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APRESENTAÇÃO DO CTMA 
 
 
 

A VISÃO DO CTMA 
 

O CENTRO DE TREINAMENTO MINISTERIAL ÁGAPE (CTMA) faz parte da estratégia 
de ensino da Igreja da Comunhão Ágape, sendo o curso de formação ministerial para aqueles 
que possuem chamado ministerial de formação tais como: apóstolos, profetas, evangelistas, 
pastores e mestre. No CTMA os servos de Deus podem ser treinados de maneira apropriada e 
profunda. O Reino de Deus só pode ser implantado eficazmente através de uma liderança bem 
treinada com habilitação e aperfeiçoamento dos santos para edificação do corpo de Cristo. 
 
 
 

PROPÓSITO 
 
O CTMA é um Curso Livre em Teologia e pode ser estabelecido nas Igrejas com o 

objetivo de treinar servos para o ministério na implementação da visão celestial. Formar 
obreiros ungidos e habilitados para o desempenho no ministério local e do corpo de Cristo, 
visando seu principal objetivo: o cumprimento do aspecto de ensino que há na Grande 
Comissão.  

 
O Curso tem como prioridade de ensino edificar a vida dos discípulos em áreas 

específicas como: caráter cristão, instrução bíblica e teológica, unção do Espírito, liderança 
eficaz e saúde emocional.  
 
 

Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se 
envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade... E o que de minha parte ouviste 
através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também 
idôneos para instruir a outros. II Tm. 2.15; 2.2. 
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CURSOS OFERECIDOS 

 
 
 
O CENTRO DE TREINAMENTO MINISTERIAL ÁGAPE dispõe de cursos que primam 

pela integridade teológica, maturidade relacional, qualidade didática e acadêmica por meio do 
correto equilíbrio entre teoria e prática na formação integral de nossos estudantes.  

 
O CTMA, em seu programa pedagógico, oferece quatro modalidades de cursos, 

possibilitando opções para quem busca formação ou aperfeiçoamento de acordo com sua 
respectiva chamada ministerial: Intensivo em Teologia; Básico em Teologia; Médio em Teologia 
e Curso de Louvor e Adoração. 

 
 

CURSO INTENSIVO EM TEOLOGIA: 
 
O Curso Intensivo em Teologia tem duração de um ano, ministrado em aulas semanais. É 
composto por 12 disciplinas com enfoque do ministério de Cristo nos cinco aspectos: 
Apostólico, Profético, Evangelístico, Pastoral e de Mestre. É destinado àqueles que almejam 
conhecimento da Palavra de Deus e anelam servir na casa do Senhor como obreiros. 
 
 Disciplinas:       Carga Horária: 

 Bibliologia        (42h/a) 

 Conhecendo a Jesus (Cristologia)    (42h/a) 

 Justificação (Soterologia)     (42h/a) 

 Cura Interior (Psicologia Cristã)     (42h/a) 

 Autoridade Cristã      (42h/a) 

 Vida Cristã I       (56h/a) 

 Liderança I.L.I. (Gestão Eclesiástica)    (42h/a) 

 Curso de Líderes CL (Aconselhamento Cristão)   (84h/a) 

 Batalha Espiritual      (56h/a) 

 Missões       (42h/a) 

 Dons do Espírito Santo (Pneumatologia)   (56h/a) 

 Teologia Sistemática I      (42h/a)
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CURSO BÁSICO EM TEOLOGIA: 
 
 O Curso Básico em Teologia tem duração de dois anos. Seu pré-requisito é a 
conclusão e aproveitamento das disciplinas e ano curricular do Curso Intensivo em Teologia. 
Igualmente ministrado em aulas presenciais semanais em mais 13 disciplinas, sua estruturação 
foi planejada para aqueles que buscam trabalhar como Aspirantes ao ministério de formação, 
Líderes na obra divina.  
 

 História da Igreja I       (42h/a) 

 Curso De Discipulado (Vida Cristã II)     (42h/a) 

 Teologia Ministerial (Teologia Pastoral I)    (42h/a) 

 Teologia Sistemática II        (56h/a) 

 Fé e Curas        (56h/a) 

 Aconselhamento Pastoral       (42h/a) 

 Teologia Sistemática III       (56h/a) 

 Ética Ministerial        (42h/a) 

 Evangelismo         (84h/a) 

 Louvor e Adoração       (42h/a) 

 Apologética        (42h/a) 
 
 

CURSO MÉDIO EM TEOLOGIA: 
 
 O Curso Médio em Teologia possui duração de três anos, tendo como pré-requisito a 
conclusão e aproveitamento das disciplinas e ano curricular dos cursos Intensivo e Básico em 
Teologia, sendo igualmente ministrado em aulas semanais. Suas 14 disciplinas estão 
estruturadas para aqueles que buscam trabalhar como líderes ou ministros na obra divina.  
 

