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1. PROPÓSITO DA PESQUISA 

O Departamento de Educação Missiológica (DEMI) da Associação de Missões Transculturais 

Brasileiras (AMTB) realizou a atual pesquisa com as instituições de ensino que oferecem 

treinamento específico – educação missiologia e treinamento com o propósito de elaborar um 

perfil amplo e atualizado da formação missiológica/treinamento missionário e levantar as 

respectivas necessidades para futuros trabalhos. 

A presente pesquisa foi encomendada pela AMTB sendo implementada pelo seu 

Departamento de Educação Missiológica (DEMI) conjuntamente com o Departamento de 

Pesquisa (DP). Foi coordenada por Thomaz Litz da comissão da Consulta 2018 com a 

supervisão de Ronaldo Lidório e Ademir Menezes da Comissão de Pesquisa da AMTB.  

Também contou com parceria no serviço da Mônica Mesquita, Analzira do Nascimento, 

Márcia Tostes, Carlos Carvalho, Richard de Oliveira, Neide Aarnoudse e Vilza Soares na 

elaboração dos questionários.  

Este relatório foi desenvolvido por Felipe Fulanetto da comissão de consultoria DEMI e 

demais componentes nas observações e complementação: Anaçzira Nacimento, Ludimilian 

Borges, Simone Alvarez).  

 

2. METODOLOGIA DA PESQUISA 

A metodologia utilizada é mista, sendo quantitativa e qualitativa, com coleta de dados por 

meio de questionários online que resultaram em um banco de dados. Todas as informações 

obtidas são 100% de dados primários, coletados diretamente com as organizações 

missionárias com educação missiologica e treinamento. que responderam o questionário. 

 Foram ao todo 65 perguntas divididas em quatro áreas, sendo elas: 1) Perfil do Centro de 

Treinamento, 2) Perfil Acadêmico, 3) Perfil do Aluno e 4) Perfil do Professor. 

 

3. ABRANGÊNCIA DA PESQUISA 

A pesquisa abrangeu apenas organizações missionárias evangélicas filiados a AMTB que 

atuam em a educação missiologica e treinamento. dentro do território brasileiro. 

Ao todo foram 32 organizações denominacionais e interdenominacionais respondendo, 

coletando mais de 2.000 dados referentes a educação missiologica e treinamento. 

 

4. RELATÓRIO DA PESQUISA 

Com fins de mobilização e praticidade da pesquisa, esse relatório se atentará somente nas 

informações e análise pertinente ao público geral, portanto, não serão apresentados dados de 

uso exclusivo da AMTB. Os resultados a seguir se referem as 32 organizações missionárias 

com treinamento missionário ou missiológico que responderam à pesquisa, portanto não são 

conclusivos para todo esse segmento. 



 

 E-mail: demi@amtb.org.br 

SCRN 714/715, Bloco F, Loja 18 – Asa Norte, Brasília/DF. CEP: 

70.761-660 

RELATÓRIO DA PESQUISA DEMI 2018
1
 

Pesquisa Realizada pela comissão da Consulta do 

DEMI 2018 em São Paulo-SP  

 

 

5. PERFIL DO CENTRO DE TREINAMENTO 

Nessa área da pesquisa foram feitas perguntas sobre questões relacionados a própria 

instituição e o curso oferecido, excluindo âmbito acadêmico e de currículo que serão 

abordados posteriormente nessa pesquisa. 

