DIRETRIZES CURRICULARES PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE
EVANGELISTAS
Considerando que:
 A Igreja Metodista define que o participar da sinalização do “Reino de Deus em nosso
mundo, pelo Espírito Santo, constitui-se na tarefa evangelizante da Igreja” (Plano para a
vida e a Missão da Igreja).
 A tarefa evangelizante consiste em “encarnar o amor divino nas formas mais diversas da
realidade humana, para que Jesus Cristo seja confessado como Senhor, Salvador,
Libertador e Reconciliador. A evangelização sinaliza e comunica o amor de Deus na vida
humana e na sociedade pela adoração, proclamação, testemunho e serviço” (PVM).
 Os Cânones da Igreja Metodista definem que “O ministério do/a Evangelista, exercido
por membro leigo, homem ou mulher, é reconhecido por sua igreja local e acolhido pela
Igreja Metodista, com autoridade e direção do Espírito Santo para, em nome de Deus,
auxiliar no desenvolvimento da evangelização.” (Cânones 2012, art. 15).
O Colégio Episcopal, no uso das atribuições que lhe conferem os Cânones da Igreja Metodista
(edição 2012), RESOLVE editar as

DIRETRIZES CURRICULARES PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE EVANGELISTAS
I. OBJETIVO DO CURSO
O presente curso se destina a capacitar leigos e leigas que receberam o chamado ministerial
laico para atuar no desenvolvimento e estabelecimento do trabalho evangelístico e missionário
a partir da igreja local na perspectiva da vivência do tema da Igreja – Discípulas e Discípulos
nos caminhos da missão – e que expresse a identidade de Comunidade Missionária a Serviço
do Povo.
II. ESTRUTURA DO CURSO
1. O Curso de Formação de Evangelista tem duração mínima de 400 horas/aula. Pode ser
oferecido, de forma presencial ou semipresencial com o uso de recursos de educação a
distância, por instituição credenciada pela Coordenação Nacional de Educação Teológica
(CONET).

2. O curso pode ser oferecido em regime presencial ou semipresencial. Quando oferecido na
forma semipresencial terá um mínimo de 1/3 (um terço) de sua carga horária dado em sala
de aula
3. O Curso está organizado em dois núcleos – núcleo comum e específico – e Estágio
Supervisionado.
III. EIXOS BÁSICOS
Os eixos básicos estão divididos em 3 dimensões: núcleo comum; núcleo específico e atividades
práticas. Para cada dimensão serão apresentados conteúdos básicos que serão oferecidos em
forma de disciplinas, módulos ou outra organização que cada Instituição Regional de Educação
Teológica definir.
O Núcleo Comum será composto de conteúdos que estarão presentes nos cursos para formação
Missionária, formação do/a Evangelista e formação do Diácono e da Diaconisa.
O Núcleo Específico será composto de conteúdos que aprofundam, capacitam e apontam
desafios para a área específica de atuação.
As Atividades Práticas, desenvolvidas na forma de Estágio Supervisionado, fortalecem o
princípio da indissociabilidade da prática e da reflexão como elementos construtores de um saber
que organiza e desafia a vida.
1. Núcleo Comum (mínimo de 120 h/a)
Compõe o núcleo comum aos cursos de Formação Missionária, Formação dos/as Evangelistas e
Formação de Diáconos e Diaconisas os seguintes conteúdos:
a) Área de Bíblia
Conteúdos de Introdução à Bíblia.
Ementa: aborda uma visão panorâmica da Bíblia, enfocando temas como o contexto
histórico, geográfico e literário das Escrituras Sagradas.
Conteúdos de Métodos de Estudo da Bíblia.
Ementa: apresenta recursos e técnicas de estudo e com destaque para uma leitura
bíblica na realidade brasileira. Objetiva oferecer um panorama, técnicas e estratégias
para a utilização da Bíblia nas atividades que envolvem as ações da Igreja.
b) Área de História e Teologia e organização da Igreja
Conteúdos de História e Teologia do Metodismo.
Ementa: Analisa as origens, o desenvolvimento e as ênfases teológicas do movimento
metodista, com destaque na teologia da graça, a partir da obra de John Wesley e
chegando à presença do metodismo no Brasil, das origens à época atual, assinalando os
elementos mais significativos para a vida e a missão da igreja na atualidade, por meio
dos ministérios leigos.