 História dos Avivamentos     (42h/a) 

 Introdução ao Antigo Testamento I    (42h/a) 

 Introdução ao Antigo Testamento II    (42h/a) 

 Introdução ao Novo Testamento I    (42h/a) 

 Introdução ao Novo Testamento II    (42h/a) 

 Teologia Bíblica do Antigo Testamento    (42h/a) 

 Homilética       (84h/a) 

 Seitas e Heresias      (42h/a) 

 Teologia Bíblica do Novo Testamento    (42h/a) 

 Hermenêutica       (42h/a) 

 Etiqueta (Ética e Comportamento)    (42h/a) 

 Cerimônias e Capelania     (42h/a) 
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REQUISITOS PARA ADMISSÃO NOS CURSOS OFERECIDOS 
 
 

 Ser convertido e ser membro de uma igreja evangélica; 

 Ter cursado o Curso de Integração (para membros da I.C.A.); 

 Entrevista (para membros de outras Igrejas); 

 Ter idade mínima de 16 anos; 

 Preenchimento completo da ficha de matrícula com uma foto 3X4 recente; 

 Cópia da Certidão de Casamento ou Nascimento; 

 Cópia da Carteira de Identidade; 

 Pagamento do 1o. módulo. 

 Ter Ensino Fundamental completo (para Curso Básico); 

 Ter Ensino Médio completo (para Curso Avançado); 

 Cópia Autenticada do Certificado de Conclusão de Ensino Médio. 
 
 

CARGA HORÁRIA: 
 
 O CTMA dispõe em sua grade curricular com mais de 1.764 horas/aulas, nas 
especificações de seu conteúdo programático disciplinar, pretendendo o aproveitamento de 
sua ementa.  

 
A carga horária de cada disciplina prevista corresponde a 21 h/a; 35h/a; 42h/a; 56h/a 

ou 84h/a; conforme exigência curricular específica por meio de aulas presenciais, leituras 
programadas e atividades complementares como práticas acadêmicas obrigatórias, de acordo 
com o parecer 63/2004 do MEC. 

No CTMA, o número de créditos corresponde a 7 horas/aulas por um crédito. Ao todo 
são cumpridas 588 horas/aulas ou 84 créditos por ano e 1.764 horas/aulas ou 252 créditos ao 
longo dos três anos. 

O Centro de Treinamento Ministerial Ágape (CTMA) é uma instituição de Ensino 
Teológico na forma de “Curso Livre em Teologia” que, segundo critérios do parecer CNE/CES 
241/99, e LDB Lei 9.394/96 aplica sua diretriz curricular e funcionamento em adequação à 
“validação” ou “integralização” para “Curso Superior em Teologia” sem perder “os princípios da 
liberdade religiosa e da separação entre Igreja e Estado, permitindo a diversidade de 
orientações”. 

 
A Resolução que estabelece as Diretrizes, ficam revogados os efeitos do Parecer 

CNE/CES 63/2004, que dispõem sobre a regulamentação e reconhecimento civil de cursos 
teológicos livres realizados antes do Parecer CNE/CES 241/1999, não sendo mais permitido o 
aproveitamento de estudos e convalidação (integralização) de títulos de cursos livres de 
Teologia. O parecer CNE/CES nº 60/2014, da câmara de Educação Superior, conforme consta 
do Processo nº 23001.000088/2010-35. 
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DISCIPLINAS E RESPECTIVAS EMENTAS CURRICULARES DO 
CTMA: 

As disciplinas apresentadas neste ementário fazem parte do currículo em vigor no 
CTMA. As disciplinas são identificadas dentro das áreas teológicas pela nomenclatura, seguida 
de um número de algarismos, em que indica o nível em que a disciplina é ministrada. No caso 
de Graduação o algarismo I (Em Romano).  

A carga horária de cada disciplina é indicada por números entre parênteses, sendo 
cada número o total de carga horária agregado com aula presencial, leitura programada e 
atividades complementares como práticas acadêmicas obrigatórias, conforme previsto no 
parecer 63/2004 do MEC.  

No CTMA, o número de créditos corresponde às 7h/aulas por um crédito. 

