
PÓS-GRADUAÇÃO EM MISSIOLOGIA 

 

Amparo Legal: 

Resolução CNE‐CES 1‐2001/ 2007 

 

Carga Horária: 460h 

 

Período de Duração: 12 meses (01 ano) 

 

Objetivo Geral: Oferecer subsídios teológicos, antropológicos, culturais e 

práticos aos participantes, favorecendo o crescimento de sua consciência 

missionária, fundamentados no estudo, pesquisa e reflexão, para que 

desenvolva missões de forma relevante, mobilizando também a igreja nesta 

grande tarefa. Capacitar docentes para uma atuação em instituições de ensino 

teológico, igrejas e afins, gerando sempre a motivação para vivência e atuação 

missionária que é a base da igreja cristã.   

 

Objetivos Específicos: 

▪ Responder as solicitações tanto no ambiente das instituições de ensino 

como nas esferas de ação pastoral das igrejas, no sentido de reforçar a 

reflexão teológico-missional; 

▪ Demonstrar um serviço concreto às igrejas, o qual fortalecerá a dimensão 

acadêmica e contribuirá para melhor qualificação de quadros 

missionários, tendo em vista o cumprimento de sua missão.  

▪ Aperfeiçoar a prática dos profissionais em Teologia desenvolvendo 

métodos e técnicas que possibilitem a realização de diagnósticos, 

intervenções e avaliações na área. 

▪ Fornecer subsídios teológicos, antropológicos, culturais e práticos, a fim 

de que o estudante compreenda, de um lado, os principais desafios para 

se fazer missões de forma relevante no século XXI e, de outro, que ele 

consiga mobilizar a igreja para a tarefa missionária de modo impactante, 

evidenciando o discipulado e o cumprimento da Grande Comissão. 

▪ Compreender e conceituar a Missio Dei na Bíblia e suas implicações 

práticas para a missão; 

▪ Estudar o movimento histórico e missiológico dos avivamentos analisando 

os aspectos multidisciplinares dos contextos; 

▪ Preparar especialistas em missiologia que sejam capazes de difundir com 

clareza a missão de Deus, de forma bíblica, contextual e transformadora. 



 

Público Alvo: 

Graduados nas mais diversas áreas, enfatizando os Teólogos, Lideranças 

Religiosas, Educadores Religiosos etc. 

 

MATRIZ CURRICULAR 

 

Disciplinas 
 

Carga horária 

Teologia Bíblica de Missões 
 

40h 

Antropologia e Missões Transculturais 
 

40h 

Metodologia da Pesquisa I (Orientação de Monografia I) 
 

20h 

História das Missões Cristãs 
 

40h 

Gestão Missionária 
 

40h 

Evangelismo e Grande Comissão 
 

40h 

Metodologia da Pesquisa II (Orientação de Monografia II) 
 

20h 

Didática do Ensino Superior 
 

20h 

Ética Cristã 
 

20h 

Plantação, Crescimento e Desenvolvimento de Igrejas 
 

40h 

Missões, Espiritualidade e Fenomenologia da Religião 
 

40h 

As Grandes Religiões Mundiais 
 

40h 

Estudo Individual ou em Grupo (Extraclasse) 
 

60h 

 

 

EMENTÁRIO DAS DISCIPLINAS DO CURSO 

TEOLOGIA BÍBLICA DE MISSÕES 

EMENTA: Fundamentos bíblico-teológicos da missão. A Missio Dei e a Missão 

do povo de Deus; a missão da igreja e a Grande Comissão; a missão 

transformadora; mandato cultural e mandato evangelístico; tópicos de missões 



contemporâneas: ação social; povos não alcançados; igreja perseguida; 

cristianismo nominal; secularismo; policentrismo em missões no Século XXI. 

 

ANTROPOLOGIA E MISSÕES TRANSCULTURAIS 

EMENTA: A cultura, cosmovisão e evangelho; missões transculturais; 

orientação de aquisição linguística; adaptação transcultural; contextualização e 

sincretismo; animismo; oralidade. Contextualização da mensagem do evangelho 

no contexto da igreja local. 

 

METODOLOGIA DA PESQUISA I (Orientação de Monografia I)  

EMENTA: Embasamento em teorias e práticas capazes de instrumentalizar a 

compreensão e a identificação da importância do conhecimento científico para a 

elaboração de trabalhos acadêmicos, artigos, seminários, projetos de pesquisa 

e trabalhos de conclusão de curso/monografias. 