A região que os centros de treinamento estão localizados são, 14 (44%) no Sudeste, 8 (25%) 

no Sul, 5 (16%) no Centro-Oeste, 3 (9%) no Nordeste e 2 (6%) Norte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre o tempo de existência do curso 20 (37%) mais de 20 anos, 9 (28%) de 11 a 20 anos, 5 

(16%) de 6 a 10 anos, 4 (13%) menos de 2 anos e 2 (6%) de 2 a 5 anos de existência, sendo a 

média de 17 anos. Os pagamentos dos cursos são feitos através de mensalidades 25 (87%), 

por disciplina 3 (10%) e curso completo 1 (3%). 
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Sobre o valor cobrado pelas organizações missionárias para estudar, 10 (32%) cobram entre 

R$ 501,00 a R$ 1.000,00, 10 (32%) entre R$ 1.001,00 a R$ 1.500,00, 5 (16%) menos de R$ 

500,00, 4 (13%) entre R$ 1.500,00 a R$ 2.000,00, 2 (7%) acima de R$ 2.000,00 e 1 (7%) o 

curso é gratuito. A média mensal para fazer um curso de treinamento missionário no Brasil é 

de R$ 1.050,00. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na relação das despesas totais da organização a porcentagem de gasto com professores e 

administração acadêmica ficou da seguinte forma: Gastos entre 1% a 10%: 1 organização 

(3%), ,  Gastos entre 11% a 20%: 5 organizações (16%), Gastos entre 21% a 30%: 6 

organizações (19%), Gastos entre 31% a 40%: 6 organizações (19%), Gastos entre 41% a 

50%: 5 organizações (16%), Gastos entre 51% a 60%: 3 organizações (9%), Gastos entre 

61% a 70%: 1 organização (3%), Gastos entre 71% a 80%: 1 organização (3%), Gastos 

entre 81% a 90%: 2 organizações (6%), Gastos entre 91% a 100%: 1 organização (3%), 

Nenhum: 1 organização (3%). 

 

Na relação das despesas totais da organização a porcentagem de gasto com hospedagem de 

alunos (moradia e alimentação) ficou da seguinte forma: Gastos entre 11% a 20%: 3 

organizações (9%), Gastos entre 21% a 30%: 3 organizações (9%) , Gastos entre 31% a 

40%: 5 organizações (16%), Gastos entre 41% a 50%: 3 organizações (9%), Gastos entre 

51% a 60%: 6 organizações (19%), Gastos entre 61% a 70%: 2 organizações (6%), Gastos 

entre 71% a 80%: 2 organizações (6%), Gastos entre 81% a 90%: nenhuma (0%), Gastos 

entre 91% a 100%: 1 organização (3%), Nenhum: 6 organizações (19%).  
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De acordo com as respostas, os principais desafios institucionais para o curso são:  27 (27%) 

viabilidade financeira, 19 (19%) envolvimento das igrejas, 11 (11%) apoio da igreja, 12 

(12%) professores especializados, 9 (9%) equipe de trabalho, 6 (6%) infraestrutura física, 6 

(6%) parcerias com agências enviadoras, 4 (4%) coordenação acadêmica, 3 (3%) gestão 

administrativa e 3 (3%) liderança. 

 
 

6. PERFIL ACADÊMICO 

Nessa área da pesquisa foram feitas perguntas sobre questões relacionados ao âmbito 

acadêmico e metodológico do curso. 

Sobre a ênfase do curso oferecido: 25 (78%) são treinamento missionário, 6 (19%) 

graduação em teologia com ênfase em missões e 1 (3%) pós-graduação em antropologia 

intercultural. A duração completa dos cursos até 6 meses são 12 organizações (37%), de 6 a 

12 meses são 7 (22%), de 13 a 18 meses são 5 (16%), de 19 a 24 meses são 2 (6%) e acima 

de 24 meses são 6 (19%). 
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Sobre a modalidade de ensino que o curso utiliza, 24 (75%) internato com aulas presenciais, 5 

(16%) aulas presenciais sem internato, 2 (6%) semipresencial e 1 (3%) a distância ou EAD 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O nível educacional que o curso é oferecido, 20 (63%) ensino livre, 6 (19%) ensino superior 

livre, 2 (6%) ensino superior reconhecido pelo MEC, 3 (9%) pós-graduação lato sensu livre e 

1 (3%) pós-graduação lato sensu reconhecido pelo MEC. 