I. ÁREA LINGUÍSTICA 
Comunicação e Expressão (42h/a ou 6 Créd.): Os problemas da linguagem pela 
caracterização da língua e suas modalidades; a força da linguagem e a natureza da 
comunicação; os vícios de linguagem; as qualidades da boa linguagem; explicitação da 
morfologia; análise das condições de produção de texto referencial; noções sobre dissertação; 
prática de elaboração de resumos, esquemas e resenhas; leitura, interpretação e reelaboração 
de textos de livros didáticos; introdução à comunicação cristã; orientação sobre teoria da 
comunicação. 
 
 
II. ÁREA ISAGÓGICA 
Bibliologia – “Introdução à Bíblia” (42h/a ou 6 Créd.): Um estudo introdutório abordando 
questões de escrita, inspiração, canonicidade, veracidade, inerrância e importância das 
Escrituras. Demonstra as diferentes concepções da interpretação da Bíblia, informando à Igreja 
sobre os riscos da contemporaneidade. Proporciona ao aluno uma visão fundamentada acerca 
da Escrita e da Organização do Cânon da Bíblia Sagrada. Outros tópicos abordados: a Bíblia 
como livro: os livros antigos; a estrutura da Bíblia; o tema central da Bíblia; a Bíblia como a 
palavra de Deus; o cânon da Bíblia e sua evolução histórica; preservação e tradução da Bíblia; 
a sequência da história bíblica; cronologia bíblica; a tradição oral; surgimento da Escrita; 
materiais usados na escrita na Bíblia; as línguas da Bíblia; os manuscritos; a Bíblia em língua 
portuguesa; revelação e inspiração da Bíblia. 
 
Introdução ao Antigo Testamento I (42h/a ou 6 Créd.): Um estudo introdutório da história 
Bíblica: Formação do Antigo Testamento; o Pentateuco - A compreensão do processo de 
composição do Pentateuco na história da exegese; os Livros Históricos e sua cronologia;  
 
Introdução ao Antigo Testamento  II  (42h/a ou 6 Créd.): a Literatura Profética – o fenômeno 
profético no Antigo Oriente; profetismo em Israel: elementos comuns e elementos próprios do 
profetismo bíblico; o Nabi e o profeta individual no profetismo bíblico; Literatura Sapiencial; o 
processo sapiencial no Antigo Oriente; natureza e estrutura; o valor do princípio de "causa-
efeito" no processo sapiencial; a sabedoria em Israel; a crise da sabedoria (Jó e Qohelet); 
exegese de textos seletos da literatura sapiencial bíblica. 

 



 
 

 
Núcleo São Paulo/SP 

Av. Dr. Vital Brasil, 215      Butantã      São Paulo/SP 
11|3814.9729      ctma.sp@comunhaoagape.org.br  
 

Núcleo São Leopoldo/RS 

Rua José Bonifácio, 782      Centro      São Leopoldo/RS 
51|3572.0002     comunhaoagape@sinos.net 

8 

8 

CENTRO DE TREINAMENTO 
MINISTERIAL ÁGAPE 

 
 
 
 
 
Introdução ao Novo Testamento (56h/a ou 8 Créd.): Um estudo introdutório dos Evangelhos 
e Atos dos Apóstolos. Evangelhos sinóticos: sentido e valor do Evangelho na tradição cristã; 
história da interpretação dos evangelhos; Introdução específica a cada um dos sinóticos; 
Análise de textos. Atos dos apóstolos: introdução geral, leitura de textos. Escritos Paulinos, 
Cartas Universais e Apocalipse - Localização histórica, cultural e religiosa do apóstolo Paulo. 
Introdução a cada uma das cartas paulinas. Estudo dos principais temas da teologia paulina. 
Introdução à carta aos Hebreus e as demais epístolas universais. 
 
 
III. ÁREA HISTÓRICA 
História da Igreja I (42h/a ou 6 Créd.): O curso tem por objetivo levar o aluno a ter um 
conhecimento da história da Igreja e do movimento expansionista do cristianismo, que 
configurou toda uma civilização: "Questões de metodologia dos estudos históricos" (origens, 
fontes documentais, cronologia etc.); contexto judaico da origem da Igreja; seu encontro com a 
Tradição cultural clássica (greco-romana); vida cotidiana dos primeiros cristãos romanos, das 
reações anticristãs até Constantino; o desenvolvimento da fé (heresias, concílios e Tradição); 
as invasões bárbaras e a evangelização desses povos. É de suma importância conhecer o 
desenrolar da história após a era apostólica, culminando até a Reforma Protestante. O início da 
Igreja no Continente Americano; a Reforma (Luterana, Calvinista e Anglicana); a Reforma 
Católica; o Concílio de Trento; Concílios Regionais na América Latina; a Igreja e o movimento 
ilustrado no século XVIII; impacto da Revolução Liberal na vida da Igreja; a Crise Modernista; 
“Nova Cristandade”. 
 
