
Academia Missionária 
COMIS - Coordenadoria de Missões da Convenção Batista Norte Riograndense 

PROPOSTA DE CURSO DA ACADEMIA MISSIONÁRIA 

1. Curso Proposto: 

Curso de Formação Missionária Batista.  

2. Quantitativo de Vagas: 

20 Vagas 

3. Duração do Curso:  

02 Anos 

4. Proposta de Formação:  

Com o avanço da obra missionária no Rio Grande do Norte e o zelo em ter 
missionários vocacionados à missão confiada, o curso será uma ferramenta na 
capacitação teórica e prática de novos missionários que estarão sendo 
enviados aos campos missionários com identidade Batista. Pessoas 
deslumbradas por vidas para Cristo, fiéis à palavra de Deus e comprometidas 
com a missão. Almejamos ao final do curso, formar homens e mulheres de 
Deus no conhecimento bíblico e denominacional com a visão de Igreja 
Multiplicadora, aptos a assumirem plantações e revitalizações de Igrejas. 

5. Objetivos: 

Objetivo Geral: Formar novos missionários a servirem junto com as Igrejas 
Batistas no campo missionário do Rio grande do Norte. Onde desenvolvam 
relevante ministério, estejam aptos a se equipar e edificar novas igrejas Batistas 
em nosso Estado com a visão de Igreja Multiplicadora. 

Objetivos Específicos: a) Promover uma cosmovisão missionária bíblica, que 
aqueça o coração do vocacionado a investir sua vida na missão do senhor. b) 
Criar uma cultura missionária e fortalecer a identidade Batista no Rio Grande 
do Norte. c) Contribuir com o avanço missionário por meio das Igrejas Batistas 
na formação de seus missionários locais. d) Expandir o trabalho missionário 
com alinhamento denominacional. e) Consolidar a cultura da Cooperação 
que é uma marca dos Batistas Brasileiros. f) Renovar em funções estratégicas o 
trabalho missionário para um melhor desempenho. g) Estimular uma nova 
geração de missionários Batistas. h) Atualizar os missionários que fazem parte 
do quadro estadual. 

6.  Metodologia: 

A Academia Missionária foi desenvolvida para atualizar e formar uma nova 
turma de missionários no Estado. Então, não será desenvolvida uma análise de 
desempenho acadêmico regular como prioritário, mas será desenvolvida uma 
metodologia relacional e educacional. Isso se dará por relacionamentos dos 



missionários em formação e os facilitadores, que estarão ministrando as 
disciplinas, entre os missionários em formação e os mentores, que será formado 
de pastores do Estado e de fora com vivência em Igreja Multiplicadora e 
cuidado integral dos missionários, e por fim, entre os missionários em formação 
e a liderança denominacional com um alinhamento no perfil missionário do 
estado. Esse processo será abrangente a cinco áreas, sendo elas: Teológica, 
Missionária, Gestão, Vocação e Identidade Batista. 

7.  Processo Avaliativo: 

Como teremos vagas limitadas, o processo avaliativo será realizado por um 
conselho missionário. Tendo como critérios: a) testemunho da família. b) 
testemunho da igreja local. c) testemunho pessoal. d) cadastro de perfil 
pessoal e familiar. e) vocação. f) compromisso com a obra missionária. g) 
empreendimento de vida missionária.  

8.  Planejamento Geral do Projeto: 

Atividades 
Período de Execução 

Início                        Fim 

Encontros Regulares Outubro 2020  Setembro 2022 

Encontros Especiais de Capacitação (2) Outubro 2020 Outubro 2021 

Revisões e Avaliações do Projeto (4) Novembro 2020 Maio 2022 

Imersão de Mentoria (2) Junho 2021 Junho 2022 

9.  Material Didático:  

Todo material de capacitação na disciplina será confeccionado por 
voluntários do campo, sendo formado em encontros planejado e elaborado 
de maneira personificada para a academia. Cada disciplina passa por um 
processo de criação em grupos de 3 a 5 pessoas, revisão de 1 ou 2 pessoas e 
apresentação pelo facilitador em aula.  

10. Polos de encontros e frequência: 

Nosso polo de encontro presencial será em Natal, com ajuntamento 3x ao 
ano. As aulas serão mensais com estrutura EAD e exercícios regulares. 
Podendo sofrer alteração com base na turma formada. 

  


