
 

 

 

Edital de Cursos 2022 
 

Estamos lançando a terceira atualização do edital de Cursos do ITJW 2022 onde 

continuamos oferecendo as Igrejas locais uma gama de cursos e capacitações visando o 

aprimoramento e formação de lideranças.  

O conselho de referência do Instituto Teológico João Wesley em sua última reunião 

resolveu estender as inscrições para os cursos de capacitações e definir que o Programa de 

Orientação Vocacional será desenvolvido em duas fases, assim definidas: Fase 1: a) 

Recebimento de documentos; b) Leituras prévias; c) encontros presenciais (03); d) 

Atividades desenvolvidas na Igreja local. O/a candidato/a recebendo parecer favorável em 

todas estas etapas seguirá para Fase 2 a ser desenvolvida no ITJW no ano de 2023. Os 

encontros presenciais em 2022 serão realizados com a participação da CMR e outros órgãos 

importantes no processo de percepção vocacional. 

Ficam abertas as inscrições para os Cursos e Programa de Orientação Vocacional -

POV (Fase 1) até a data de 15 de Abril de 2022. As inscrições serão efetivadas depois do 

cumprimento dos seguintes requisitos: 1º. Entrega completa de documentos; 2º. Pagamento 

da inscrição no curso de interesse; 3º. Identificação por parte da TR de valores pagos.  

Dos Cursos e requisitos para efetivação de matrículas. 

I. POV – PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO VOCACIONAL – Fase 1.  

O Programa destina-se a candidatos e candidatas que almejam a Formação Teológica com 

vistas ao Ministério Pastoral Ordenado na Igreja Metodista. Nesta fase, conforme decisão 

do conselho de referência tem por objetivo tornar perceptível os sinais vocacionais na própria 

comunidade local. 

1. Documentos necessários: 

a) Formulário de inscrição, preenchido de forma legível e com foto; enviar aos cuidados 
do Diretor do ITJW pelo email: pastorgeovanilson@2re.metodista.org.br  

b) Comprovante de tempo de membro (os/as candidatos/as deverão ter três anos efetivos 
de membro da Igreja Metodista onde está arrolado, até a data do início da Fase 2 (Março de 
2023), no documento deve constar o número em que está arrolado e a data do 
arrolamento, o documento fornecido pela secretaria deve vir assinado pelo/a pastor/a titular 
local. 

c) Recomendação da CLAM, anexo a recomendação deve vir a cópia da ATA e Lista de 
presentes; 

d) Recomendação do Concílio Local; anexo a recomendação deve vir a cópia da ATA e 
Lista de presentes; lembrando que a votação para indicação é por escrutínio secreto. 

e) Recomendação Pastoral, nesta o/a pastor/a deve explicar os motivos pelo qual está 
endossando as decisões da CLAM e Concílio Local.  

f) Cópia autenticada do Certificado de Conclusão do Ensino Médio; 

g) Carta do/a candidato/a dizendo do seu desejo de ingressar no Programa e o porquê 
deseja ser pastor/a metodista. 

h) Comprovante de pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 15,00 em nome da 
Associação da Igreja Metodista.  
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2. Data dos encontros presenciais da Fase 1: 28/05; 27/08; 29/10 

3. Investimento por encontro: R$ 60,00  

Os pagamentos devem ser feitos até o dia 15 do mês de realização do encontro, 

diretamente na conta da Associação da Igreja Metodista – 2RE.  Após realizado o depósito 

deve ser enviado a cópia para ITJW. 

4. Local dos encontros: O ITJW a partir da disponibilidade dos outros órgãos 

participantes do processo definirão os locais e informará previamente os/as 

candidatos/as, tendo a Sede do ITJW (Porto Alegre) como referência.  

5. Alimentação e hospedagem: As despesas de alimentação e hospedagem, quando 

necessárias, correm por conta dos/as candidatos/as. 

II. CURSOS DE CAPACITAÇÃO  

Curso de Educadores 

Um curso totalmente elaborado para quem deseja ministrar na Escola Dominical e/ou 

Grupos de Estudos e também desenvolver técnicas específicas para trabalhar com crianças. 

Alguns assuntos abordados no curso: Educação Cristã; Didática; O ministério de Ensino; 

Ferramentas para o ensino da bíblia; Materiais e recursos para Escola Dominical; Métodos 

de Ensino; discipulado; ministério infantil; Culto e Liturgia para crianças; Atividades 

especiais. 

Preparação para Ministros e Líderes de Louvor 

Objetiva a capacitação e formação de leigos e leigas nas áreas de LOUVOR E ADORAÇÃO, 

o curso visa dar e ampliar conhecimentos técnicos alinhados a formação de uma 

espiritualidade serva, algo imprescindível para quem deseja tocar na igreja e/ou   liderar 

grupos de louvor.  

Alguns assuntos abordados no curso: Teologia bíblica da adoração; O caráter do 

adorador; Ministração e repertório; Organização do ministério de louvor e Liderança. 

Curso de Dirigentes e Pregadores 

Um curso totalmente elaborado para quem deseja Dirigir cultos e outras celebrações bem 

como possuir as ferramentas básicas de um/a bom/boa pregador/a da Palavra de Deus. 

Alguns assuntos abordados no curso: Calendário Litúrgico e sua importância; Liturgia na 

prática; Tipos de sermões; Partes de um sermão; Métodos de estudos bíblicos no Novo e 

Antigo Testamento; A importância da música nas celebrações litúrgicas. 

Capelania Ministerial (Básico / Nível I) 

Curso destinado a habilitar leigos e leigas que desejam capacitar-se na tarefa evangelística 

e de apoio em instituições de saúde e asilares bem como desenvolver a tarefa de consolo e 

amparo em cemitérios e capelas mortuárias. 