Sobre os pré-requisitos para estudar nas organizações, as respostas foram:  

Recomendação pastoral: 29 organizações (91%)
1
,  

Tempo mínimo de conversão: 25 organizações (71%), 

Ensino médio completo: 25 organizações (71%),  

Atestado médico: 12 organizações (37%),  

Curso teológico livre: 11 organizações (34%), 

Atestado psicológico: 11 organizações (34%), 

Ensino superior (graduação): 6 organizações (19%), 

Ensino fundamental (9° ano): 6 organizações (19%),  

Estágio vocacional ou probatório: 2 organizações (6%),  

Curso teológico reconhecido pelo MEC: 

1 organizações (6%),  

Outros: 5 organizações (16%) 

 

 

                                                             
1 Porcentagem em relação ao total das 32 organizações que responderam o questionário. 
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No que tange ao total de disciplinas no curso temos:  16 (50%) organizações com até 20 

disciplinas, 9 (28%) entre 21 a 40 disciplinas, 3 (9%) entre 41 a 60 disciplinas e 4 (13%) 

entre 61 a 80 disciplinas, tendo a média total de disciplinas em todas as organizações de 27. 

Dentre o total de disciplinas, as que são obrigatórias o aluno fazer temos 17 (53%) 

organizações com 20 disciplinas obrigatórias, 9 (28%) entre 21 a 40 disciplinas, 2 (6%) entre 

41 a 60 disciplinas e 4 (13%) entre 61 a 80 disciplinas obrigatória, tendo a média de 

disciplinas obrigatória em todas as organizações de 27. Já as disciplinas optativas dentro do 

currículo do curso, 23 (72%) organizações não tem nenhuma disciplina optativa, 5 (16%) 

entre 3 a 4 disciplinas, 2 (6%) entre 5 a 6 disciplinas, 1 (3%) entre 7 a 8 disciplinas e 1 (3%) 

acima de 8 disciplinas optativas, sendo a média de disciplinas optativas em todas as 

organizações de 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentre as organizações missionárias que responderam sobre o número total de horas/aulas 

oferecidas no curso temos:  

11 (35%) organizações com até 500 horas/aula,  

8 (25%) de 501 a 1000 horas/aula, 

 5 (16%) de 1001 a 1500 horas/aulas,  

3 (9%) de 1501 a 2000 horas/aula,  

2 (6%) de 2001 a 2500, 

2 (6%) de 3011 a 3500 horas/aula e  

1 (3%) acima de 4000 horas/aula. 

Tendo a média de carga horária total das aulas entre todas as organizações de 1152 horas/aula.  
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E sobre o número de horas/aula para cada disciplina, temos: 10 (31%) organizações são até 

20 horas/aula, 11 (34%) de 21 a 30 horas/aula, 5 (16%) de 31 a 40 horas/aula,1 (3%) de 41 

a 50 horas/aula, 4 (13%) de 51 a 60 horas/aula e 1 (3%) acima de 60 horas/aula. Tendo a 

média de horas para cada disciplina entre todas as organizações de 33 horas/aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro do currículo acadêmico as respostas para disciplinas bíblico-teológico que são 

oferecidas no curso foram: Evangelismo e Discipulado: 23 organizações (72%), Teologia 

Bíblica da Missão: 23 organizações (72%), Homilética: 15 organizações (47%), Métodos de 

Estudo Bíblico: 14 organizações (44%), Panorama do Antigo Testamento: 14 organizações 

(44%), Panorama do Novo Testamento: 14 organizações (44%), Teologia Sistemática: 14 

organizações (44%),Comunicação Escrita: 10 organizações (31%), Estudo Exegético do 

Novo Testamento: 9 organizações (28%), Estudo Exegético do Antigo Testamento: 8 

organizações (25%), Outras: 12 

organizações (38%), Não tem: 

3 organizações (9%). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 E-mail: demi@amtb.org.br 

SCRN 714/715, Bloco F, Loja 18 – Asa Norte, Brasília/DF. CEP: 

