


Reconhecer que a “ação missionária é o paradigma de toda 
a obra da Igreja” (EG nº 15) é um passo importante para 
iniciar processos de amadurecimento na busca por uma 
maior consciência da natureza missionária da Igreja. 

A formação é um pilar fundamental para alcançarmos a 
consolidação da mentalidade missionária que deve fazer 
parte do ser de toda comunidade cristã. 
 

O curso de pós-graduação em missiologia está alinhado 
com as orientações das Diretrizes Gerais da Ação 
Evangelizadora da Igreja no Brasil- DGAE 2019-2023, 
e é também um dos projetos do Programa Missionário 
Nacional.

Esta proposta pretende oferecer uma atualizada reflexão 
antropológico cultural, bíblico teológico e metodológico 
pastoral, necessária à capacitação missionária, oferecendo 
aos participantes oportunidade de fazer um caminho com 
consciência e responsabilidade, para viver a vocação de 
discípulos missionários.

OBJETIVO

Oferecer fundamentos que favoreçam o crescimento da 
consciência missionária, através do estudo, pesquisa e 
reflexão, motivando os participantes para vivência e ‘atuação 
missionária, paradigma de toda obra da Igreja’. 

PÚBLICO-ALVO

Cristãos leigos(as), seminaristas, consagradas(os), ministros 
ordenados (presbíteros, diáconos, bispos), especialmente 
membros dos conselhos missionários e das Pontifícias Obras 
Missionárias, institutos, associações, congregações, novas 
comunidades e agentes de pastoral das Igrejas particulares.



Antropologia Cultural: Evangelho e culturas

Missão e iniciação à vida cristã

Ecologia integral e cultura urbana

Teologia da Missão II (Eclesiologia, Soteriologia, Escatologia)

Missão, ecumenismo e diálogo inter-religioso

Espiritualidade missionária do seguimento de Jesus Cristo (Retiro)

Metodologia da pesquisa científica III

Oficinas:
1. Protagonismo da mulher na missão
2. Missão e mobilidade humana
3. Missão e os invisibilizados
4. Conselhos Missionários

Modelos e paradigmas históricos da missão e da missiologia

Fontes bíblicas da missão

Animação e cooperação missionária

Desafios atuais da missão no mundo da comunicação

Missão ad e inter gentes

Juventudes e diálogo inter-geracional

Metodologia da pesquisa científica II

Oficinas:
1. Leitura orante
2. Missão e sustentabilidade
3. Formas de cooperação missionária
4. Missão e profetismo no magistério latino americano

Missão, liturgia e religiosidade popular

Teologia da Missão I (Missio Dei, Cristologia, Pneumatologia)

Sujeitos, modelos e paradigmas de missão

Metodologia da pesquisa científica I

Oficinas:
1. Sínodo para a Amazônia
2. Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora 2019-2023
3. Programa Missionário Nacional 2019-2023
4. Missão e povos originários

Missão e Doutrina Social da Igreja

Dimensão humano-afetiva da missão

TOTAL

TOTAL

TOTAL

CARGA HORÁRIA

CARGA HORÁRIA

CARGA HORÁRIA

MÓDULO 1: Dimensão Antropológico Cultural

MÓDULO 2: Dimensão Bíblico Teológico

MÓDULO 3: Dimensão Metodológico Pastoral

20HORAS

20HORAS

20HORAS

32H

12H

20H

12H

16H

10H

24H

16H

20H

24H

20H

10H

12H

20H

8H

20H

20H

4H

4H

4H

24H

16H

12H

120HORAS/AULA

120HORAS/AULA

120HORAS/AULA

O curso terá 360 horas/aula totais divididas em três semestres de 120 
horas/aula cada, sendo distribuídas em horas presenciais e de estudo a 
distância pela plataforma moodle.

CARGA HORÁRIA



CERTIFICADO

O certificado do curso de pós-graduação será emitido em nome 
da Faculdade de Teologia da Arquidiocese de Brasília (FATEO), 
reconhecido pelo MEC.

A inscrição deverá ser feita de 01/10/2019 até 30/11/2019 
através do link eletrônico www.ccm.org.br/pos-graduacao

O valor da inscrição é de R$ 120,00, mais 12 parcelas de 
R$ 250,00 ou para pagamento à vista do valor total do 
curso haverá um desconto de 5%.

Há possibilidade de hospedagem no CCM ao custo de 
R$ 120,00 (cento e vinte) reais a diária, incluída a alimentação 
(café da manhã, almoço, jantar e lanche).

Realização

Apoio

MAIS INFORMAÇÕES: WWW.CCM.ORG.BR

CCM – Centro Cultural Missionário da CNBB

SGAN 905 – Conjunto C – Brasília/DF - Fone: (61) 3274.3009 

E-mail: ccm.missiologia@gmail.com

INSCRIÇÃO

INVESTIMENTO


