Proposta Curricular

INTRODUÇÃO
O campo fluminense é um grande desafio
missionário. Há uma diversidade de ações que
podem ser realizadas pela Convenção Batista
Fluminense, através do seu Departamento de
Evangelismo e Missões, que certamente
abençoarão as igrejas filiadas, mas que irão
colaborar para a expansão do Reino.
A Matriz Curricular constitui uma ação
planejada; reflete as opções e escolhas de
caminhos e prioridades na formação da pessoa
como membro ativo e transformador da
sociedade em que vive (Mateus 5.13-16);
expressa as atividades pedagógicas que levam a
alcançar objetivos educacionais na perspectiva
da formação de líderes vocacionados.
A tarefa do ensino está prevista no Novo
Testamento como imperativa e pertencente ao
"projeto divino" para as igrejas. Em outras
palavras, o ministério do ensino não é uma
opção,
mas
uma
determinação
neotestamentária que deve integrar a vivência
eclesiástica e a capacitação para envio de
vocacionados para o campo missionário (Mt
28.19,20).
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1. OBJETIVO:
A presente Matriz Curricular tem como
objetivo definir as bases para a formação
missionária básica dos jovens participantes do
Projeto Jovens Em Missão visando à ação
missionária e o fortalecimento das igrejas
batistas filiadas à Convenção Batista
Fluminense. As ações práticas poderão ser nos
finais de semana ou, em caso de
disponibilidade
do
missionário
em
treinamento.

2. ESTRUTURA:
a) O Curso de Formação Missionária tem
duração mínima de três meses e uma carga
horária prevista de 200 horas/aula, podendo
ser
oferecido,
de
forma
híbrida
(presencial/on-line) com o uso de recursos de
educação à distância, por instituição parceira.
b) O Curso está organizado em três fases, a
saber:
Fase 1 – Formação missionária (110 h/a);
Fase 2 - Estágio em um dos projetos de
fortalecimento de igrejas no âmbito de Missões
Estaduais (carga horária: 60h) e encontros e
palestras extracurriculares (30h)
Fase 3 – Nesta Fase o Jovem em Missão fará
o Curso Básico em Teologia, desde que tenha
cumprido com aprovação a Fase 2 do Projeto,
em um dos campos missionários. Nesta fase o
Jovem em Missão irá compor durante 1 ano
(um ano) as equipes que irão atuar nas frentes
missionárias de fortalecimento de igrejas
apresentadas
pelo
Departamento
de
Evangelismo e Missões da CBF conforme
parceria firmada. A conclusão do projeto
dar-se-á após dois anos e só acontecerá para os
participantes que cumprirem as três fases com
a devida aprovação.
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3.PROPOSTA CURRICULAR
Conteúdos

CH (h/a)
Fase teórica

Evangelismo explosivo

24

Ministério Esportivo

24

Discipulado

24

PEVI

16

Igreja multiplicadora

16

Música

04
Total CH | 110 h/a

Fase prática

CH

Treinamento prático

60h

Carga horária total 170h
Atividades extracurriculares | Palestras

CH

Institucional CBF

06

Cuidado missionário

06

Evangelismo Urbano

06

Fortalecimento de igrejas

06

AMME | Ferramentas essenciais na evangelização 06
Carga horária total do curso
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30h

4. EMENTÁRIO
A presente Matriz Curricular tem como
objetivo definir as bases para a formação
missionária básica dos jovens participantes do
Projeto Jovens Em Missão visando à ação
missionária e o fortalecimento das igrejas
batistas filiadas à Convenção Batista
Fluminense. As ações práticas poderão ser nos
finais de semana ou, em caso de
disponibilidade
do
missionário
em
treinamento.