70.761-660 

RELATÓRIO DA PESQUISA DEMI 2018
1
 

Pesquisa Realizada pela comissão da Consulta do 

DEMI 2018 em São Paulo-SP  

 

Dentro do currículo acadêmico as respostas para disciplinas transculturais que são oferecidas 

no curso foram: Introdução à Antropologia: 29 organizações (91%), Contextualização: 28 

organizações (88%), Comunicação Transcultural: 26 organizações (81%), Estratégias 

Missionárias: 23 organizações (72%), Fenomenologia da Religião: 21 organizações (66%), 

História de Missões: 21 organizações (66%), Plantio de Igrejas: 21 organizações (66%), 

Evangelismo e Missões: 19 organizações (59%), Introdução à Linguística: 15 organizações 

(47%), Observação Participante: 9 organizações (28%), Exegese missionária de um livro da 

Bíblia: 5 organizações (16%), Outras: 32 organizações (100%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro do currículo acadêmico as respostas para disciplinas para formação espiritual e caráter,  

que são oferecidas no curso foram: A Vida Missionária: 25 organizações 

(78%),Espiritualidade do Missionário: 22 organizações (69%), Auto-Conhecimento: 18 

organizações (56%), Outro: 15 organizações (47%). 
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Dentro do curso de formação missionária as respostas para estágios ministeriais em igreja 

local foram: Não há estágio: 9 organizações (28%), Obrigatório: 16 organizações (50%), 

Optativo: 7 organizações (22%). 

Dentro do curso de formação missionária as respostas para estágios missionário dentro do 

Brasil foram:  Não há estágio: 14 organizações (44%), Obrigatório: 10 organizações (31%), 

Optativo: 8 organizações (25%). 

Dentro do curso de formação missionária as respostas para estágios missionário transcultural 

no Brasil ou no exterior foram: Não há estágio: 4 organizações (13%), Obrigatório: 24 

organizações (75%), Optativo: 5 organizações (16%). 

Dentro do curso de formação missionária as respostas para outro tipo de estágio oferecido 

foram: Não há estágio: 24 organizações (75%), Obrigatório: 4 organizações (13%), Optativo: 

4 organizações (13%). 

Dentro do curso de formação missionária as respostas para o tempo do estágio missionário 

transcultural foram: 1 semana: 1 organização (3%)
2
, 2 semanas: 2 organizações (7%), 3 

semanas: 3 organizações (10%), 4 semanas: 5 organizações (17%), 6 semanas: 2 organizações 

(7%), 8 semanas: 2 organizações (7%), 9 a 12 semanas: 6 organizações (20%), 13 a 16 

semanas: 1 organização (3%), 17 a 20 semanas: 1 organização (3%), acima de 20 semanas: 3 

organizações (10%), Não é oferecido: 4 organizações (13%), A média para o estágio 

missionário transcultural é de 7 semanas. 

 

 

                                                             
2 Tivemos no total 30 respostas das 32 organizações que participaram. A porcentagem apresentada está 
relacionada as 30 organizações. 
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Dentro do currículo acadêmico as respostas para disciplinas específicas que são oferecidas no 

curso foram: Captação de Recursos: 21 organizações (66%), Outro: 16 organizações 

(50%),Saúde: 15 organizações (47%), Islamismo: 14 organizações (44%), Educação: 11 

organizações (34%), Aquisição de Língua: 10 organizações (31%), Assistência Social: 9 

organizações (28%),Gramática: 9 organizações (28%), Animismo: 7 organizações (22%), 

Fonética: 7 organizações (22%), Budismo: 6 organizações (19%), Empreendedorismo: 6 

organizações (19%), Esporte: 6 organizações (19%), Ciências Sociais: 5 organizações 

(16%), Hinduísmo: 5 organizações (16%), Secularismo: 5 organizações (16%), Semântica: 5 

organizações (16%), Fonologia: 3 organizações (9%), Sociolinguística: 3 organizações (9%).  