História da Igreja III – “História dos Avivamentos” (42h/a ou 6 Créd.): Estudo das origens 
da Igreja e sua expansão na Antiguidade: análise histórica do Cristianismo no período Moderno 
e Contemporâneo; a Reforma; Martinho Lutero; Zwinglio e a Reforma na Suíça; Calvino e a 
Reforma em Genebra; os Anabatistas; a Contra-Reforma; o reavivamento por meio de Wesley 
no século XVIII; a Igreja no Brasil; igrejas luteranas e metodistas; igrejas batistas e 
presbiterianas; Assembléia de Deus (Movimento Pentecostal); movimento Neo-Pentecostal; 
outros vários movimentos até hoje. 
 
 
IV. ÁREA DA TEOLOGIA SISTEMÁTICA 
Teologia Sistemática I (42h/a ou 6 Créd.): Esta disciplina pretende introduzir o aluno na área 
da Teologia Sistemática, refletindo e aprofundando seus fundamentos: a Revelação e a Fé; a 
Sagrada Escritura como fonte da Revelação; a doutrina de Deus e seus atributos; Cristologia e 
Doutrina da Trindade com seus condicionamentos, seus elementos, suas implicações. 
 
Teologia Sistemática II (42h/a + 14h/a congresso = 56h/a ou 8 Créd.): Estudo e análise da 
natureza antropológica e sua criação; sua constituição dicotômica ou tricotomia; o fundamento 
religioso do ser humano e sua reflexão sobre a queda; a análise da relação do indivíduo com 
ou quanto à espécie; o desenvolvimento da origem do pecado e sua definição e universalidade; 
fundamentos da Doutrina da Salvação e sua natureza; os três estágios da salvação; 
arrependimento; conversão; regeneração. 
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Teologia Sistemática III (42h/a + 14h/a congresso = 56h/a ou 8 Créd.): Pneumatologia, a 
Divindade do Espírito Santo; Sua Personalidade, Nomes e Símbolos; Suas Manifestações; 
definições acerca de Igreja e classificação; seus ritos e ordenanças; análise de Sua função, 
governo e hierarquia; explicitação e interpretação da doutrina das últimas coisas; a importância 
da Escatologia; definição e análise das correntes de interpretação; o detalhamento segundo 
uma abordagem cronológica do final dos tempos. 
 
Cristologia – “Conhecendo Jesus” (42h/a ou 6 Créd.): A seguir, é estudado o significado 
teológico da sua morte-ressurreição e, posteriormente, são analisados os principais títulos 
cristológicos que expressam a fé em Jesus Cristo professada pela comunidade do Novo 
Testamento. 
 
Soterologia – “Justificação” (42h/a ou 6 Créd.): É o estudo acerca da salvação eterna da 
alma humana através da obra redentora de Cristo e os meios da Sua graça: o arrependimento; 
a conversão; a expiação; a propiciação; a justificação; a reconciliação; a regeneração; a 
santificação; a fé e a glorificação dos salvos; a segurança da salvação; o livre arbítrio e a 
predestinação. 
 
Pneumatologia – “Dons do Espírito Santo” (42h/a + 14h/a congresso = 56h/a ou 8 Créd.): 
Estuda a obra do Espírito Santo na graça comum, analisa sua natureza e seus propósitos, 
aborda a personalidade e a divindade do Espírito. Destaca a importância de exercitar o próprio 
espírito pelo quebrantamento, pela Palavra e pela oração. Traz à realidade do aluno a 
necessidade de ser batizado com o Espírito Santo e exercer as funções do espírito em seu 
ministério. 
 
Teologia Bíblica do Antigo Testamento – (42h/a ou 6 Créd.): Estudo das principais divisões 
do Velho Testamento com enfoque nos assuntos: Pacto, Promessa, Reino, Proclamação e 
Revelação. Estudo dos elementos que compõem a Teologia do Antigo Testamento, a partir de 
uma visão do Deus de Israel, revelado através do seu nome, títulos, descrições apresentadas 
no Antigo Testamento e a sua ação na história e no futuro. 