EVANGELISMO EXPLOSIVO
A proposta desse conteúdo é instigar os
futuros missionários a refletir sobre a
importância da capacitação dos membros da
igreja e a testemunharem de sua fé bem como
alcançar pessoas não crentes a crerem em
Cristo através da fé salvadora, unindo forças
numa grande ação evangelística em torno da
comunidade onde a igreja estiver inserida
usando ferramentas eficazes, promovendo o
engajamento de líderes preparando um grande
exército de evangelistas.
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MINISTÉRIO ESPORTIVO
O Ministério Esportivo tem como objetivo
capacitar missionários locais para desenvolver
ferramentas no âmbito esportivo em suas
respectivas igrejas. O esporte como ferramenta
evangelizadora de maior alcance que a igreja
brasileira descobriu nas últimas décadas, vem
alcançando crianças e adolescentes e jovens de
maneira holística, integrando-as às igrejas
locais. Com o apoio da igreja local, meninos e
meninas da comunidade recebem discipulado e
orientações para a vida enquanto participam
das atividades esportivas desenvolvidos pelo
missionário local.

DISCIPULADO
O crente discipulador em obediência a
grande comissão deixada por Jesus (Mt
28.19-20) precisa lembrar que sempre estará
ajudando o novo discípulo a crescer e a ser
saudável espiritualmente e também a
multiplicar-se em outros discípulos.
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O PEVI (PROGRAMA DE
ENSINO PARA A VIDA)
Projeto desenvolvido com crianças e
adolescentes
em
vulnerabilidade
que
intencionalmente transforma vidas, através do
suporte a serviços básicos, apoio de famílias
completamente desestruturadas, além de
aplicar princípios que irão prepará-las para
fazer a diferença na comunidade e em todos
outros lugares.

IGREJA MULTIPLICADORA
Uma proposta de retorno aos princípios do
Novo Testamento. Igreja Multiplicadora é uma
visão que busca desenvolver multiplicação
intencional de discípulos baseada em 5
princípios bíblicos para crescimento: oração,
evangelização discipuladora, plantação de
igrejas, formação de líderes e compaixão e
graça.

MÚSICA
A música tem como objetivo definido de
consolar
e
animar
o
coração
do
ouvinte.Promove o elevo espiritual do crente. É
um canal de comunicação direta com Deus. A
música sensibiliza e atrai. Trabalha na emoção.
A música na igreja é um meio e não um fim nela
mesmo. É para o louvor a Deus e também para
chegar até as pessoas promovendo alívio, cura,
prazer e elevo espiritual.
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5.CRONOGRAMA
ETAPAS
Período (2021)
Lançamento | Novembro
Período (2021)
Inscrições | Fevereiro
Entrevistas (candidatos e igrejas) | Março
Aula inaugural (PRESENCIAL)
Inicio do curso fase teórica,
(ENCONTROS PRESENCIAIS - PALESTRAS)

Abril
Maio
Junho
Julho

Fase Prática | COMISSIONAMENTO | Jun e Jul
Encontros presenciais
9 de abril | Aula Inaugural
7 de maio | Palestras
4 de junho | Palestra
Julho | Avaliação Fnal
Fase prática | 10 dias
Comissionamento
Noite Missionária na Assembleia da CBF
NOTA: O presente cronograma pode sofrer alteração
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6. CULMINÂNCIA
De acordo com o cronograma (item 5), na
Assembleia anual da Convenção Batista
Fluminense.

7. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
O candidato ao Jovem em Missão deverá
levantar um sustento de R$ 600,00 através do
PAM para participar do programa. O projeto
prevê que parte dos recursos seja investida no
treinamento e manutenção do curso, material
didático e demais custos referentes ao mesmo.
Outra parte será investida no sustento do
missionário em treinamento.

RECOMENDAÇÕES:
Todas as orientações sobre o andamento do
projeto serão amplamente divulgadas através
das
redes
sociais.
as
possíveis
alterações/adaptações
serão
previamente
divulgadas.
Nos encontros presenciais será observado o
protocolo de segurança recomendado pelas
autoridades de saúde no combate a pandemia
do novo coronavirus, Covid-19: Uso obrigatório
de máscara, álcool em gel e distanciamento
social.
Pregando o reino de Deus e ensinando as coisas
concernentes ao Senhor Jesus Cristo, com toda a
liberdade, sem impedimento algum. Atos 28.31
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