
 
 

 
 

CENTRO DE ENSINO TEOLÓGICO E MISSIOLÓGICO DA ASSEMB LÉIA DE DEUS 
ENTIDADE MANTENEDORA: IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS 

COORDENAÇÃO DOS CURSOS DE TEOLOGIA E MISSIOLOGIA 
Rua 13 de outubro, 1.109, centro, CEP.: 77.950-000 – fone (063) 3474-2468 – Araguatins/TO. 

 
ORIENTAÇÕES DO CETEMAD 

 
1. OBJETIVO : 
Proporcionar crescimento espiritual através do estudo sistemático da Palavra de Deus e formar 

obreiros para exercer o ministério evangelístico/missionário. “Antes, crescei na graça e no conhecimento de 
Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo”  (2Pedro 3.18a) 

 
2. EXIGÊNCIAS : 

���� Ser membro da Igreja; 
���� Ter idade mínima de 16 anos; 
���� Possuir o 1º grau completo: 
���� Observação: Caso o candidato não possua o 1º grau completo, mas consiga freqüentar  

uma sala de aula  poderá fazer sua inscrição.   
���� 1 foto 3x4 recente 
���� Pagar a taxa de inscrição no valor de R$ 10,00 (dez reais)  
���� Apresentar fotocópias dos seguintes documentos: 

���� Identidade 
���� CPF 
���� Cartão de Membro da Igreja a qual pertence 
���� Certidão de casamento ou nascimento 

3. DO CURRÍCULO E DA MODALIDADE DO CURSO: 
O presente curso será realizado mediante a grade curricular anexa, com um total de 23 módulos, 

que serão estudados em regime semipresencial, ou seja, para cada 15 horas de um módulo, serão 
destinadas 8h para encontro com o grupo e 7h para estudos individuais. Assim, os módulos de 30h terão 
16h de encontro presencial e  14h individual; os de 45h terão 24h presenciais e 21h individual. 

O curso terá duração máxima de 2 anos (podendo alterar para menos ou para mais tempo, 
dependendo das oportunidades ou imprevistos).  

O estágio será realizado nas disciplinas de Homilética, Missiologia, Evangelismo e Didática Cristã, 
sendo obrigatória a participação em, no mínimo, 75% das atividades que acontecerão. A carga horária 
será dividida da seguinte forma: 20h para Evangelismo (4 encontros); 20h para direção de cultos (4 
encontros); e 10h para ministrar estudos em Escolas Bíblicas Dominicais (2 encontros com 5h divididas 
para o planejamento e exposição da aula). Após concluída a disciplina de Didática Cristã, cada aluno 
deverá entregar à coordenação um cronograma com os dias e locais em que ministrará aulas em EBD.    

A Disciplina de Geografia Bíblica será trabalhada dentro dos módulos Síntese Bíblica do Antigo 
Testamento (1ª, 2ª e 3ª partes) e Síntese Bíblica do Novo Testamento (1ª e 2ª partes), com auxílio de 
mapas e o livro Geografia Bíblica de Claudionor Andrade, CPAD, e outros livros de pesquisa, para 
subsidiar o entendimento dos módulos supracitados. A avaliação da mesma será realizada concomitante 
à dos referidos módulos; 

As disciplinas de Português Instrumental, Didática Cristã, Relações Humanas e Noções de Direito 
e Educação Cívica serão ministras em forma de seminário, no decorrer do curso, com preletores 
convidados; sendo que, o material de estudo será entregue aos alunos com antecedência para estudo e 
terão 8h de ensino presencial, cada uma. Ao final dos estudos das referidas disciplinas será aplicada 
uma prova escrita para obtenção da nota; 

 
4. DAS AULAS;  
Os encontros serão a cada 15 dias – aos sábados, à tarde e à noite, na Escola Evangélica Daniel 

Berg – e poderão se intensificar em feriados ou datas extraordinárias. As aulas obedecerão ao 
calendário pré-estabelecido, anexo, e só poderá ter mudanças de datas mediante algum evento de força 
maior e com decreto do pastor presidente e mediante a organização de outra data para reposição 

O estudo dos módulos será feito em casa e debatido entre o grupo no encontro presencial, no qual 
4 a 6 alunos (escolhidos em sorteio) ficarão responsáveis pela exposição dos pontos principais de cada 
módulo. Ficara a critério dos alunos a didática a ser utilizada e o convite de pessoas capacitadas para 
auxílio na explanação dos conteúdos.  



