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O DEMI é um Departamento da AMTB, que sucedeu a antiga APMB (Associação de Professores
de Missões no Brasil), para atuar no âmbito da Educação Missiológica e apoio aos professores
de missões no Brasil. A Consulta de 2019 é uma sequência da Consulta de 2018, que tratou do
tema “Treinamento Missionário – paradigmas, perspectivas e desafios”. Este ano, pretendemos
trabalhar os temas mais relevantes apontados em 2018: Currículo, Tempo de Formação, Modelo
de Formação, Formação de Professores, Integração Interescolas, Publicações,
Intergeracionalidade, Delimitação dos Papeis dos Agentes na Educação Missiológica

PROGRAMAÇÃO

SEXTA-FEIRA - Início das atividades 19h45m. 
Começamos com uma devocional pelo Pr. Hsiung Huang, com base no texto de I Tm 4:11-16,
em que foi enfatizada a instrução do apóstolo Paulo: “Seja um padrão dos fieis”; “O que você
aprendeu de mim, transmite a homens fieis e idôneos, para que eles passem para frente”;
“Aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino”. 

Conclusão: Não podemos abrir mão do discipulado. 
Atividade 1: Os participantes foram divididos em quatro grupos de trabalho, com os seguintes
temas: 

Currículo; 
Tempo e modelos de Educação Missiológica; 
Formação e Captação de Professores; 
Publicações Missiológicas (fomento) – produção brasileira

APRESENTAÇÃO



RESULTADO DOS GRUPOS -
ATIVIDADE 1





O DEMI é um Departamento da AMTB, que sucedeu a antiga APMB (Associação de Professores
de Missões no Brasil), para atuar no âmbito da Educação Missiológica e apoio aos professores
de missões no Brasil. A Consulta de 2019 é uma sequência da Consulta de 2018, que tratou do
tema “Treinamento Missionário – paradigmas, perspectivas e desafios”. Este ano, pretendemos
trabalhar os temas mais relevantes apontados em 2018: Currículo, Tempo de Formação, Modelo
de Formação, Formação de Professores, Integração Interescolas, Publicações,
Intergeracionalidade, Delimitação dos Papeis dos Agentes na Educação Missiológica

PROGRAMAÇÃO

SÁBADO – Início das atividades às 08:35. 
Devocional com o Pr. Fábio Ribas (Missão Caiuá – APMT).

MT 28:18-20: “...ensina a guardar todas as coisas”. 
Todos nós, cristãos, fomos chamados para ser professores, para ensinar tudo o que
aprendemos do nosso Senhor Jesus Cristo. 
A grande comissão possui uma natureza pedagógica.

Atividade 2: Os participantes foram divididos nos Grupos de Trabalho para discussão sobre os
temas: 

Islamismo, Budismo e Hinduísmo; 
Indígenas, Ribeirinhos e Pescadores; 
Sertanejos, Quilombolas, Ciganos; 
Surdos e Refugiados; 
Business as Mission (BAM) e Secularismo; 
Educação à distancia – Disciplinas e tempo. 
 
Os relatórios dos Grupos 1, 2 e 3 ficaram de ser divulgados posteriormente pelo DEMI.

ATIVIDADE 2







ATIVIDADE 3

Painel - A QUESTÃO DA INTERGERACIONALIDADE E SEUS DESDOBRAMENTOS NA E.M.



ATIVIDADE 4

MESA REDONDA



APRESENTAÇÃO DO
DOCUMENTO CONSULTA 2018

Foi entregue na pasta dos participantes e feita apresentação da Pesquisa 2018,
finalizada pelo DEMI .



1) Sobre EAD 
O EAD não deve substituir os centros de treinamento, mas complementar. 
Entende-se que é possível criar um curso híbrido, com um ano de EAD e um ano
presencial. 
Mencionou-se na Consulta que é normal uma evasão de 50% em cursos online. 
Para o bom êxito de cursos EAD, é muito importante que os coordenadores sejam muito
bons no que fazem. É necessário um bom conhecimento tecnológico e de metodologias
de EAD. 
Para a elaboração de cursos EAD, é muito importante avaliar a metodologia e o
conteúdo. O Andrew Jumper possui, atualmente, 800 alunos em cursos EAD. 

2) Deficiências - Durante o evento, foram recorrentes falas dos participantes que denunciam
as seguintes deficiências: 

Existe falta de intercâmbio de informações entre os missionários, entre as agências,
eentre os centros de treinamento; 
Os missionários não pedem socorro, ou supervisão, quando em situações difíceis, nem,
tampouco, reportam sua experiência de campo (há pouquíssimos registros da
experiência de campo); 
Faltam pesquisas e literatura aplicada à realidade missionária; 
Na área de BAM, faltam fundos de investimento, não focados em lucro, mas em
transformação. 
 

3) Currículo: Ensinos presenciais e à distância 
Um modelo conjugado, híbrido (parte presencial e parte à distancia; online ou off�line)

ALGUMAS OBSERVAÇÕES



Thomas Litz (a organização internacional que o enviou já faz isso): as agências podem ter, em
seu regimento interno, uma norma apontando que missionários Relatório Consulta 2019
invistam parte de suas “férias” para um curso continuado, atualização, com certa carga horária,
em concordância com a agência; 

A WEC Internacional também tem essa programação; 

Cuidado do missionário, produção de vídeos tutoriais para educação continuada. Proposta para
2020: realização de consultas regionais e culminar juntamente com CBM, com um dia de
Consulta Nacional do DEMI 2020 – um dia antes, ou um dia depois do CBM.

CONSULTAS REGIONAIS (EM ARTICULAÇÃO) Para 2020. 
Nordeste, João Pessoa, Thomas Litz 
Centro-Oeste, Brasília, Nancy 
Centro-Oeste, Campo Grande, Fábio Ribas 
Sul, Curitiba, Daniel

SUGESTÕES

Esse Relatório sintetizado foi organizado por : 
Gustavo de Souza Veríssimo - Vice-Diretor para a área acadêmica do Conselho Diretor do CEM e Hsiung

Huang - Conselho deliberativo DEMI. A supervisão ficou a cargo de Simone Alvarez, a revisão, Mônica
Mesquita, e Isabella Silveira fez a diagramação. 

 
O DEMI elaborará Documento da Consulta 2019 com os registros de audios, e postits, print no celular das

folhas de respostas dos grupos, a ser enviado oportunamente. 
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