INSCRIÇÕES
De 10 de junho a 30 de novembro de 2018.
*O formulário de inscrição encontra-se disponível no Site do
ISTA.
*A inscrição será confirmada mediante o pagamento de
boleto bancário.

Número de vagas: 40. A turma será iniciada com, no
mínimo, 20 alunos/as matriculados/as.

MATRÍCULA
A matrícula será efetivada mediante o envio dos
documentos obrigatórios* e o preenchimento e a
assinatura do requerimento de matrícula e do contrato
de prestação de serviços educacionais na Secretaria
Acadêmica, no primeiro dia de aula.
*Os documentos poderão ser enviados pelo Site do ISTA ou
por Correios.

INVESTIMENTO
Taxa de inscrição: R$ 120,00
Curso: 15 parcelas de R$ 320,00 – Turma de 30 a 40
alunos/as; ou 15 parcelas de R$ 290,00 – Turma com
mais de 40 alunos/as.
*O número de alunos por turma influenciará o valor total do
curso, conforme demonstrado acima.
*O aluno que se matricular em turma em andamento
assinará termo de compromisso e dependerá da abertura
de uma nova turma do curso para concluir sua pósgraduação.

Apoio:

Pós-graduação Lato Sensu em

MISSIOLOGIA

Realização:
INSTITUTO SANTO TOMÁS DE AQUINO
Faculdade dos Religiosos de Filosofia e Teologia

Congregação das
Filhas de Maria Missionárias

Rua Itutinga, 340 | Minas Brasil | CEP 30.535-640
Belo Horizonte - MG
Informações: 31 3419-2811 | 31 3419-2821
posgrad@ista.edu.br | www.ista.edu.br

INSTITUTO SANTO TOMÁS DE AQUINO
Faculdade dos Religiosos de Filosofia e Teologia

APRESENTAÇÃO

PERÍODO DE REALIZAÇÃO

A Missão encontra seu sentido, motivação, fundamento e dinamismo no Mistério Trinitário. Ela visa ajudar a
comunidade humana a viver o amor, a solidariedade,
a justiça e a paz, fomentando novas relações entre as
pessoas e os povos, em um mundo cada vez mais
globalizado, pluricultural, pluriétnico e plurirreligioso.
Nessa realidade multifacetada, as cristãs e os cristãos
são provocados a discernir os sinais de um novo tempo
e responder com criatividade aos desafios que eles
apresentam à ação evangelizadora e missionária.
Nesse sentido, o Instituto Santo Tomás de Aquino – ISTA,
em parceria com a Congregação das Filhas de Maria
Missionárias, e com o apoio da Ação Episcopal Adveniat
e das Pontifícias Obras Missionárias – POM, oferece a Pósgraduação Lato Sensu em Missiologia, a fim de
fomentar espaços de reflexão e proporcionar uma
formação missionária crítica, alicerçada nos eixos
bíblico-teológico e eclesiológico, antropológico-cultural,
espiritualidade missionária, vida consagrada e missão e
pedagógico-metodológico.

Módulo 1 – 07 a 19 de janeiro de 2019
Módulo 2 – 08 a 20 de julho de 2019
Módulo 3 – 06 a 18 de janeiro de 2020

OBJETIVOS
ü

ü
ü
ü
ü

Suscitar a discussão e aprofundamento sobre os
conhecimentos de Teologia da Missão e métodos
missionários que marcaram o processo de
Evangelização no decorrer da história e no atual
contexto socioeclesial;
Oportunizar formação, experiências e vivências
missionárias;
Proporcionar uma formação missionária voltada
para os desafios atuais;
Despertar a atenção para os apelos da missão
hoje;
Fomentar uma espiritualidade missionária comprometida com a transformação da realidade.

PÚBLICO-ALVO
Religiosas e Religiosos, lideranças leigas, missionárias e
missionários e outras pessoas envolvidas e interessadas na temática.

CARGA HORÁRIA
Total de 360 horas, mais leituras, trabalhos, seminários
e realização do Trabalho de Conclusão de Curso
(TCC).

PRÉ-REQUISITO
Curso superior completo em qualquer área, preferencialmente em Teologia ou Filosofia.

MATRIZ CURRICULAR
MÓDULO 1

CARGA HORÁRIA

Teologia da missão –
fundamentos, trajetória histórica, desafios atuais
Pneumatologia missionária
Eclesiologia missionária
A missão de Israel e o profetismo
Metodologias missionárias e processo de evangelização
Metodologia de organização, registro e
análise de práticas missionárias
Seminário – intercâmbio de práticas
missionárias interculturais
Oficinas temáticas
Experiência missionária
TOTAL

5h
10h
120h

MÓDULO 2

CARGA HORÁRIA

O movimento missionário no I e II séculos cristãos
Antropologia cultural
Desafios urbanos à missão no mundo atual
Leigas e leigos – protagonistas, sujeitos ou agentes
Missão e diálogo inter-religioso
Missão e mobilidade humana – desafios e articulações
Socialização de projetos missionários
Experiência missionária
TOTAL

MÓDULO 3

15h
10h
20h
15h
20h
20h
5h

20h
20h
20h
10h
20h
10h
15h
5h
120h
CARGA HORÁRIA

A catequese mistagógica hoje –
desafios e um novo paradigma catequético
Ética e espiritualidade em perspectiva missionária
Discipulado missionário na perspectiva de gênero
Dimensão psicoafetiva na constituição do ser missionário
Partilha e análise da prática missionária
Juventudes – novos territórios, novas mídias,
novos desafios, novas práticas
Espiritualidade missionária – missão, martírio e profecia
Celebração conclusiva
TOTAL

20h
***
120h

Carga Horária Total do Curso

360h

15h
20h
20h
15h
20h
10h