 
Teologia Bíblica do Novo Testamento – (42h/a ou 6 Créd.): Estudo das principais divisões 
do Novo Testamento com ênfase nos assuntos: Reino, a Ética do Reino, Igreja nos Evangelhos 
Sinópticos e na Teologia Paulina. Estudo de diferentes pontos de partida para a elaboração de 
uma teologia do Novo Testamento. Visão panorâmica dos temas e aprofundamento dos 
principais eixos e temas teológicos que perpassam os diferentes textos do Novo 
Testamento. Aprofundamento das teologias dos evangelhos sinóticos, do Corpus Paulino, 
Joanino e das demais testemunhas literárias neo-testamentárias. 
 
 
V. ÁREA DA TEOLOGIA PRÁTICA 
Vida Cristã I (42h/a + 14h/a congresso = 56h/a ou 8 Créd.): Traz a definição de oração e 
suas classes, preparando o aluno para orar de maneira bíblica. Ressalta que uma vida de 
oração bem sucedida é baseada na Palavra, quando ela é praticada. Tem por objetivo levar o 
aluno ao conhecimento das diversas formas de orações contidas nas escrituras: como andar 
no Espírito; ser cheio do Espírito; o que é oração; o significado da palavra comunhão; tempo e 
disciplina; orando em Mistérios; o Espírito Santo e a intercessão; a oração profética. 
 
 
 

http://www.randomhouse.com/doubleday/
http://www.randomhouse.com/doubleday/
http://www.randomhouse.com/doubleday/
http://www.randomhouse.com/doubleday/
http://www.randomhouse.com/doubleday/
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Vida Cristã II – “Curso de Discipulado” (42h/a ou 6 Créd.): Estuda os aspectos práticos do 
acompanhamento do discípulo no encaminhamento para uma vida cristã saudável. Define o 
estabelecimento das relações de discipulado através dos fundamentos da fé, da comunhão 
com a Palavra, oração, autoridade cristã, frutificação, vida eclesial, família, finanças, ministério, 
dons e manifestações espirituais. 
 
Autoridade Cristã (42h/a ou 6 Créd.): Estuda o conceito da Autoridade Espiritual do Crente, 
analisando como ela deve ser exercida e os princípios que a norteiam. A disciplina tem por 
finalidade destacar a importância da autoridade instituída por Deus e a atitude de honra para 
com os homens; o detalhamento de como esta autoridade interfere no mundo, família e igreja. 
A explicitação de como os homens devem obedecer a autoridades delegadas: autoridade no 
mundo secular, autoridade na família, autoridade na Igreja; a explicitação da principal 
credencial para delegação de autoridade; o caráter da autoridade delegada; a base para a 
delegação de autoridade; a discussão sobre entendimento da autoridade delegada; o que é 
autoridade? A diferença de autoridade e poder; o nome de Jesus; a autoridade de Jesus em 
Sua Palavra; o entendimento sobre a autoridade de cada crente. 
 
Missões (42h/a ou 6 Créd.): Introduz o aluno a conhecer os caminhos da história de missões 
ao longo da trajetória do cristianismo: a teologia de missões e a história das missões; 
cristianismo e missões; estudo de missões através da vida e do ministério de Paulo; missões 
na Idade Média e o avanço dos moravianos – aurora das missões protestantes; missões no 
grande século XIX; conhecer homens e mulheres que Deus usou para a tarefa missionária 
global: William Carey; Adoniram Judson; David Livingstone; Hudson Taylor; Charles Studd. A 
disciplina incentiva a reflexão sobre missão hoje e como organizar o ministério de missões em 
sua igreja, considerando a diversidade cultural e religiosa presente neste século, levando o 
aluno a ter uma visão ampla do campo missionário. Enfatiza a responsabilidade social cristã e 
a importância de um bom treinamento para responder ao chamado. 
 
Evangelismo (42h/a + 42h/a estágio = 84h/a ou 12 Créd.): Levar o aluno a perceber a 
grande importância da evangelização, que antes de ser antropocêntrica é feita para a glória de 
Deus, como atestam as Escrituras, além do estudo bíblico e prático de como começar e 
desenvolver igrejas autóctones. 
 
Louvor e Adoração (42h/a ou 6 Créd.): Introdução sobre adoração na classificação de 
História e Origem da Adoração; quem são os Levitas; o que é Adoração? Porque adoramos? A 
explicitação de adoração: intimidade com Deus através das formas de adoração e como deve 
ser um adorador; a vida de comunhão de um adorador. Enfoca também a coordenação do 
ministério de louvor e adoração na excelência levítica, no louvor profético, no Ministério de 
Dança e ainda o detalhamento dos aspectos práticos do ministério de adoração e sua 
pluralidade, concluindo com a Visão do Ministério de Louvor da ICA.  
 