Conteúdos de Documentos Metodistas
Ementa: estuda os documentos que norteiam a Igreja Metodista no Brasil, sobretudo o
Credo Social, o Plano para a Vida e a Missão da Igreja, o Plano Nacional Missionário, as
Cartas Pastorais do Colégio Episcopal, a Organização da Igreja (definida nos Cânones) e
outros textos da Biblioteca Vida e Missão editada pelo Colégio Episcopal.
c) Área de Missão
Fundamentos Bíblicos e Teológicos da Missão.
Ementa: Analisar os fundamentos bíblicos e teológicos da missão da Igreja Metodista à
luz do PNVM (Plano Nacional para a Vida e Missão) e o PNM (Plano Nacional
Missionário). Enfatizar a dimensão da inclusão como eixo das ações missionárias.
Liderança e Missão
Ementa: Introduzir o conceito de liderança como um processo de influência para obter
resultados. Apresentar o/a Evangelista como líder que contribui para que os objetivos da
Igreja na sua missão de salvação sejam alcançados.
2. Núcleo Específico (mínimo de 250 h/a)
Compõem o núcleo específico do curso os seguintes conteúdos:
a) Conteúdos de Prática de Liturgia e Comunicação.
Ementa: desenvolve subsídios orientadores, em acordo com a teologia e prática do metodismo,
de pregação, celebração do culto, hinologia, música e comunicação envolvente, criativa e eficaz.
b) Conteúdos de Educação Cristã
Ementa: apresenta os conteúdos próprios da Educação Cristã, com ênfase na história da Escola
Dominical, estrutura e técnicas no preparo de aulas e capacitação para organizar ações
docentes na comunidade. Princípios de implementação, organização e desenvolvimento de
Escola Dominical, e Atividades Docentes específicas para Crianças e grupos societários e
desenvolvimento de projetos de capacitação docente para Escola Dominical.
c) Conteúdos de Administração e Crescimento da Igreja.
Ementa: fornece recursos necessários para perceber possibilidades, planejar, organizar,
coordenar, dirigir e avaliar atividades e projetos de evangelização na localidade, tendo em vista
o crescimento qualitativo e quantitativo da Igreja. Enfatiza, também, a capacidade de trabalho
em equipe e o entendimento da estrutura organizativa da igreja.
d) Discipulado.
Ementa: aborda as bases bíblicas e teológicas do discipulado a partir dos documentos
normativos da Igreja Metodista produzidos pelo Colégio Episcopal. Apresenta também
metodologia da implementação e exercício do discipulado nas atividades das igrejas.
e) Espiritualidade do Evangelista

Ementa: estuda, incentiva e promove uma prática de espiritualidade que fortaleça o trabalho
do/a Evangelista com ênfase no discipulado, tutoria/mentoria, autoconhecimento, e saúde
integral (física mental e espiritual).
3. Estágio Supervisionado (mínimo de 30 horas de intervenção)
Ementa: visa oferecer, sob supervisão pastoral, oportunidade para a prática do/a evangelista
desenvolvida em ministérios de igrejas locais, em congregações ou pontos missionários da igreja
local, do Distrito ou da Região Eclesiástica. O estágio é realizado mediante projeto elaborado e
aprovado pela Instituição Teológica e pela CLAM responsável pelo local de realização do estágio
ou, quando se aplicar, segmentos regionais responsáveis por projetos missionários. Constará no
projeto etapas de implementação e avaliação de ações por parte do/a pastor/a local, CLAM, ou
segmentos regionais responsáveis por projetos missionários e Instituição Teológica. O projeto
não é computado nas 30 horas mínimas de intervenção.
IV. DA CONCLUSÃO DO CURSO
Ao final do Curso a Instituição de Ensino Teológico oferece Certificado de Conclusão do curso
que habilita o/a Evangelista à consagração e ao envio para exercício dos dons em nível local ou
distrital.
Havendo interesse da Região Eclesiástica, a partir de decisão episcopal, o egresso do curso pode
receber designação na forma da regulamentação do Missionário Designado para o
desenvolvimento do ministério do/a Evangelista em área prioritária da Região Eclesiástica.
DISPOSIÇÃO GERAL
Aproveitamento de Estudos
Admite-se o aproveitamento até o limite de 50% da carga horária total de conteúdos do curso
de disciplinas com conteúdo equivalente cursadas em Instituição de Ensino Teológico da CONET
ou até o limite de 30% da carga horária total de conteúdos do curso de disciplinas com
conteúdo equivalente cursadas em outras instituições.
Revogam-se todas as disposições em contrário.
Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
São Paulo, 29 de novembro de 2012.

Revmo Bispo Adonias Pereira do Lago
Presidente do Colégio Episcopal
Revma Bispa Marisa de Freitas Ferreira
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APROVADO NA REUNIÃO DO COLÉGIO EPISCOPAL EM 29 de novembro de 2012

