
Curitiba,16 de novembro de 2021 

 

“Então conheçamos, e prossigamos em conhecer ao Senhor; 
a sua saída, como a alva, é certa; e ele a nós virá como a chuva, 
como chuva serôdia que rega a terra” (Os 6:3). 

 
Prezados Irmãos e Irmãs! 

Que a graça e paz da parte de Deus vos sejam multiplicadas. 

 

O Departamento de Educação Cristã, juntamente com a Diretoria 
Nacional Batista do Sétimo dia, tem a alegria de anunciar a abertura de uma 
nova turma para o Treinamento Ministerial por Extensão (T.I.M.E). 

O TIME foi reestruturado visando atender melhor às necessidades e a 
realidade de nossa amada igreja. Abaixo listamos uma breve descrição de 
como o curso funcionará: 

DA CARGA HORÁRIA 

O curso terá duração de 2 anos e 1600 horas de curso. Serão 24 
disciplinas distribuídas em 8 bimestres. Assim, cada bimestre terá 3 disciplinas.  

DA METODOLOGIA 

Toda a ação pedagógica se dará no Ambiente Virtual Aprendizagem – 
AVA. Nele estará disponível as aulas gravadas, o material didático, o fórum de 
discussão, a comunicação com a equipe gestora e os tutores. O estudante terá 
flexibilidade na organização dos seus tempos de estudo. 

DA GRADE CURRICULAR 

Ao fazer o treinamento o aluno estudará as seguintes matérias: 

1º BIMESTRE 1 - NIVELAMENTO DA LÍNGUA 
PORTUGUESA 

80 HORAS 

2 – TEOLOGIA SISTEMÁTICA I 80 HORAS 
3 – INTRODUÇÃO À BÍBLIA 40 HORAS 

2º BIMESTRE 1 – TEOLOGIA SISTEMÁTICA II 80 HORAS 
2- HISTÓRIA ECLESIÁSTICA I 80 HORAS 
3 – HERMENEUTICA  40 HORAS 

3º BIMESTRE 1 – ANTIGO TESTAMENTO 80 HORAS 
2 – NOVO TESTAMENTO I 80 HORAS 
3 – HISTÓRIA ECLESIÁSTICA II 40 HORAS 

4º BIMESTRE 1 – ANTIGO TESTAMENTO II 80 HORAS 
2 – NOVO TESTAMENTO II 80 HORAS 
3 - HOMILÉTICA  40 HORAS 

 TOTAL 800 HORAS 
 

 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/os/6/3+


ANO 2 
BIMESTRE DISCIPLINAS CARGA 

HORÁRIA 
1º BIMESTRE 1 – TEOLOGIA SISTEMÁTICA III 80 HORAS 

2 – LITURGIA, MÚSICA E ADORAÇÃO 80 HORAS 

3 – PROJETO INTEGRADOR I 40 HORAS 

2º BIMESTRE 1 – TEOLOGIA SISTEMÁTICA IV 80 HORAS 

2- EVANGELISMO E DISCIPULADO 80 HORAS 

3 – PROJETO INTEGRADOR II 40 HORAS 

3º BIMESTRE 1 – METODOLOGIA CIENTÍFICA 80 HORAS 

2 – DISTINTIVOS E HISTÓRIA BSD 80 HORAS 

3 – EDUCAÇÃO CRISTÃ 40 HORAS 

4º BIMESTRE 1 – LITERATURA APOCALÍPTICA 80 HORAS 

2 – ADMISTRAÇÃO E LIDERANÇA 80 HORAS 

3 –HARMONIA ENTRE LEI E GRAÇA 40 HORAS 

 TOTAL 800 HORAS 

 

ENCONTRO PRESENCIAL 

As turmas não serão mais divididas em polos como antes. Neste novo 
modelo teremos turma única com alunos de todos os lugares do país. 
Acreditamos que isso será benéfico para o entrosamento entre irmãos de 
vários estados, pois além do enriquecimento cultural os alunos poderão 
conhecer a realidade de nossas igrejas em várias regiões de nosso país.  

Além das aulas semanais via AVA (Ambiente Virtual do Aluno) haverá 
encontros presencias que possibilitarão que os estudantes participem de 
palestras, workshops, compartilhe experiências com outros estudantes e sejam 
imersos em atividades práticas. Ocorrerão 3 encontros ao longo do curso 
sempre em lugares diferentes. 

DO VALOR MENSAL 

O Treinamento ministerial terá um custo de R$ 130,00 (Cento e trinta 
reais) mensais. Por este valor o aluno terá a sua disposição material que 
receberá em PDF, vídeo aulas semanais sobre as matérias em estudo e tutoria 
para esclarecimento de dúvidas. 



PERFIL DO EGRESSO 

O estudante que deseja cursar deverá ter 16 anos de idade e cursando 
ensino médio.  

No ingresso, o candidato deverá realizar uma redação em que 
dissertará acercar dos motivos que o levaram a se inscrever no TIME. 
Essa redação não tem caráter eliminatório. Servirá como uma avaliação 
diagnóstica que municiará as ações pedagógicas a turma, numa perspectiva 
geral e ao estudante, numa visão mais específica. 

Na primeira turma, o ingresso será restrito aos membros batistas 
do sétimo dia indicados e referendados pelas suas igrejas locais. Ao longo 
do ano de 2022, a equipe gestora do TIME em conjunto com a diretoria da 
CBSDB e seus departamentos analisarão a viabilidade de abertura do curso 
para candidatos que não sejam membros batistas do sétimo dia.  

 

As matrículas podem ser feitas até fevereiro de 2022, as aulas iniciarão 
em março de 2022. 

Maiores esclarecimentos podem ser obtidos através do Telefone 41 9 
9755 0117 ou pelo e-mail time@cbsdb.com.br com o Pr. Claudir Oliveira. 

No amor do Mestre 

 

Pr. Claudir Oliveira 
___________________________________ 

Diretor do TIME 

 

Pr. Edvard Portes Soles 
___________________________________ 
Diretor Dpto. Educação Cristã 
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