FILOSOFIA
Os cursos ministeriais oferecidos pelo IMForM visam levar o aluno a uma vida de fé,
compromisso e santidade, a partir de estudos sistemáticos da Palavra de Deus. Nosso alvo é
que, ao final do curso, o aluno retorne ao campo, ao ministério ou à Igreja Local que o enviou,
apto a servir e construindo assim um ministério frutífero, eficaz, duradouro e, principalmente
ungido pelo Espírito Santo.

O ensino é abrangente, integral, fundamentado na Palavra de Deus, capaz de promover a
transformação de cada aluno e fazer dele um agente de transformação. Os alunos recebem um
ensino de qualidade nas diversas áreas de ministério da igreja, realizando também atividades
práticas. Além do preparo intelectual e do desenvolvimento de um caráter íntegro e
irrepreensível, os alunos são formados homens e mulheres sedentos, apaixonados pela obra
do Senhor.

OBJETIVOS GERAIS

•

Proporcionar ao aluno formação que lhe assegure o desenvolvimento de suas
potencialidades como elemento de autorealização, iniciação e qualificação para o
ministério e/ou prosseguimento de estudos;

•

Proporcionar situações de ensino-aprendizagem, tendo o aluno como centro de todo o
trabalho educacional;

•

Promover a participação da Igreja local e da comunidade, através de um envolvimento
efetivo no processo educacional e espiritual.

COMO FUNCIONA O CURSO?

O Curso tem três partes:
• Uma dedicada ao estudo dos conteúdos propostos;
• Uma dedicada ao estágio em uma igreja local;
• Uma dedicada à produção de trabalhos a serem definidos pelo coordenador do curso.

A dinâmica da primeira parte do Curso envolve dois tipos de atividades:
• Atividades presenciais (para apresentação e reflexão sobre o conteúdo)
• Atividades à distância (para pesquisa, estudo e elaboração de trabalhos específicos de cada
módulo);
O primeiro tipo de atividade é chamado “presencial”, pois proporciona oportunidade de
receber o material a ser estudado, reflexão e participar de discussão, em conjunto, sobre o
tema.
O segundo tipo de atividade é chamado à “distância”, porque não será necessário freqüentar
uma instituição de ensino para estudar. Para isto, o aluno receberá materiais especialmente
desenvolvidos. Com eles em mãos, o aluno poderá decidir como, onde e quando estudar.

A dinâmica da segunda parte do Curso corresponde ao período de estágio em uma Igreja. A
finalidade do estágio curricular é proporcionar ao aluno formação prática, desenvolvendo as
habilidades, aptidões e competências necessárias à atuação ministerial. A concepção e
organização das atividades práticas devem se adequar aos conteúdos dos eixos intimidade
com a Palavra de Deus, ministerial ou musical, trazendo ao aluno uma perspectiva
integrada da formação teórica e prática, a qual será avaliada pelo pastor ou líder local
mediante uma ficha avaliativa que deverá ser preenchida e entregue ao Coordenador do
Curso.
Estas atividades poderão ser mediante convênios, que possibilite na formação dos alunos na
prestação de serviços ministeriais em igrejas locais, sendo exclusivamente práticas, com
utilização de ministrações, de acordo com a sua formação específica.

Todos os módulos incluem textos para estudo, indicações bibliográficas para aprofundamento
e avaliação presencial de aprendizagem. Em geral, eles apresentam um desafio inicial para
desencadeamento do estudo e incluem sugestões de atividades e aprendizagem, sempre que
a natureza do conteúdo abordado permitir.
Estes módulos são oferecidos em calendário pré-estabelecido e o aluno poderá ingressar
preferencialmente até o 3º módulo do ano letivo, ficando entendido que somente

concluirá o Curso ao término de todos os módulos.

APTOS PARA O MINISTÉRIO– I Cr.25.1
O IMForM, no cumprimento de suas funções: ensino (teoria) e missão (prática), entende que o
ser APTO PARA O MINISTÉRIO exige um aperfeiçoamento ministerial constante, voltando a sua
preparação para inserir-se, no futuro, num trabalho desafiador e participativo da vida da Igreja.
A equipe pedagógica que planejou os cursos irá abranger todos os conceitos necessários para
oferecer aos alunos, diretrizes e estratégias para o planejamento e desenvolvimento de seus
estudos na Escola de Missões, capacitando-os a serem mais aptos para o ministério e
aperfeiçoando-os para que venham a participar de um projeto de vida ministerial, que se
recicla em cada fase de estudo.
Acreditamos no sucesso dos alunos e, em nome da comunidade da Escola de Missões,
colocamo-nos à sua disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

DIREITOS DO ALUNO

1. Receber o material do curso em tempo hábil para o cumprimento do cronograma a ser
seguido;
2. Receber orientação dos professores ou pastores;
3. Receber, desde que devidamente aprovado, o Certificado correspondente ao Curso.

DEVERES DO ALUNO
1.

Frequentar todos os módulos, de acordo com o calendário estabelecido;

2.

Estudar individualmente todos os temas propostos nos prazos definidos pela
Coordenação do Curso;

3.

Enviar todos os trabalhos elaborados para a Escola, respeitando os prazos estabelecidos;

4.

Zelar pela qualidade dos trabalhos escritos, quanto à aparência, gramática, entendendo
que trabalhos ilegíveis não podem ser aceitos.

CERTIFICADO
Será concedido pela Escola de Missões, mediante solicitação, o Certificado de
Aperfeiçoamento para todo o aluno que concluir o Curso, com aproveitamento, baseado no
parecer do professor/tutor.

CONCLUSÃO
Após a leitura compreensiva do Guia do aluno, você se encontra informado quanto ao Curso
que irá participar e poderá refletir com clareza sobre a importância de sua participação,
neste processo, como sujeito de sua própria aprendizagem.
No Amor de Cristo,
A direção

