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CLC - CURSO DE LIDERANÇA CRISTÃ
I – O Curso: seu objetivo e sua modalidade
O Curso de Liderança Cristã do RDNE tem por objetivo oferecer preparação para o exercício de funções
de liderança a serviço da igreja: oﬁciais, evangelistas, missionários, professores de EBD, conselheiros
bíblicos... Apresenta-se, portanto, como importante instrumental para ampliar a atuação de cristãos no
suporte ministerial, assim como para o aprimoramento dos que já atuam. Sua modalidade é a de EaD
(Ensino à Distância),monitorada localmente.

II – Nosso modelo EaD
1. Todo o material didático é preparado por professores do seminário; a disponibilização é por via do
correio, ou por via da internet.
2. O monitoramento é local: o monitor atua como se fosse um agente avançado do seminário. É ele quem
acompanha o andamento, tira dúvidas (com possibilidade de recorrer ao seminário), aplica as provas e
conduz as atividades práticas do aluno.
3. Há dois ciclos no curso: Fundamental (8 disciplinas) e Capacitação (4 disciplinas).
4. Certiﬁcam-se os que concluírem, satisfatoriamente, as duas fases, em sucessão. Pode-se cumprir uma
nova Capacitação sem precisar repetir a Fundamental, ou repetir disciplinas comuns.
5. Cada disciplina contém, via de regra, 20 lições equivalentes a uma hora e meia, cada, totalizando 30
horas de estudos por disciplina.

III – Vantagens do modelo EaD
1. O aluno estuda onde quiser, em dias e horários que quiser; ocorre economia de tempo, pelo menos
quanto ao deslocamento (ida e volta) ao seminário.
2. Em decorrência de todos os fatores, há, também, considerável economia ﬁnanceira.
3. O aluno determina o seu andamento, que acarreta na duração do seu curso.
4. Pode-se formar grupos locais de estudos, sob monitoria local, sem limitação de número ou espaço.
5. O aluno pode ter acesso a professores qualiﬁcados, mesmo que não estejam em suas localidades.

IV– Ciclo de Capacitações
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Educação Cristã
Aconselhamento Bíblico
Evangelismo & Missões
Oﬁcialato Eclesiástico
Capelania (lançamento em breve)
Ministério infantil (lançamento em breve)

OBSERVAÇÕES
Para cumprir o curso em um ano, é desejável que o aluno consiga estudar uma Disciplina (módulo) a
cada mês. Se assim o ﬁzer, concluirá a Fase Fundamental em 08 meses e a Capacitação em 04 meses.
Caso queira fazer 01 módulo a cada 02 meses terá a duração de 02 anos.
O prazo máximo recomendável para a consecução do curso é de três (03) anos.
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V - Currículo (360 horas)
V.i - Ciclo Fundamental (240 horas)
Ÿ Introdução Bíblica : Rev. José João de Paula
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Interpretação Bíblica : Rev. José João de Paula
História da Igreja (I) : Rev. Floriano Sant’Anna
História da Igreja (II) : Rev. Floriano Sant’Anna
Doutrinas (I) : Rev. Ulisses Horta Simões
Doutrinas (II) : Rev. Ulisses Horta Simões
Culto & Liturgia : Rev. Renê Alves Stofel
Dons Espirituais : Rev. Ulisses Horta Simões

V.i i - Ciclo Capacitação (120 horas, cada ciclo)
A) Educação Cristã
Ÿ Teologia da educação Cristã
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Noções de Didática e Metodologia de Pesquisa
Escola Bíblia Dominical - Origem, Propósito e Organização
Preparo de Mensagens e Estudos Bíblicos

B) Aconselhamento Bíblico
Ÿ Princípios do Aconselhamento Bíblico
Ÿ
Ÿ
Ÿ

O Conselheiro Cristão
Ministério de Visitação
Teologia Bíblica da Família

C) Evangelismo & Missões
Ÿ Preparo de Mensagens e Estudos Bíblicos
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Evangelismo e Discipulamento
Missiologia Básica
Apologética & Religiões Comparadas

D) Oﬁcialato Eclesiástico
Ÿ Ofícios Bíblicos
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Liderança & Administração
Constituição & Ordem da Igreja
Preparo de Mensagens e estudos Bíblicos

E) Capelania (em preparação)
Ÿ Introdução à Capelania & Capelania Escolar
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Capelania Prisional
Capelania Hospitalar
Capelania Militar

F) Ministério Infantil (em preparação)
Ÿ Fundamentos da Pedagogia Infantil Cristã
Ÿ
Ÿ
Ÿ