Curso Para Tesoureiros/as Locais 

Curso destinado a habilitar leigos e leigas que TRABALHAM OU DESEJAM trabalhar nas 

tesourarias locais. Destinado a tesoureiros/as locais habilitará alunos e alunas nas tarefas 

cotidianas das tesourarias locais. 

 



 

 

 

1. Documentos necessários: 

a) Formulário de inscrição, preenchido de forma legível e com foto; enviar aos cuidados 
do Diretor do ITJW pelo email: pastorgeovanilson@2re.metodista.org.br  

b) Comprovante de tempo de membro (três anos efetivos de membro da Igreja) no 
documento deve constar o número em que está arrolado e a data do arrolamento. 

c) Recomendação da CLAM, anexo a recomendação deve vir a cópia da ATA e Lista de 
presentes; 

d) Comprovante de pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 15,00 em nome da 
Associação da Igreja Metodista.  

e) Valor por Módulo: R$ 45,00. Os pagamentos dos módulos devem ser feitos até o dia 10 
do mês de realização do módulo, diretamente na conta da Associação da Igreja Metodista – 
2RE. Após realizado o depósito deve ser enviado cópia para ITJW. 

Importante: Recomenda-se que os/as candidatos/as possuam pelo menos o ensino 
fundamental completo e conhecimento de informática e manuseio de meios digitais. 

Caso não aconteça o curso os valores de inscrição e/ou módulo serão devolvidos, havendo 
desistência por parte do candidato/a após início do curso o ITJW não fará devolução de 
valores. 

III. CURSO DE FORMAÇÃO TEOLÓGICO MINISTERIAL 

Primeira formação: Evangelística  

Tem por Objetivo capacitar leigos e leigas na tarefa de evangelizar e participar do processo 

de revitalização das diversas comunidades locais. Duração de 1 ano – com esta formação o 

candidato/a está apto/a à receber recomendação para consagração a evangelista local. 

Segunda formação: Missionária 

Curso ora denominado Missões Urbanas devido seu enfoque estratégico, visa a ampliação 

do ministério do/a evangelista capacitando-o/a ao trabalho de Plantação de igrejas. Duração 

de 1 ano. 

Terceira formação: Ministerial 

Curso de formação básica em caráter Livre oferecendo disciplinas teológicas e pastorais a 
fim de capacitar os alunos para exercerem seus ministérios em suas igrejas locais ou em 
áreas específicas. Para realizar esta formação o/a candidato/a deverá ter sido 
aprovado/a nas duas formações anteriores. 

3.1. Documentos necessários: 

a) Formulário de inscrição, preenchido de forma legível e com foto; enviar aos cuidados 
do Diretor do ITJW no email: pastorgeovanilson@2re.metodista.org.br  

b) Comprovante de tempo de membro (três anos efetivos de membro da Igreja) no 
documento deve constar o número em que está arrolado e a data do arrolamento. 

c) Recomendação da CLAM, anexo a recomendação deve vir a cópia da ATA e Lista de 
presentes; 

d) Comprovante de pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 15,00 em nome da 
Associação da Igreja Metodista.  

mailto:pastorgeovanilson@2re.metodista.org.br
mailto:pastorgeovanilson@2re.metodista.org.br


 

 

 

e) Valor por Módulo: R$ 50,00. Os pagamentos dos módulos devem ser feitos até o dia 10 
do mês de realização do módulo, diretamente na conta da Associação da Igreja Metodista 
– 2RE.  Após realizado o depósito deve ser enviado a cópia para ITJW. 

Caso não aconteça o curso os valores de inscrição e/ou módulo serão devolvidos, havendo 
desistência por parte do candidato/a após início do curso o ITJW não fará devolução de 
valores. 

Importante: Recomenda-se que os/as candidatos/as possuam pelo menos o ensino médio 
completo e conhecimento de informática e manuseio de meios digitais. 

Caso não aconteça o curso os valores de inscrição e/ou módulo serão devolvidos, havendo 
desistência por parte do candidato/a após início do curso o ITJW não fará devolução de 
valores. 

IV. DATA DOS MÓDULOS 

Aula Magna 10/05 às 19h30min 

MÓDULO MÊS DIAS 

Módulo 1 Maio 10 e 17 

Módulo 2 Junho   14 e 21 

Módulo 3 Agosto 16 e 23 

Módulo 4 Setembro 13 e 27 

Módulo 5 Outubro 18 e 25 

Todos as aulas dos cursos de Capacitação e CFTM acontecerão de forma remota, das 
19:30h às 21:30h. Aulas Presenciais, se necessário, serão previamente marcadas. Quando 
os encontros forem presenciais, as despesas de alimentação e hospedagem correm por 
conta dos/as alunos/as. 

V. FINANCEIRO  

A taxa de inscrição é obrigatória a todos os cursos e programa. A INSCRIÇÃO SÓ SERÁ 

EFETIVADA DEPOIS DE IDENTIFICADO O DEPÓSITO. 

Banco Banrisul 
Ag. 0035 
C/C 060288540-8 
Associação da Igreja Metodista 
CNPJ 03.693.856/0001-88 

Chave PIX: sederegional@2re.metodista.org.br 

O ITJW reserva-se o direito de só formar turmas com no mínimo 10 alunos/as inscritos/as 

por curso, caso não alcancemos este número o valor da taxa de inscrição de alunos e alunas 

serão devolvidos. Após o início de turmas não haverá ressarcimento de valores. 

 

Att, 

 

 

Prof. Rev. Geovanilson Rodrigues da Silva 

Diretor Acadêmico do Instituto Teológico João Wesley 

 


