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O F E R T A   D E   C U R S O S 
Ano Académico 2022 e 2023 

 

❖ Mentoria   
Esta actividade é elaborada para auxiliar os estudantes nos seus estudos e 
desenvolvimento pessoal. A mentoria pode incluir uma vasta gama de actividades, que   
pretendem ajudar a guiar o desenvolvimento do estudante, seja em aconselhamento   
académico, adoração corporativa, direcção espiritual e debate em pequenos grupos   
sobre assuntos relevantes relacionados com os seus estudos. 

A mentoria é um requisito para todos os programas.   
Data: Durante o ano lectivo 2022-2023   
Coordenadora responsável: Rev. Raquel Pereira, MA   
Crédito:  0,5 ECTS   

❖ Práticas   
Os créditos das Práticas permitem aos estudantes obter experiência supervisionada e 
prática ao participarem no ministério da sua igreja local ou contexto local durante   
o curso de estudo. As horas de práticas são ganhas ao juntarem-se ou participarem   
numa equipa ou grupo ministerial contínuo e activo. A participação do estudante   
dentro da equipa e a contribuição do ministério àqueles que estão a ser servidos   
devem ser avaliados pelas horas de prática a ser ganhas.   

Este  curso  ajuda  a  cumprir  os  requisitos  do  envolvimento  ministerial  prático   
construído em todos os programas do EuNC.   

Data: Durante o ano lectivo 2022-2023   
Coordenadora responsável: Rev. Raquel Pereira, MA   
Crédito: varia entre 0,5 ECTS e 1 ECTS   

❖ Pregação   
Este curso introduz os estudantes aos fundamentos para a composição e entrega de uma 
pregação, focando especialmente em sermões exposicionais.   

Os pré-requisitos para este curso são Introdução ao Velho e ao Novo Testamentos, e 
Fundamentos para o Estudo da Bíblia. A Missão de Deus e Igreja e Adoração Cristã   
são pré-requisitos preferenciais.   

  Data:      12 de Setembro a 20 de Novembro de 2022   
  Prof.:      Dr. Chris Palmer     
  Crédito:  5 ECTS   
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❖ Introdução ao Novo Testamento   
Este curso é uma introdução à literatura do Novo Testamento. Examina os temas, os 
antecedentes históricos, sociais e culturais, e o carácter literário dos livros do Novo 
Testamento e reflecte sobre a relevância do seu testemunho de Jesus Cristo para a 
sociedade contemporânea.   

Este curso não tem pré-requisitos.   

Data:      12 de Setembro a 20 de Novembro de 2022   
Prof.:      Rev. João Pedro Pereira, MA       
Crédito:  5 ECTS   

❖ Literatura Paulina   
Um estudo da vida e epistolas de Paulo, o curso irá focar-se num estudo do contexto de 
Paulo e um estudo, consequentemente, exegético de parte dessas três cartas. Este   
curso providencia oportunidades para desenvolver competências exegéticas e   
expositivas que são necessárias ao estudo, pregação e ministério bíblicos efectivos.   
Estas cartas são estudadas na estrutura do seu significado para a edificação da   
comunidade da fé.   

Este é um curso tem Introdução ao Novo Testamento e Fundamentos para o Estudo   
da Bíblia como pré-requisitos   

Data:  9 de Janeiro a 19 de Fevereiro de 2023   
Prof.:         Dr. Dean Flemming, Ph.D.   
Crédito:    3 ECTS & 5 ECTS   

❖ Pentateuco   
Este curso é um estudo dos primeiros cinco livros do Velho Testamento, com atenção dada 
ao fio narrativo que percorre Génesis a Deuteronómio, os temas teológicos que   
se levantam deste material, e a forma na qual o Torá forma a identidade do povo   
hebreu. O curso também inclui uma breve introdução aos métodos de estudo destes   
livros.    

Este é um curso tem Introdução ao Velho Testamento e Fundamentos para o Estudo   
da Bíblia como pré-requisitos.   

Data:      6 de Março a 16 de Abril de 2023   
Prof.:      Susana Ferreira Campos, MA     
Crédito:  3 ECTS 
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❖ Introdução à Teologia   
Este curso explora a necessidade para reflexão teológica na comunidade cristã e vida 
pessoal, e introduz os estudantes à disciplina de reflexão teológica, terminologia   
básica, e à organização da teologia como uma disciplina académica.   

