbanas 

5. Relacionamento Interpessoal 19. O Obreiro e seu Preparo 

6. Antropologia de Missões 20. Apologética 

7. Missões transculturais Indígenas 21. Cerimoniais e Solenidades 

8. Teologia Sistemática 22. Libras 

9. Homilética 23. O Missionário: seu Caráter e Vida 
Devocional 

10. Hermenêutica 24. Louvor e Adoração 

11. Heresiologia 25. Construção Civil 

12. Liderança Cristã 26. Horticultura 

13. Aconselhamento e Mentoria 27. Batalha Espiritual e Oração 

14. Administração Eclesiástica  

 

IV. Segue detalhes de atividades práticas: 

a) Horários conforme o cronograma diário; 

b) Tarefas pessoais (ex: lavar roupa, arrumar o quarto). Os missionários em 

formação terão uma folga de meio período por semana. 

c) Leitura Anual da Bíblia: os missionários em formação devem dedicar tempo 

para a leitura bíblica, meditação e oração pessoal. 

d) Cozinha: cada missionário em formação estará na escala de cozinha uma vez 

por semana. 

e) Trabalhos: os missionários em formação da modalidade Interna, terão 

responsabilidade como professores voluntários do Centro de Estudos Peniel, 
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trabalhos como alfabetização, discipulado, de acordo com a tabela de horário 

e tarefas. 

f) Aulas teóricas: os missionários em formação participarão de todas as aulas 

teóricas, cursos e seminários, conforme o calendário anual. 

g) Aulas práticas: os missionários em formação terão disponibilidade para os 

trabalhos de manutenção da base missionária, como limpeza, recepção de 

visitantes, cuidados com a plantação, entre outros serviços que precisarem ser 

realizados no dia a dia; 

h) Congregação: os missionários em formação terão escala nas congregações 

para realizações de trabalhos, tais como: cultos, EBD ,estudos, liderança em 

departamento, estar à disposição para realizar trabalhos de evangelização e 

discipulado, não devendo recusar oportunidades. 

 

8.1       Os candidatos deverão enviar a seguinte documentação: 

a) Carteira de Identidade (RG)/ CPF (Frente e Verso); 

b) Comprovante de Escolaridade Nível Médio;  

c) Comprovante de Residência; 

d) Carta de Recomendação expedida pela Igreja e assinada pelo Pastor do 

campo; 

e) Caso o candidato tenha alguma formação superior, enviar o diploma; 

f) Atestado psicológico que comprove sanidade mental (caso necessite); 
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Missionária Kelem Gaspar 

Diretora Geral 
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