Para que o aluno consiga concluir o estudo dos módulos com êxito, deverá dedicar, em média, 
uma hora diária para leituras, meditações e resolução de exercícios. 
 

5. DAS AVALIÇÕES: 
 A avaliação será realizada através da presença, envolvimento individual e coletivo nas atividades 

determinadas, trabalhos e/ou provas. 
Os alunos terão pontuação de 0,0 a 10,0, sendo: 

• 2,5 para freqüência; 
• 2,5 para o envolvimento nas atividades; 
• 5,0 para um questionário, que será respondido durante a leitura dos módulos e entregue 

ao final de cada etapa (área de estudo); ou resumo do módulo (com no mínimo uma lauda digitada 
ou duas por escrito), a ser entregue para a coordenação do curso, em, no máximo 15 dias após o 
término de cada etapa. 
A média para aprovação é 7,0 pontos 
Para fim de certificação, o aluno com nota superior a 7.0 pontos, receberá o conceito 

SATISFATÓRIO . 
Ao aluno, que obtiver freqüência menor que 75%, no geral, será reprovado no curso. Se obtiver 

freqüência menor que 50% e/ou não entregar as atividades em, no máximo 15 dias após o término do 
módulo, será reprovado no mesmo, ficando a critério da coordenação do curso criar um método para 
recuperação. 

 
6. DO MATERIAL DIDÁTICO: 
Será utilizada a Coleção Ensino Teológico da CPAD, como material didático, exceto para os 

módulos de Geografia Bíblica, Hamartilogia, Português Instrumental, Didática Cristã, Relações Humanas 
e Noções de Direito e Educação Cívica, para as quais serão utilizadas outras fontes.  

Como fonte de pesquisa, os alunos terão o acervo da Biblioteca Nova Jerusalém, na secretaria da 
Igreja Evangélica  Assembléia de Deus – CIADSETA, em Araguatins. 

Será pré-requisito para a matrícula no curso o compromisso de cada aluno em adquirir o material 
(livros ou apostilas) e um caderno de capa dura grande, para registros das aulas, pois não será admitido 
aluno sem material nas aulas.  

Os módulos deverão ser adquiridos por área de estudo, ou todos de uma vez, sendo que o 
primeiro deverá ser adquirido até, no máximo, 16 de agosto de 2008, data em que deverão ser 
apresentados à coordenação para controle dos alunos que adquiriram material. 

Caso o aluno prefira apostilas, as mesmas deverão ser agrupadas e encadernadas. 
  

7. ORIENTAÇÕES GERAIS: 
O curso terá o custo de R$ 120,00, podendo ser pago em até 12 parcelas de R$ 10,00, cujo 

vencimento será todo dia 15 do mês em curso, sendo R$ 10,00 no ato da matrícula. O aluno que 
acumular três meses em débito estará sujeito a penalidades. O dinheiro arrecadado será para custear 
despesas diversas do curso, ficando à disposição de cada aluno a prestação de contas do movimento de 
entradas e saídas do caixa, sob a responsabilidade da coordenação do curso. 

O interessado ao curso que não tiver condições financeiras para os custos (mensalidades e 
material) deverá, no ato da matrícula, se declarar carente, para que seja avaliada sua situação, pela 
equipe diretiva do curso e tomadas as possíveis medidas de admissão do mesmo no curso. 

Em todos os encontros presenciais, os alunos deverão destinar 15min para oração. 
Os alunos deverão cumprir rigorosamente os horários de entrada e saída dos encontros 

presenciais.  
8. CONCLUSÃO: 
Só temos a agradecer a disponibilidade, coragem e força de vontade de cada aluno na condução 

desse importante projeto educacional e teológico, cujo alvo é a difusão da Palavra de Deus, a formação 
de homens e mulheres para o desempenho da Obra do Senhor. 