Fé e Curas (42h/a + 14h/a congresso = 56h/a ou 8 Créd.): Estudo do conceito sobre o que é 
fé e sua classificação, a análise acerca da natureza da fé e níveis ou tipos de fé, o seu 
desenvolvimento e os aspectos do crescimento da fé; analisa a crise da fé e seus opositores, 
bem como a fé como fundamento para milagres. A disciplina enfoca a preciosidade da fé sendo 
ela o que ativa o poder de Deus. Expõe a dinâmica da manifestação do poder de Deus com 
enfoque em fé e cura divina, apresentando aos alunos os pilares bíblicos ao ajudar alguém a 
se posicionar em fé para receber sua cura ou qualquer outra promessa de Deus. 
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Batalha Espiritual (42h/a + 14h/a congresso = 56h/a ou 8 Créd.): É o estudo da doutrina 
bíblica acerca dos seres espirituais que nos cercam – anjos e demônios – dando ênfase 
especial à Batalha Espiritual e a influencia da atividade dos demônios na vida espiritual do 
cristão. Um estudo da base bíblica em relação às idéias contemporâneas do conceito de poder 
e batalha espiritual. Frisa a necessidade de o cristão reconhecer o poder espiritual necessário 
para completar sua obra. 
 
 
VI. ÁREA DA TEOLOGIA PASTORAL 
Psicologia Cristã – “Cura Interior” (42h/a ou 6 Créd.): Capacita o aluno nos princípios 
básicos da psicologia e sua inserção com o aconselhamento cristão. Trata das questões e 
reflexões acerca da aceitação e do amor incondicional; barreiras, feridas, traumas como 
consequência; a análise da necessidade da cura emocional e os diferentes tipos de feridas e 
traumas emocionais; aprofundamento da compreensão da obra da cruz perfeita e completa; 
cura interior na área do espírito, da alma e do corpo. 
 
Aconselhamento Cristão – “Curso para Líderes de Grupo Caseiro (Casa-Luz)” (42h/a + 
42h/a estágio = 84h/a ou 12 Créd.): Leva o aluno a compreender o aconselhamento de forma 
integral, que analisa o ser humano como um todo – corpo, alma e mente – dentro de pequenos 
grupos. O estudo acerca de pequenos grupos: uma breve história de igrejas em células; a 
bibliologia da Igreja em Células; os propósitos da Igreja em Células (grupos familiares); 
obstáculos da visão de grupos familiares; a vida do líder de grupos familiares; vida com Deus; 
vida ministerial; vida pessoal; as quatro etapas de um grupo familiar; o relacionamento entre o 
líder dos grupos familiares e os membros; saber o limite de cada membro dos grupos 
familiares; a vida do grupo familiar; a multiplicação dos grupos familiares; a formação da 
liderança nos grupos familiares; grupos familiares na estrutura da Igreja-Mãe; lidando com os 
diversos tipos de temperamentos nos grupos familiares. 
 
Aconselhamento Pastoral (42h/a ou 6 Créd.): Estudo que visa a demonstração de como 
aconselhar biblicamente e elaborar sugestões para um conselheiro bíblico; discute a ética do 
aconselhamento pastoral, da conversa pessoal no aconselhamento; na explicitação de quais os 
tipos de aconselhamento e a prática do aconselhamento pastoral. 
 
Teologia Pastoral I – “Teologia Ministerial” (42h/a ou 6 Créd.): O curso tem por objetivo 
definir os dons ministeriais, mostrando as diferenças existentes entre eles e trazendo ao aluno 
uma compreensão do lugar de cada pessoa no corpo de Cristo. Aborda de forma particular as 
classes dos dons bíblicos e enfatiza as principais características presentes nesses ministérios. 
O termo “Igreja” e o conceito de “pastoral”; os Cinco Ministérios eclesiais segundo Efésios; 
Igreja como Corpo de Cristo; espiritualidade pastoral e edificação da Igreja também são temas 
abordados. 
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Teologia Pastoral II – “Curso para Ministros” (21h/a ou 3 Créd.): Estuda o desenvolvimento 
de princípios de pluralidade: o que é pluralidade; a importância da pluralidade e seu ponto 
fraco: a luta contra a natureza caída; incentiva investigar os aspectos práticos da pluralidade e 
os aspectos da personalidade em uma reunião plural e a direção consensual do espírito; 
aborda a reflexão sobre o aprofundamento na visão; o equilíbrio teológico perfeito nas decisões 
e a polarização; o cuidado com a presunção e a síndrome messiânica do neófito; ensina a 
aquisição da autoridade não a impondo e o entendimento que Deus usa líderes para 
aperfeiçoar Seus santos, depois atribuindo a devida honra. Analisa e discute o legalismo e o 
liberalismo e suas tolerâncias: traços de farisaísmo – as sete dispensações e os estágios da 
vida; o histórico de lei e graça. 
 
