PROJETO PARA TODOS OS NÚCLEOS 2013
SOBRE NÚCLEOS DE TEOLOGIA NAS IGREJAS
Os NÚCLEOS TEOLÓGICOS trazem grandes benefícios para a obra de Deus pois
através deles oferecemos preparo bíblico e teológico a obreiros, líderes de ministério e
pessoas interessadas em estudar a palavra de Deus. Formar um NÚCLEO é fácil,
simples e “NÃO GERA CUSTOS PARA A IGREJA”, ao contrário, eles têm trazido
bênçãos crescentes para igrejas locais e tornado muitas delas uma referência de
qualidade e ensino para as congregações vizinhas e comunidade local. Além de oferecer
cursos individuais à distância, O Instituto Missão da Paz implanta NÚCLEOS
TEOLÓGICOS POR EXTENSÃO para aplicação dos seus cursos: BÁSICO e MÉDIO
EM TEOLOGIA. O núcleo de Teologia é o meio mais fácil e simples para estudar. Montar um núcleo é fácil, o pastor indica 1 professor (ou o próprio pastor), os nomes
dos interessados devem ser colhidos em uma relação ou ficha de matrícula e enviados
em PAC ou CARTA REGISTRADA.
O Material é enviado no mesmo dia e dependendo da localidade os correios entregam
entre 3 e 7 dias dias úteis, todo o material será entregue para o Coordenador ou
responsável pelo núcleo. As dúvidas poderão ser resolvidas por Skype, MSN ou por Email.
Por que exigimos a formação de núcleos para ministração do curso? Para que todos
cresçam no mesmo seguimento de formação. Caso algum interessado surja após ter
iniciado o curso, orientamos que ele se esforce para companhar os demais, adquirindo
seu material para não ficar no atraso e no prejuízo.
O Pastor ou Coordenador de Núcleo deve possuir graduação teológica para ministrar os
cursos.
Preencher a Ficha de Matrícula de cada aluno anexando a ela, cópia de identidade,
comprovante de residência, comprovante de escolaridade, foto e comprovante de
pagamento da taxa.
Ao final do curso será cobrara uma taxa mínima de confecção e envio do Diploma com
Certidão (reconhecida em cartório) e Credencial de habilitação.
As provas serão encaminhadas provas para os alunos matriculados, que deve ser
respondida e devolvida ao Instituto para avaliação.
Ao final do curso, após feita avaliação, alunos que tiverem alcançado 70% de acertos
serão considerados aprovados e receberão sua documentação.

A festa de formatura e entrega dos diplomas fica a cargo da autoridade eclesiástica
local. Só pedimos que nos envie fotos da mesma para nosso quadro de formandos.
Valores:
1. O valor do Curso Básico e Médio em Teologia é de R$ 30,00 (por duas disciplinas
ao mês). que deverá ser passado ao Coordenador de Núcleo que por sua vez
repassará para o instituto Missão da Paz por meio de depósito bancário
mensalmente, durante 6 meses que é o período mínimo para ministração e conclusão
do curso básico em teologia.
Obs. Caso a turma concorde em acelerar os estudos, poderão fazer até duas matérias
ao mês, diminuindo assim o tempo de duração do curso.
2. Fica a critério do Coordenador de Núcleo, estabelecer uma taxa de
manutenção por seu trabalho.
3. As turmas devem possuir no mínimo 10 (dez) alunos e no máximo 30 (trinta)
alunos, para cada curso. Após a abertura da turma, caso mais alguma aluno
deseje ingressar no curso, somente será possível com a abertura de uma nova
turma. Não serão aceitas exceções e no momento da certificação, somente serão
expedidos os diplomas e certificados, com base na lista inicial de alunos
inscritos em cada turma.
4. O Novo Sistema facilita o aprendizado do aluno e não sobrecarrega o
Coordenador ou professor que poderá ministrar as aulas através de planilhas,
pesquisas, trabalhos para melhor assimilação dos cursandos.
5. Os alunos do Básico em Teologia após o término, poderão continuar no Médio
em Teologia pelo sistema continuado, pagando o mesmo valor sem precisar
repetir as matérias estudadas (como vemos em alguns seminários).
6. As apostilas dos alunos serão enviadas via correios, por carta registrada para o
endereço do Coordenador/Professor.
Solicitamos que os interessados na abertura de Núcleo de Teologia não façam
comparações entre os valores diferenciados cobrados no site e nos núcleos de teologia,
pois tratam-se de ministrações totalmente diferentes.
Normas de funcionamento e de conduta, encontram-se no Contrato que deverá ser
realizado entre ambas instituições.
Informações: secretaria@missaodapaz.com – Rev. Washington Albernaz – (64)81160597 e (64) 8413-1887

