Inscrições 2021

1. O QUE É O CURSO?
Trata-se de um Curso de Teologia com duração de um ano com o
objetivo de unir teoria e prática, academia e espiritualidade, visando
treinar discípulos de Cristo para servirem na igreja local.
2. PARA QUEM É O CURSO?
O curso destina-se a todos os interessados na teologia, crescimento
espiritual, acadêmico e no desenvolvimento da maturidade cristã;
3. QUAIS SÃO AS ATIVIDADES?
O curso exigirá atividades avaliativas de cunho teórico, por meio de
provas objetivas (questões de múltiplas escolhas) e subjetivas
(dissertativas), tal como estágio supervisionado.
4. EXISTE ALGUMA RESTRIÇÃO DO CURSO?
É necessário que os interessados neste curso tenham concluído o
Ensino Médio ou esteja no último ano de conclusão, e possíveis
restrições serão identificadas nas entrevistas realizadas com os
pastores da Igreja Presbiteriana Central.
5. O CURSO É SOMENTE PARA OS MEMBROS DA IGREJA CENTRAL?
O curso também é aberto as demais demoninações evangélicas,
porém todos os estágios serão realizados dentro dos ministérios da
Igreja Central. Desta forma, os alunos de outras denominações,
devem ter ciência que os domingos, terças e outros dias indicados
estarão cumprindo horas de estágios.

6. O QUAL O OBJETIVO DO CURSO?
Capacitar os discípulos de Cristo para desenvolverem um ministério
contextualizado com a realidade dos nossos dias visando o
crescimento da igreja local de forma saudavel e orgânica.
7. TEREI ALGUM CERTIFICADO?
O aluno obterá o certificado de conclusão de curso livre em teologia,
desde que cumprido às exigências da grade curricular e os estágios
obrigatórios.

8. QUAL A DURAÇÃO DO CURSO?
O curso tem duração de 12 meses distribuídos entre 10 meses de
aulas teoricas e 2 meses para elaboração do TCC.
9. QUAIS SÃO AS REGRAS DO CURSO COMO UM TODO?
Disciplina, estudo e seriedade!
10. QUAL O VALOR MENSAL DO CURSO
O curso tem o valor da inscrição de R$ 50,00 referenta a matrícula e
R$ 50,00 mês ou R$ 500,00 em até 10x

11. SOBRE O CURSO
As aulas serão presencial sempre às quartas e quintas das 19h30 às
22h15 com intervalo. Segue a grade curricular:
1.Espiritualidade Cristã e Avivamento;
2.Teologia e Missões Urbanas;
3.Introdução ao Antigo Testamento;
4.Introdução ao Novo Testamento;
5.TCC - Trabalho de Conclusão de Curso;
6.Liderança Cristã;
7.Estágio Supervisionado I;
8.Educação Cristã e Discipulado;
9.Aconselhamento Pastoral;
10. Português Instrumental;
11.Pregando à Mente Secularizada;
12.Tópicos em Teologia Sistemática;
13.Cosmovisão bíblica e pós-modernidade;
14.Estágio Supervisionado II
12.MISSÃO, VISÃO E VALORES
MISSÃO
Unir academia e espiritualidade, objetivando o treinamento dos
discipulos de Cristo;
VISÃO
Desenvolver um ministério relevante na igreja local, aprimorar a
liderança e servir melhor o Reino de Deus;
VALORES
Somos uma igreja reformada com liturgia contemporânea, e cremos
no agir do Espírito Santo.

REQUISITOS PRÉVIOS PARA A MATRÍCULA
1° ETAPA: Enviar escaneado para o e-mail:
centralinterns@gmail.com
RG;
CPF;
Comprovante de conclusão de Ensino Médio;
Carta de recomendação:
a) Do seu pastor de rede caso seja da IPCL;
b) Do seu pastor caso seja de outra denominação;
2° ETAPA
Após o aceite dos documentos supra será marcada uma
entrevista com um de nossos pastores nos seguintes dias
e horários: Segunda à sexta entre 8h às 11h30 e das 14h às
17h às 1730;
3° ETAPA
Após aprovação dos documentos e entrevista será
gerado o boleto de pagamento de inscrição no valor de
R$ 50,00 no e-mail cadastrado.

RECOMENDAÇOES FINAIS
1.Será necessário que cada aluno tenha um endereço de
e-mail do "gmail";
2.Vamos utilizar a Sala Google para disponibilizar as
aulas e o material a ser estudado.
3.Após toda esse processo finalizado, isto é, estar
devidamente matriculado, receberá um formulário do
Google, para escolher o tamanho da sua camisa.
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