Ética Ministerial (42h/a ou 6 Créd.): Estudo panorâmico da Ética Ministerial, com a 
perspectiva para aqueles que aspiram ao Ministério. Estudo sobre a ética da vida do ministro; 
estabelecimentos de relações na ética e nas relações eclesiais; reflexão sobre o que o ministro 
deve fazer; demonstração sobre a vida espiritual do ministro e orientação sobre o que o 
ministro não deve ser e nem fazer; discussão e comparação entre os falsos ministros e o 
ministro ético. 
 
Cerimônias e Capelania (42h/a ou 6 Créd.): A ordem nos cultos; direção de um culto; culto de 
oração; culto de doutrina; culto em ação de graças; cultos ao ar livre (evangelismo); celebração 
da Ceia do Senhor; unção com óleo; batismo em águas; separação (ordenação) de obreiros; 
celebração de casamento; Bodas de Ouro ou de Prata; apresentação de crianças; Colação de 
Grau na Igreja; despedida de obreiro para o campo; despedida e passagem de pastorado; 
noivado; celebração de quinze anos; funeral; lançamento de pedra fundamental; inauguração; 
solenidades cívicas no templo; a bênção apostólica. O curso tem por objetivo qualificar o 
cristão que cuida e presta assistência religiosa e espiritual, quer seja hospitalar, prisional, 
escolar e ação social. Prepara o aluno a lidar com situações adversas presentes no cotidiano 
de um capelão, relatando também que o amor e a compaixão são partes integrantes da 
verdadeira fé e salvação. 
 
Hermenêutica (42h/a ou 6 Créd.): Estuda o conceito de hermenêutica, equipa o aluno para 
corretamente interpretar a Bíblia ao preparar materiais para mensagens (sermões) ou ensino. 
Analisa princípios e processos de interpretação bíblica de forma histórica, teológica, gramatical 
e literariamente nos livros da Bíblia. Traz conhecimento dos princípios de interpretação bíblica 
mais largamente aceitos, aprendendo de forma prática como aplicar esses princípios em seus 
estudos. Estudo dos gêneros literários; figuras de linguagem; principais tipos de interpretação: 
histórica, tipológica, de profecias e parábolas. Teorias hermenêuticas contemporâneas. 
 
Homilética (42h/a + 42h/a estágio = 84h/a ou 12 Créd.): O curso tem por objetivo trazer ao 
aluno a definição de Homilética como arte da pregação, trazendo à luz instrumentos e técnicas 
para que o pregador desenvolva um bom sermão. O que é Homilética; os fundamentos da 
pregação bíblica; a pregação na Igreja Primitiva; tipologia de sermões; a estrutura do sermão; 
desenvolvimento do sermão; a introdução do sermão; a conclusão do sermão; tipos de sermão; 
exercícios para uma boa oratória; dicas gerais e avaliação; prática de elaboração e pregação 
de sermões.  
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VII. ÁREA DA CIÊNCIA DAS RELIGIÕES 
Apologética (42h/a ou 6 Créd.): Estudo sobre apologias cristãs e a classificação de apologias; 
apologética e a apologética religiosa; análise de apologias bíblicas: apologia vetero-
testamentária e apologia neotestamentária; busca de compreensão de apologia patrística e 
apologias contemporâneas e formas de argumentação científicas; a Bíblia provada 
cientificamente; pesquisa de métodos históricos, geográficos e filosóficos; princípios filosóficos 
aristotélicos, socráticos e de Hegel. 
 
Religiões Comparadas (21h/a + 14h/a congresso = 35h/a ou 5 Créd.): Abordagem cognitiva 
que conduz o aluno a perceber as várias religiões, seitas e heresias que surgiram ao longo dos 
anos. Estuda e analisa o fenômeno sociológico e religioso. 
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REGIMENTO INTERNO (MANUAL DO ALUNO) 
 

A VISÃO DO CTMA 
 

O CENTRO DE TREINAMENTO MINISTERIAL ÁGAPE (CTMA) faz parte da estratégia 
de ensino da Igreja da Comunhão Ágape, sendo o curso de formação ministerial para aqueles 
que possuem chamado ministerial de formação tais como: apóstolos, profetas, evangelistas, 
pastores e mestres. No CTMA, os servos de Deus podem ser treinados de maneira apropriada 
e profunda. O Reino de Deus só pode ser implantado eficazmente através de uma liderança 
bem treinada com habilitação e aperfeiçoamento dos santos para edificação do corpo de 
Cristo. 
  