A Salvação das Crianças
EBD - Departamento Infantil
Programas Infantis: EBF, C5D, Acampamentos

Obs.: as disciplinas da Capacitação requerem cumprimento do TLM - Treinamento Local Monitorado:
atividades práticas supervisionadas (monitoradas) .
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CLC - CURSO DE LIDERANÇA CRISTÃ
VI – Operacionalização do Curso
1. Estudo individual : O aluno pode estudar individualmente, mas não pode deixar de ter um monitor
local. Podem ser alunos membros de quaisquer igrejas evangélicas, em plena comunhão.
2. Estudo em grupo : Podem ser formados grupos de estudos, também sob monitoria local, numa
mesma localidade.
3. Custeio do curso : Cada módulo (disciplina) tem seu preço unitário (consulte, para saber o valor
vigente).
Para alunos individuais estudando por via impressa (correios), as despesas de correio correm por conta
do seminário; no entanto, somente serão expedidas apostilas de duas em duas, o que implica em
pagamento duplo.
Para grupos, a cobrança é coletiva (e não individual); oferecem-se descontos, conforme a composição
numérica:
CONSULTE OS DESCONTOS PROGRESSIVOS APLICÁVEIS !
Para alunos por via da internet (implementação em breve), o custo é ﬁxo, independentemente da
consecução individual ou em grupo.
Os pagamentos são efetuados por via bancária: transferência, depósito, boleto (em breve, via cartão).
Caso o monitor de andamento queira ter apostilas para seu acompanhamento do(s) aluno(s), poderá ter
descontos em dobro do valor unitário do(s) aluno(s).
4. Avaliações : serão aplicadas sob a responsabilidade do monitor local; este também se responsabilizará
pelo seu encaminhamento ao seminário, para correção. Caso o aluno não alcance o índice de aprovação
(60%), terá 15 (quinze) dias para preparar-se para repetir o exame.
5. Certiﬁcação : Pode-se contar com certiﬁcado parcial, mediante conclusão satisfatória do Ciclo
Fundamental, que é pré-requisito para qualquer unidade do Ciclo Capacitação. O certiﬁcado pleno será
expedido mediante a conclusão de um Ciclo de Capacitação.

INSTRUÇÕES PARA MATRÍCULA
1. Encaminhe e-mail ao CLC/RDNE, solicitando ficha(s) de matrícula(s) e
demais instruções (inclusive financeiras);
2. Ao receber, prepare a documentação solicitada e encaminhe, via correio
ou digitalizada, para validação;
3. Junto com a documentação, deverá seguir, também, o Termo de
Compromisso do monitor local, conforme modelo.

E-mail : lideranca @ seminariordne.org.br
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CLC - CURSO DE LIDERANÇA CRISTÃ

Termo de Apresentação e Compromisso
Ao CLC / RDNE - Seminário Teológico Presbiteriano “Rev. Denoel Nicodemos Eller”
Assuntos: Apresentação de aluno
Compromisso de monitoria local
Por meio desta, apresento ao Seminário Teológico Presbiteriano ”Rev. Denoel Nicodemos Eller” o(a)
irmão(ã) correspondente à(s) ﬁcha(s) anexas, com nome(s) relacionado(s) no verso deste termo.
Declaro que o(s) mesmo(s) é/são membros da Igreja ............................................................................................
em plena comunhão, habilitando-se a cumprir o CLC/RDNE, conforme programa estabelecido.
O cumprimento do curso por este aluno será [individual] / [em grupo].
Acrescento ainda que, como monitor local do curso deste aluno, assumo a responsabilidade de desempenhar as seguinte funções:
1. Acompanhar e supervisionar os estudos de modo a que o(s) aluno(s) alcance(m) o melhor proveito
possível;
2. Incentivar sua persistência, de modo a que persevere(m) até à conclusão;
3. Aplicar os exames de avaliação com lisura, encaminhando-os ao seminário, para correção ;
4. Propiciar, supervisionar e avaliar as atividades práticas do TLM;
5. Manter contato com a coordenação do curso, no seminário, sempre que necessário, de modo a
preservar a interação que for útil para o bom andamento do curso com meu(s) monitorado(s).

................................................................ ........ de .......................................... de ...................
(Local

(Dia)

(Mês)

(Ano)

.......................................................................................................
(assinatura)

NOME :.................................................................................................................................

Telefones (

) ...................................................................................................................................................

Endereço ............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
E-mail ...................................................................................................................................................................
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