Data:  6 de Março a 16 de Abril de 2023   
Prof.:      Priscila Guevara, MA     
Crédito:  3 ECTS 

❖ Liderança na Igreja  
Este curso introduz o estudante à teoria da liderança e administração na congregação 
local. O curso desafia cada estudante a tornar-se um líder/pastor semelhante a Cristo no 
ambiente da igreja local e a dar liderança de acordo com os seus dons.   

Os pré-requisitos preferenciais para o curso são Comunicação Interpessoal, A Missão de 
Deus e a Igreja e Vocação e Ministério Pessoal.   

Data:  3 de Abril a 10 de Junho de 2023   
Prof.: Matteo Ricciardi, M.A., Ph.D.   
Crédito:    5 ECTS   

❖ História da Igreja 2   
Este curso é uma introdução à história da Igreja e sua teologia desde os primeiros 
tempos até à actualidade, como expressa no cristianismo ocidental e oriental.     

A História da Igreja serve como base história para os cursos de teologia e ministério.   
Dependendo do local, certos períodos da história da igreja serão enfatizados mais do   
que outros.   

Data:      22 de Maio a 2 Julho de 2023   
Prof.:      Rev. Dr. Fernando Almeida, MA, EdD     
Crédito:  3 ECTS 

❖ Evangelhos Sinópticos 
Este curso é um estudo dos primeiros três Evangelhos, com atenção ao seu contexto, 
estrutura literária, e mensagem teológica, assim como as suas semelhanças e diferenças. 
O curso realçará o estudo exegético destes Evangelhos baseado numa tradução moderna. 
Este curso estende a aprendizagem base do estudante acerca de temas bíblicos 
introdutórios e providencia oportunidades para desenvolver competências exegéticas e 
exposicionais que são necessárias ao estudo, pregação e ministério bíblicos efectivos. Estes 
livros são estudados dentro da estrutura do seu significado para a comunidade da fé.  

Este é um curso tem Introdução ao Novo Testamento e Fundamentos para o Estudo da 
Bíblia como pré-requisitos. 

Data:      5 de Junho a 12 de Agosto de 2023   
Prof.:      Rev. João Pedro Pereira, MA 
Crédito:  5 ECTS 
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❖ Integração Ministerial 
Este curso pretende integrar os vários cursos relacionados com o ministério num modelo 
para o ministério da igreja local, e avalia também a aptidão do estudante para o ministério. 

Data:      14 de Agosto a 23 de Setembro de 2023   
Prof.:      Rev. João Pedro Pereira, MA 
Crédito:  3 ECTS 

################################################ 

DATAS, CURSOS E NÍVEIS DE APRENDIZAGEM 

DATAS CURSOS   CRÉDITO   

NÍVEL I NÍVEL II 

(novos alunos) 
(alunos mais 
avançados) 

Ano Académico 
2022-2023   

Mentoria 0,5 Sim Sim 

Ano Académico 
2022-2023  

Práticas 0,5 / 1,00 Sim Sim 

12 Setembro a         
20 Novembro 2022 

Pregação 5 Não Sim 

12 Setembro a         
20 Novembro 2022  

Introdução ao Novo 
Testamento 

5 Sim Sim 

9 Janeiro a              
19 Fevereiro 2023  

Literatura Paulina 3 & 5 Sim Sim 

 6 Março a              
16 Abril 2023 

Pentateuco 3 Não Sim 

6 de Março a                    
16 de Abril 2023  

Introdução à 
Teologia 

3 Sim Sim 

3 de Abril a 
10 de Junho 2023 

Liderança na Igreja 5 Não Sim 
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DATAS CURSOS   CRÉDITO   

NÍVEL I NÍVEL II 

(novos alunos) 
(alunos mais 
avançados) 

22 Maio a 
2 Julho 2023 

História da Igreja 2 3 Sim Sim 

5 Junho a 
12 Agosto 2023 

Evangelhos 
Sinópticos 

5 Não Sim 

14 Agosto a  
23 Setembro 2023 

Integração 
Ministerial 

3 Não Sim 

 
 

Qualquer um destes cursos faz parte dos requisitos mínimos para os programas do   
Certificado em Formação Espiritual e do Diploma em Ministério Cristão, conforme 

apresentados no Curriculum do Centro de Estudos – Portugal. 


