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QUALIDADES INDISPENSÁVEIS PARA O ESTUDIOSO DA BÍBLIA SAGRADA. 

 

 A BÍBLIA SAGRADA, A PALAVRA DE DEUS, não é uma literatura comum, por isso, quem deseja estudá-la a 

fim de aproveitar ao máximo os ensinamentos do seu conteúdo há de ter algumas características indispensáveis, 

quais sejam: 

 

01- Ser CRISTÃO autêntico, ou seja, LAVADO E REMIDO PELO SANGUE DE JESUS CRISTO. 

02- Ter um profundo amor e respeito a DEUS. 

03- Depender inteiramente do ESPÍRITO SANTO. 

04- Ser amante da VERDADE BÍBLICA. 

05- Esforçar-se ao máximo para viver de acordo com a vontade de DEUS. 

 

 Quem se propuser a estudar a BÍBLIA SAGRADA sem, pelo menos, ter estas cinco características, com 

certeza, não tirará da mesma, o tanto que ela tem oferecer, por isso, há muitas heresias e seitas cristãs heréticas. 

 

SEMINÁRIO TEOLÓGICO – MISSÃO CRESCER 

Curso Nível Básico 

 

Pré-requisitos: Para fazer os cursos do Seminário Teológico (Básico, Médio ou Bacharel), não exigimos 

nível de escolaridade, sugere-se ter Ensino Médio Completo. 

 

Matérias abordadas no Curso – Grade 

A Grade Curricular do Curso Básico em Teologia é composta por 20 disciplinas modulares 

criteriosamente organizadas para um melhor aproveitamento do curso. 

 

Plano de Ensino completo de cada módulo a ser estudado. 

 

Introdução Bíblica 

História da Igreja 

História do Cristianismo  

Teontologia 

Teologia Bíblica do A.T.  

Teologia Bíblica do N.T. 

Seitas e Heresias 

Missiologia 

Pneumatologia / Paracletologia 

 

Duração: A duração do Seminário Teológico Nível Básico depende do rendimento em sala de aula, a 

previsão é 1 ano e meio a 2 anos.  

 

Por exemplo: tendo um bom aproveitamento das horas/aulas – o professor não ser “detido” em 

determinados assuntos e o cumprimento do estudo em casa por parte do aluno, pode-se concluir o 

curso em até 1,5 anos. Mas podendo chegar até 2 anos de duração por conta delongas no decorrer 

do curso. 

 

O Seminário Teológico - Nível Básico é válido para fins eclesiásticos (religiosos), respaldos nos 

pareceres: 241 de 15/03/99; 296 de 10/08/99; 97 de 06/04/99; Decreto Lei 1051/69 art. 1º; Decreto Lei nº 

9394 de 20/12/96 art. 50 (LBD); Decreto nº 5.622 de 20/12/05; Art. 80 da LBD (Lei 9394/96). 

 

Documentação: Cópias de CPF e RG e Contrato Preenchido e assinado. 

 

Exegese e Hermenêutica 

Homilética 

Eclesiologia 

Ética Cristã 

A Reforma Protestante 

Evangelismo Pessoal 

Teologia Sistemática 

Geografia Bíblica  

Escatologia 
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Avaliações: a final de cada módulo, o aluno será submetido a uma avaliação concernente a matéria 

estudada, podendo ser provas objetivas (de múltipla escolha | certo ou errado - Questionário), ou 

provas discursivas (dissertativa | expositiva). 

 

Certificado: O certificado só será concedido aos alunos que tiverem um aproveitamento mínimo de 

60% de acertos nas provas e frequências nas aulas, no decorrer do curso. 

 

Perfil destinado ao Estudante do Seminário Teológico “Crescer” da Igreja Missão da Fé. 

 

NOSSOS CURSOS NÃO SÃO RECONHECIDOS PELO MEC E SREs. 

Nossos cursos são “Cursos Livres” e podem ser ministrados de acordo com as leis que os regulamenta, 

por isso possuem valor “Eclesiástico”. Não temos e nem buscamos o Reconhecimento do MEC.  

 

Nosso CE – Centro de Estudo opta no momento pela “visão ministerial”. Assim, pessoas com atuação 

nas mais diversas áreas optam por um Curso aberto e livre, não só pela facilidade de cursá-lo, 

enquanto prosseguem em sua atividade profissional ou estudantil, mas também porque, em geral, os 

Cursos de Teologia tendem a ser mais focados na aplicabilidade prática dos conceitos, melhorando 

assim o seu desenvolvimento e sua atuação. 

 

O estado laico e os cursos de teologia do CE – Missão da Fé 

Os cursos CE-IMDF não são da competência dos órgãos públicos (MEC, secretaria estadual ou municipal de 

educação) para reconhecimento por serem cursos religiosos confessionais (Laicidade do estado. Não 

interferência do Estado na religião. Art 19, incisos I e III, Const i t u iç ão Federal /1988 ). 

Portanto, de acordo com o Decre to - le i  Nr  1 .051/69 , Art 42 da Le i  Nr  9 .394/96  (Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional) e Le i  Nr  11 .741/08  os cursos de teologia bíblica confessionais não necessitam de 

reconhecimento dos órgãos governamentais. 