Dentro do curso as respostas para testes que são oferecidos foram: Teste de Dons: 20 

organizações (63%), Teste Psicológico: 20 organizações (63%), Teste Vocacional: 14 

organizações (44%), Teste de Saúde: 9 organizações (28%), Outro: 6 organizações (19%) 

 

Dentro do curso as respostas para práticas espirituais que são oferecidos foram: Oração 

individual e/ou em grupo: 28 organizações (88%), Devocional diário: 27 organizações (84%), 

Cultos regulares: 25 organizações (78%), Períodos de jejum: 13 organizações (41%), Outro: 4 

organizações (13%). 
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Dentro do curso as respostas para vida em comunidade que são oferecidos foram: Residência 

em internato: 26 organizações (81%), Serviço doméstico: 24 organizações (75%), Atividades 

sociais: 21 organizações (66%), Mutirão: 20 organizações (63%), Eventos culturais: 18 

organizações (56%), Esporte: 14 organizações (44%), Atividades com os filhos dos alunos: 

11 organizações (34%), Outro: 6 organizações (19%). 

 

Dentro do curso as respostas para cuidado do vocacionado e treinamento de liderança que são 

oferecidos foram: Mentoreamento individual: 24 organizações (75%), Aconselhamento 

bíblico: 22, organizações (69%), Atendimento psicológico: 21 organizações (66%), 

Liderança de equipes: 18 organizações (56%), Tutoria em grupo: 14 organizações (44%), 

Monitorias: 10 organizações (31%), Outro: 4 organizações (13%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 E-mail: demi@amtb.org.br 

SCRN 714/715, Bloco F, Loja 18 – Asa Norte, Brasília/DF. CEP: 

70.761-660 

RELATÓRIO DA PESQUISA DEMI 2018
1
 

Pesquisa Realizada pela comissão da Consulta do 

DEMI 2018 em São Paulo-SP  

 

Sobre quais são os principais desafios relacionados ao currículo para o curso as respostas 

foram: Formação continuada pós-curso: 22 organizações (69%), Integração teoria e prática: 

1 organizações (38%), Integração teologia e missiologia: 7 organizações (22%), Duração do 

curso: 6 organizações (19%), Desenvolvimento curricular: 3 organizações (9%), 

Metodologias de ensino: 1 organizações (3%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. PERFIL DO ALUNO 

Nessa área da pesquisa foram feitas perguntas destinadas para levantar o perfil dos alunos que 

ingressam nas organizações de treinamento missionário no Brasil. 

De acordo com as respostas apresentadas pelas organizações missionárias que participaram do 

questionário, a média de alunos formados nos últimos 3 anos foram de 46, sendo:  8 (25%) 

organizações até 20 alunos, 8 (25%) de 21 a 40 alunos, 10 (31%) de 41 a 60 alunos, 2 (6%) 

de 61 a 80 alunos, 3 (10%) de 81 a 100 alunos e 1 (3%) acima de 101 alunos. 
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Dentre o total de alunos formados, a média de mulheres foram:  de 25 alunas, sendo: 17 

(53%) organizações com até 20 alunas, 10 (31%) de 21 a 40 alunas, 4 (13%) de 41 a 60 

alunas, 1 (3%) acima de 101 alunas. Já a média de homens formados nos últimos 3 anos 

foram de 19 alunos, sendo 17 (53%) organizações até 20 alunos, 7 (31%) de 21 a 40 alunos, 

2 (13%) de 41 a 60 alunos e 1 (3%) de 61 a 80 alunos. 