 

HISTÓRIA DAS MISSÕES CRISTÃS 

EMENTA: Panorama histórico do movimento de missões desde o livro de Atos, 

período patrístico, Idade Média, Reforma Protestante, Movimento Moderno de 

Missões, chegando até a contemporaneidade. O movimento missionário no 

Brasil: história, estratégias e avaliações. O Brasil como força missionária. A 

cooperação e missões; cooperação e missões no modelo denominacional e 

propostas para o Século XXI; desafios missionários no Brasil e no mundo. 

 

GESTÃO MISSIONÁRIA 

EMENTA: Reflexão bíblico-teológica a respeito da vida pessoal do missionário: 

vocação, preparo, formação, família, piedade, finanças, resiliência, integridade; 

retorno precoce; processos e desafios de aculturação; cuidado integral do 

missionário; cooperação denominacional; liderança; responsabilidades e 

deveres missionários. Cuidado integral do ser. Mudanças de hábitos e rotinas e 

comportamento. Regresso da família. Mais reflexões sobre o chamado 

missionário e seus diversos modos de cumpri-lo. 

 

EVANGELISMO E GRANDE COMISSÃO 

EMENTA: Os fundamentos bíblicos e teológicos da missão evangelizadora e 
suas interações com o discipulado a partir da Grande Comissão. As 
características, virtudes e problemáticas dos modelos atuais de evangelização e 
discipulado, e sua integração em busca de uma evangelização discipuladora. 
Evangelização e Discipulado na Grande Comissão; Discipulado de uma nação a 
partir do desenvolvimento de uma cosmovisão cristã. 
 
METODOLOGIA DA PESQUISA II (Orientação de Monografia II)  
EMENTA: Processos e técnicas de elaboração do trabalho científico: pesquisa, 
documentação, projeto e relatório de pesquisa; Elaboração de monografia. 
 
DIDÁTICA DO ENSINO SUPERIOR  



EMENTA: Conceitos fundamentais em Didática do Ensino Superior; Estratégias 
de ensino; O processo ensino/aprendizagem; Legislação do ensino superior no 
Brasil; Políticas de implementação e avaliação de cursos de nível superior; 
Planejamento de disciplina; Avaliação da aprendizagem. 
  
ÉTICA CRISTÃ 
EMENTA: Cosmovisão cristã e secularismo; ética como adoração; ética e 

moralidade; tópicos atuais em ética: honestidade e verdade, casamento e 

família, sexualidade, aborto, eutanásia, bioética. 

 

PLANTAÇÃO, CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE IGREJAS 

EMENTA: Conceitos de igreja; base bíblico-teológica para a plantação de 

igrejas; interligação entre o plantio de igrejas e o fazer discípulos; traços 

indispensáveis da igreja à luz do Novo Testamento; modelos e estratégias de 

plantação e desenvolvimento de igrejas; história do movimento de crescimento 

de igreja; princípios de crescimento e desenvolvimento de igrejas; reflexões 

críticas sobre estratégias e metodologias disponíveis; barreiras de crescimento; 

fidelidade doutrinária e denominacional frente à multiplicidade de métodos e 

modelos; desafios nacionais e mundiais de plantação de igrejas; 

 

MISSÕES, ESPIRITUALIDADE E FENOMENOLIGIA DA RELIGIÃO 

EMENTA:  Estudo do fenômeno religioso em busca do seu sentido e sua função 

para as sociedades humanas. O papel das missões nas demandas religiosas e 

sociais. A batalha espiritual enquanto tema de reflexão das missões e fator de 

definição de estratégias missionárias. 

 

AS GRANDES RELIGIÕES MUNDIAIS 

EMENTA: O hinduísmo, budismo, confucionismo e Animismo. A expansão do 

Islamismo e os conflitos religiosos. As missões entre os povos muçulmanos. O 

fenômeno da imigração e suas consequências nos processos de evangelização 

de grupos. 

 

DINÂMICA DO CURSO 

▪ Dez encontros híbridos, presenciais e via plataforma virtual. 60/40 

presencial e virtual conforme necessidade.  

▪ Preferencialmente aos sábados. 

▪ Horários: 8 às 16 horas. 

▪ Trabalho presencial avaliativo em cada aula. 

▪ TCC com Artigo com entrega até dois meses após o último encontro do 

curso. 
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