PROPÓSITO 
 
O CTMA é um Curso Livre em Teologia e pode ser estabelecido nas igrejas com o 

objetivo de treinar servos para o ministério na implementação da visão celestial, formar 
obreiros ungidos e habilitados para o desempenho no ministério local e do corpo de Cristo, 
visando o cumprimento do aspecto de ensino que há na grande comissão.  

Tem como prioridade de ensino edificar a vida dos discípulos em áreas específicas 
como: caráter cristão, instrução bíblica e teológica, unção do Espírito, liderança eficaz e saúde 
emocional. (II Tm. 2.15; 2.2). 
 

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DO CTMA: 
 

A administração do CTMA, em seus núcleos, é composta por: Reitor que, segundo 
orientação do Colegiado da I.C.A., zela pelo bom andamento espiritual e doutrinário da 
instituição; diretor (a) que administra as questões pedagógicas e curriculares; e secretário (a) 
que executa as atividades institucionais e financeiras da administração. 
 
São Paulo: 
 

 Reitor: Bel. Pr. Marcus Garcia dos 
Santos 

 Diretora: Bela. Pra. Débora Araujo dos 
Santos 

 Secretário: José Felipe Coelho 
 

Rio Grande do Sul: 
 

 Reitor: Bel. Pr. Marcus Garcia dos 
Santos 

 Diretora: Bela. Pra. Deli Maria Alves 
dos Santos 

 Secretária: Bela. Cíntia de Oliveira 
Saft 

 
 

 
INFORMAÇÕES: 
 
 
ESTRATÉGIA:  
 
Aulas ministradas semanalmente por meio de vídeo (EAD) ou presencial, realização de 
atividades e leitura desenvolvidas por meio de matérias que lidam especificamente com os 
ministérios: Evangelístico, Pastoral, Profético e Apostólico e de Ensino. 
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CONDIÇÕES PARA APROVAÇÃO NO CURSO:  
 

 Frequência ou participação mínima em 75% das aulas em cada disciplina;  

 Apresentar rendimento satisfatório de, no mínimo, 70% nas provas e trabalhos;  

 Leitura de todo o material (apostila, textos complementares, livros extraclasse) e 
participação semanal nas atividades via sala de aula virtual;  

 Demonstrar maturidade espiritual e ministerial, de acordo com o testemunho cristão e 
confirmação do Espírito Santo.  
 
 

OBS.: Cada curso (Intensivo, Básico ou Avançado em Teologia) deve ser feito, 
preferencialmente, em um ano e, no máximo em dois anos. O aluno que faltar em um módulo, 
injustificadamente, ou não obter o rendimento mínimo satisfatório, será reprovado, e os 
módulos já cursados acumularão créditos para o ano seguinte. Não serão aceitos 
aproveitamento de disciplinas de um mesmo curso por mais de dois anos. Sendo assim, o 
aluno deverá cursar as disciplinas mais antigas novamente.  
 
MÉDIA MÍNIMA PARA APROVAÇÃO DAS DISCIPLINAS: 6 (seis)  
 
PAGAMENTO DO CURSO:  
O curso terá um custo de R$ 100,00 (cem reais) mensais, que deverá ser pago até o dia 10 de 
cada mês, via depósito bancário, pagamento online (PagSeguro) ou pessoalmente. Haverá 
mensalidade vigente nos meses de Fevereiro a Dezembro.  
 
 DURAÇÃO DO CURSO:  
O curso terá duração de 1(um) ano, dividido em Disciplinas e cada Disciplina em unidades 
semanais;  
 
AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM: http://www.ctma.org.br  
O acesso se dará utilizando nome de usuário (nome.ultimosobrenome) do aluno e senha 
(Senha padrão: Ctma2016@ ). A senha poderá ser alterada pelo aluno posteriormente. 
 
MATERIAL DIDÁTICO 

Em aula, serão utilizadas as apostilas do CTMA, bem como materiais diversos, 
solicitado de acordo com o critério de cada professor. Faz parte do planejamento, atentar-se 
aos materiais que serão utilizados para evitar que, no meio da aula, os alunos saiam para 
providenciá-los; 
 
LIVRO 

Para cada disciplina há um livro de leitura obrigatória que deverá ser lido até o final do 
módulo. 
 
COMUNICAÇÃO 

Toda a comunicação do seminário será feita por meio de e-mails ou por meio de 
comunicação da plataforma de ensino. 

 