A média de alunos solteiros (homens e mulheres, excluindo divorciados e viúvos) que se 

formaram nos últimos 3 anos foram de 28, sendo:  17 (53%) organizações até 20 alunos, 8 

(25%) de 21 a 40 alunos, 3 (9,5%) de 41 a 60 alunos, 3 (9,5%) de 61 a 80 e 1 (3%) acima de 

101 alunos. A média de alunos divorciados nos últimos 3 anos foram de 1, sendo 16 (50%) 

organizações relataram não tiveram nenhum aluno divorciado, 6 (19%) tiveram 1 aluno, 2 

(6%) tiveram 2 alunos, 3 (9,5%) tiveram 3 alunos, 3 (9,5%) tiveram 4 alunos e 2 (6%) 

tiveram 5 alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre a quantidade de casais que se formaram nos últimos 3 anos a média relatada foram de 

4, sendo:  7 (22%) organizações não tiveram nenhum casal, 7 (22%) de 1 a 2 casais, 9 (28%) 

de 3 a 4 casais, 4 (13%) de 5 a 6 casais, 1 (3%) de 7 a 8 casais, 2 (6%) de 9 a 10 casais e 2 

(6%) acima de 10 casais.Das famílias que completaram o curso nos últimos 3 anos a média 

que tinham 1 filho foi de 2 casais, sendo: 8 (25%) organizações não tiveram nenhum casal 

com 1 filho, 13 (41%) de 1 a 2 casais, 7 (22%) de 3 a 4 casais, 3 (9%) de 5 a 6 casais e 1 

(3%) de 7 a 8 casais. Já as famílias que tinham 2 ou mais filhos a média foi de 3 casais, 

sendo 10 (31%) organizações não tiveram nenhum casal com 2 ou mais filhos, 10 (31%) de 1 

a 2 casais, 4 (13%) de 3 a 4 casais, 4 (13%) de 5 a 6 casais, 1 (3%) de 9 a 10 casais e 3 (9%) 

acima de 10 casais. 
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A média de idade dos alunos relatados por todas as organizações foi de 27,8 anos, sendo:  8 

(25%) organizações de 22 

a 25 anos de idade, 15 

(47%) de 26 a 30 anos de 

idade, 4 (12%) de 31 a 35 

anos de idade e 5 (16%) 

de 36 a 40 anos de idade. 
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Sobre quais são os principais desafios relacionados ao perfil dos alunos para o curso as 

respostas foram: Sustento dos alunos: 25 organizações (78%), Apoio da igreja: 16 

organizações (50%), Maturidade espiritual: 15 organizações (47%), Número de alunos: 14 

organizações (44%), Saúde emocional: 12 organizações (38%), Formação 

escolar/acadêmica: 10 organizações (31%), Vivência transcultural: 10 organizações (31%), 

Experiência ministerial: 7 organizações (22%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. PERFIL DO PROFESSOR 

Nessa área da pesquisa foram feitas perguntas destinadas para levantar o perfil dos 

professores que fazem parte do corpo docente das organizações de educação missiologica e 

treinamento no Brasil. 

Sobre o total de 

professores que fazem 

parte do corpo docente 

das organizações a 

média é de 16, sendo:  

8 (25%) organizações 

com até 10 

professores, 8 (25%) 

de 11 a 15 professores, 

8 (25%) de 16 a 20 

professores, 2 (6%) de 

21 a 25 professores, 3 

(10%) de 26 a 30 

professores e 3 (9%) 

acima de 30 professores. 
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Do total de professores das organizações a média de mulheres são de 6, sendo: 29 (91%) 

organizações até 10 professoras, 2 (6%) de 11 a 15 professoras e 1 (3%) de 21 a 25 

professoras. Já a média de professores homens são de 11, sendo 18 (57%) organizações tem 

até 10 professores, 10 (31%) de 11 a 15 professores, 1 (3%) de 16 a 20 professores, 2 (6%) 

de 21 a 25 professores e 1 (3%) de 26 a 30 professores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre os professores que residem no campus a média apresentada foram de 3, sendo: 9 (28%) 

organizações não tem nenhum professor residente, 12 (38%) de 1 a 3 professores, 7 (22%) de 

4 a 6 professores, 2 (6%) de 10 a 13 professores, 1 (3%) de 14 a 17 professores e 1 (3%) 

acima de 17 professores. Já a quantidade de professores que residem fora do campus, mas 

dão aulas regularmente a média é de 10, sendo 5 (16%) organizações com nenhum, 3 (9%) 

de 1 a 3 professores, 4 (12%) de 4 a 6 professores, 5 (16%) de 7 a 9 professores, 6 (19%) de 