Todos os nossos cursos de teologia (Básico, Médio e Bacharel) são, em sua essência, de cunho eclesiástico 

voltados para o crescimento espiritual dos alunos, bem como para prepará-los ao exercício ministerial, sendo, 

portanto, ministrados na condição de CURSO LIVRE, ou seja, SEM  reconhecimento do MEC. Entretanto, sua 

titulação é reconhecida em âmbito eclesial e de organizações cristãs. 

Definição e Informações Legais sobre Cursos Livres 

Os cursos livres têm como Base Legal o Decreto Presidencial N° 5.154, de 23 de julho de 2004, Art. 1° e 

3° e PORTARIA Nº 008, de 25/06/2002 publicado no DIÁRIO OFICIAL – SC – Nº 16.935 – 27.06.2002. 

O Curso livre é uma modalidade de educação não-formal de duração variável, destinada a 

proporcionar ao trabalhador conhecimentos que lhe permitam profissionalizar-se, qualificar-se e 

atualizar-se para o trabalho e ou para fins de conhecimento e informação. 

A Constituição Federal em seu Artigo 205/CF, “caput”, prevê que a educação é direito de todos e 

será incentivada pela sociedade. 

 

Tal prática é defendida também pelo Artigo 206/CF que prevê que o ensino será ministrado com base 

em alguns princípios e em seu inciso II: “a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar 

pensamentos, a arte e o saber”. 

Curso Livre – Lei nº 9.394/96 – Diretrizes e Bases da Educação Nacional passou a integrar a modalidade 

de Educação Profissional. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del1051.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11741.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5154.htm
http://www.glucena.com.br/wp-content/uploads/2013/03/portaria_008.pdf
http://www.glucena.com.br/wp-content/uploads/2013/03/portaria_008.pdf
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/constituicao.pdf
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/constituicao.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm
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Educação Profissional, é a modalidade de educação não-formal de duração variável, destinada a 

proporcionar ao trabalhador conhecimentos que lhe permitam profissionalizar-se, qualificar-se e 

atualizar-se para o trabalho. 

Conforme a Lei nº. 9394/96, o Decreto nº. 5.154/04 e a Deliberação CEE 14/97 (Indicação CEE 14/97) )  

que revolucionou a educação no Brasil; citam que os cursos chamados “Livres” não necessitam de 

prévia autorização para funcionamento nem de posterior reconhecimento do Conselho de Educação 

competente. 

Desse modo, a oferta desses cursos não depende de atos autorizativos por parte deste Ministério, 

quais sejam: credenciamento institucional, autorização e reconhecimento de curso. 

Além das modalidades de ensino Fundamental, Médio, Técnico e Superior, a legislação 

brasileira regulamentou a categoria “Curso Livre” que atende  a população com objetivo de oferecer 

profissionalização e capacitação rápida para diversas áreas de atuação no mercado de trabalho e 

para formação de pensadores.  

Por exemplo: administradores, terapeutas, filósofos, teólogos, informática, atendimento, secretariado, 

web design, segurança, idiomas, culinária, corte & costura, estética, beleza, etc. 

As escolas e instituições que oferecem estes tipos de cursos têm direito de emitir certificado ao aluno 

em conformidade com a lei nº 9394/96 e Decreto nº 2.208/97. Cooperativas, instituições, igrejas e 

profissionais autônomos também podem ministrar tais cursos e emitir certificado. 

Não havendo exigência de escolaridade anterior. 

Livre significa que não existe a obrigatoriedade de: carga horária podendo variar entre algumas horas 

ou vários meses de duração, disciplinas, tempo de duração e diploma anterior. 

As escolas e instituições que oferecem este tipo de curso têm direito de emitir certificado ao aluno em 

conformidade com a Lei nº 9394/96; Decreto nº 5.154/04; Deliberação CEE 14/97 (Indicação CEE 

14/97). 

 

Lembrando que Curso livre não tem vínculo nem reconhecimento pelo MEC/CAPES. 

Esses Certificados têm validade legal para diversos fins, porém não podem ser convalidados, 

validados ou chancelados por escolas reconhecidas pelo MEC/CAPES. 

A jurisprudência do Conselho Nacional de Educação tem sido no sentido de declarar-lhes a 

equivalência, de acordo com regras amplas e flexíveis. Cooperativas, Empresas e Profissionais 

Autônomos também podem ministrar tais cursos e emitir certificado. 

Embora os cursos livres sejam isentos de fiscalização e reconhecimento pelo MEC o CE – Centro de 

Estudos Missão da Fé não dispensa os critérios acadêmicos e didático-pedagógicos exigidos a 

qualquer outra modalidade de cursos, sejam eles “livres” ou não. 

Atenciosamente, Centro de Estudos – Igreja Missão da Fé  

Pr. Marcos Guimarães – Coordenador Pedagógico  

Apóstola Glória Fernandes – Coordenação Geral 

 

http://www.glucena.com.br/legislacao_cursos_livres/ 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5154.htm
http://www.crmariocovas.sp.gov.br/pdf/diretrizes_p0855-0859_c.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5154.htm
http://www.crmariocovas.sp.gov.br/pdf/diretrizes_p0855-0859_c.pdf
http://www.crmariocovas.sp.gov.br/pdf/diretrizes_p0855-0859_c.pdf
http://www.glucena.com.br/legislacao_cursos_livres/