Maiores informações procurem os coordenadores: Sara Soares, fones 9972-4028 ou 3474-3090; 
ou Pr. João Gomes dos Santos, fone 9983-8578.  

Que o Senhor Jesus Cristo recompense a cada um. 
 
 

Pr. José de Ribamar Carvalho dos Santos 
Diretor do Curso 

Pr. João Gomes dos Santos                                              Sara José Soares 
  Coordenador de estágio                                    Coordenadora Pedagógica do Curso 



CENTRO DE ENSINO TEOLÓGICO E MISSIOLÓGICO DA ASSEMB LÉIA DE DEUS 
ENTIDADE MANTENEDORA: IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS 

COORDENAÇÃO DOS CURSOS DE TEOLOGIA E MISSIOLOGIA 
Rua 13 de outubro, 1.109, centro, CEP.: 77.950-000 – fone (063) 3474-2468 – Araguatins/TO. 

ESTRUTURA CURRICULAR DO CURSO DE TEOLOGIA SEMIPRESE NCIAL/2008 
Nº DE 

ORDEM 
ÁREA DE 
 ESTUDO CÓDIGO MÓDULOS/DISCIPLINA C/H 

01 Bibliologia: Estudo sobre como a Bíblia Cegou Até Nós 30 

02 Hermenêutica Bíblica: Estudo da Ciência e Arte de Interpretação das Escrituras 30 

03 Síntese Bíblica do Antigo Testamento, 1ª parte: Estudo do Pentateuco 30 

04 Síntese Bíblica do Antigo Testamento, 2ª parte: Estudo dos Livros Poéticos 30 

05 Síntese Bíblica do Antigo Testamento, 3ª parte: Estudo dos Livros Históricos e 
Proféticos 30 

06 Síntese Bíblica do Novo Testamento, 1ª parte: Estudo dos Evangelhos 30 

07 Síntese Bíblica do Novo Testamento, 2ª parte: Estudo de Atos, Epístolas e Apocalipse  45 

 

01 

 

BÍBLIA 

08 Geografia Bíblica 30 

     

09 Teologia Sistemática, 1ª parte: Estudo sobre Bibliologia, Teologia e Cristologia  30 

10 Teologia Sistemática, 2ª parte: Estudo sobre Pneumatologia, Antropologia, Soteriologia 
e Hamartilogia  45 

11 Teologia Sistemática, 3ª parte: Estudo sobre Escatologia 30 

12 Teologia Sistemática, 4ª parte: Estudo sobre Eclesiologia e Angelologia 30 

13 Missiologia: Estudo sobre a Obra Missionária 30 

02 TEOLOGIA 

14 Heresiologia: Estudo sobre Seitas e Heresias 30 

     

15 Ministério Pastoral: Estudo sobre a Chamada e Ofícios Ministeriais 30 

16 Homilética Básica: Estudo da Ciência e Arte de Preparar Sermões 15 

17 Homilética Avançada: Estudo sobre o Pregador e o ministério da Palavra 45 

18 Evangelismo Pessoal: Estudo sobre Razoes e Métodos de Evangelização 30 

03 MINISTERIAL 

19 Estágio Supervisionado  50 

     

20 Noções de Direito e Educação Cívica 20 
04 

CIÊNCIAS 
HUMANAS E 

SOCIAIS 21 Relações Humanas 20 

22 Português Instrumental 20  

05 

LINGUAGEM E 
EFICÁCIA 

MINISTERIAL 23 Didática Cristã 20 

TOTAL GERAL DA CARGA HORÁRIA DO CURSO 700 

Pr. José Ribamar Carvalho dos Santos         Pr. João Gomes dos Santos                      Sara José Soares  
                     Diretor Geral                                     Coordenador de estágio           Coord. Pedagógica do Curso 
 

 
 