10 a 13 professores, 3 (9%) de 14 a 17 professores e 6 (19%) acima de 17 professores. Sobre 

a média dos professores visitantes foram de 7, sendo 4 (13%) organizações com nenhum 

professor visitante, 8 (25%) de 1 a 3 professores, 7 (22%) de 4 a 6 professores, 6 (19%) de 7 

a 9 professores, 2 (6%) de 10 a 13 professores, 2 (6%) de 14 a 17 professores e 3 (9%) acima 

de 17 professores. 
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Sobre o nível escolar dos professores a média dos que tem ensino superior livre são de 5, 

sendo: 11 (34%) organizações com nenhum professor, 7 (22%) de 1 a 3 professores, 3 (9%) 

de 4 a 6 professores, 1 (3%) de 7 a 9 professores, 5 (16%) de 10 a 13 professores, 4 (13%) de 

14 a 17 professores e 1 (3%) acima de 17 professores. Já os que tem ensino superior 

reconhecido pelo MEC a média é de 12, sendo 1 (3%) organização com nenhum professor, 

15 (47%) de 1 a 10 professores, 4 (13%) de 11 a 15 professores, 8 (25%) de 16 a 20 

professores, 1 (3%) de 21 a 25 professores, 1 (3%) de 26 a 30 professores e 2 (6%) acima de 

30 professores. 

A média dos professores com especialização é de 7, sendo: 2 (3%) organizações com nenhum 

professor, 24 (75%) de 1 a 10 professores, 4 (13%) de 11 a 15 professores, 1 (3%) de 16 a 20 

professores e 1 (3%) de 26 a 30 professores. Os professores com mestrado a média é de 5, 

sendo 6 (19%) organizações com nenhum professor, 22 (69%) de 1 a 10 professores, 3 (9%) 

de 11 a 15 professores e 1 (3%) de 21 a 25 professores.  

Já a média de professores com doutorado é de 2, sendo: 11 (34%) organizações com nenhum 

professor, 15 (47%) de 1 a 3 professores, 5 (16%) de 4 a 6 professores e 1 (3%) de 7 a 9 

professores. 

Sobre o tempo médio de experiência ministerial transcultural dos professores:  1 (3%) 

organização é de menos de 1 ano, 1 (3%) de 1 a 2 anos, 8 (25%) de 3 a 5 anos, 11 (34,5%) de 

6 a 10 anos e 11 (34,5%) mais de 10 anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O custo médio de um professor para cada disciplina relatado pelas organizações é de R$ 

1.031,00, sendo: 3 (10%) organizações com nenhum custo, 10 (31%) de R$ 100,00 de R$ 

500,00, 7 (22%) de R$ 501,00 a R$ 1.000,00, 6 (19%) de R$ 1.001,00 a R$ 1.500,00, 2 (6%) 

de R$ 1.501,00 a R$ 2.000,00, 3 (9%) de R$ 2.001,00 a R$ 2.500,00 e 1 (3%) acima de R$ 

2.500,00. 
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De acordo com as organizações que participaram as duas principais despesas relacionadas aos 

professores são: Transporte: 25 organizações (78%), Ofertas avulsas: 16 organizações (50%), 

Hospedagem: 8 organizações (25%), Salário: 5 organizações (16%), Alimentação: 4 

organizações (13%), Não são remunerados: 1 organizações (3%). 

Sobre quais são os principais desafios relacionados ao perfil dos professores para o curso as 

respostas foram: Experiência missionária de campo: 16 organizações (50%), Sustento dos 

professores: 14 organizações (44%), Custo de transporte: 12 organizações (38%), Formação 

especializada: 8 organizações (25%), Custo de hospedagem: 6 organizações (19%), Outro - 

Nenhuma: 1 organizações (3%) 

 

9. CONCLUSÕES  

Essa atual pesquisa missionária apresenta informações importantes para o avanço da educação 

missiológica e  treinamento missionários com qualidade no Brasil, há pontos de louvor, mas 

também de atenção que devemos ponderar. 

Nos últimos 3 anos tivemos entorno de 1400 alunos formados, sendo:  57% de mulheres e 

43% de homens. 93% deles eram solteiros, 6% de casais e 1% de divorciados.  
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Esses dados nos fazem levantar perguntas tais como: se estamos treinando expressivamente 

mais solteiros, como estão sendo enviado os casados? Qual tipo de treinamento para eles? 

Como tornar o treinamento mais atrativo para os casados? 

Vale ressaltar que 44% dos centros de treinamento estão localizados na região Sudeste do 

Brasil. Isso demonstra uma desproporção da distribuição dos centros de treinamento, ainda 

mais levando em consideração um país continental que vivemos. Sabemos que a região 

sudeste é uma das mais evangélicas do pais e com mais quantidade de igrejas, no entanto, esta 

desproporção geográfica não deveria permanecer dessa maneira. 

Ademais, levando em consideração que 44% dos centros de treinamentos estão localizados na 

região Sudeste do Brasil e que o maior desafio relacionado ao currículo é a formação 

continuada pós-curso, devemos nos atentar para os novos métodos tecnológicos de ensino. No 

presente relatório, apenas uma organização oferece o ensino a distância, no qual poderia 

atender as necessidades de um país nível continental e assistir o desafio da formação 

continuada, assim como outras questões pertinentes. 

A média de existência dos centros de treinamento é de 17 anos, levando em consideração que 

o movimento missionário brasileiro aumentou expressivamente na década de 70 e 80, 

podemos verificar a razão de muitos missionários terem sido enviados sem treinamento 

missionário durante esse período. Hoje, com o crescimento da igreja evangélica cristã e do 

envio missionário, há o surgimento de novos centros de treinamentos, no entanto, devemos 

novamente pontuar que a representação geográfica não está proporcional e de acordo com as 

necessidades nacionais brasileiras. 

50% dos centros de treinamentos relataram que o maior desafio relacionado com os 

professores é ter um profissional com experiência missionária de campo. Isso ressalta a 

necessidade de captar novos professores oriundos dos campos e aponta para a busca de 

missionários de retorno a casa ou aposentados. Também podemos ressaltar a maior proporção 

de homens como professores dentro dos centros de treinamento missionário. 
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Outra realidade que temos vivenciado com os professores dos centros de treinamento é a 

baixa escolaridade para o ensino acadêmico, onde 56% dos professores pararam os estudos 

no ensino superior. Sabemos das dificuldades para obtenção de títulos acadêmicos, no 

entanto, para a construção de um corpo docente qualificado e de alto nível acadêmico se faz 

necessário mais professores mestres e doutores, onde a soma de ambos não ultrapassa de 

23%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apesar dos pontos de melhoria, há muitos outros de louvores a Deus. Nos últimos 3 anos 

foram treinados entorno de 1.400 alunos, com a média de 466 anualmente e 14 alunos por 

centro de treinamento. Também devemos pontuar o aumento de organizações dedicadas ao 

ensino espalhadas no Brasil que fazem a diferença para que mais missionários sejam enviados 

preparados adequadamente.  

Devemos nos alegrar com o alto índice das atividades de cuidado missionários que são 

oferecidos, tais como: mentoreamento individual (75%), aconselhamento bíblico (69%) e 

atendimento psicológico (66%). Assim como atividades espirituais são incentivadas e 

praticadas, como oração individual e/ou em grupo (88%), devocional diário (84%) e cultos 

regulares (78%).  Também testes são aplicados, como teste de dons (63%) e teste psicológico 

(63%). Fazendo uma grande diferença na manutenção e prolongamento do missionário em 

campo.  

Que o Senhor nos capacite e nos guie no serviço de treinar e capacitar novos missionários 

para a glória do seu santo nome entre todos os povos.  
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