
CURSO DE EXTENSÃO EM  

LIDERANÇA NO MINISTÉRIO COM JOVENS 
APRESENTAÇÃO 

O curso de extensão em ministério com juventude é uma iniciativa da Faculdade Teológica 
Batista de São Paulo (Teológica - FTBSP) que tem como objetivo a capacitação e a 
formação de pastores, líderes e professores que queiram trabalhar com jovens. 

O curso é semestral e oferecido em 8 encontros aos sábados, das 9h às 13h, conforme 
calendário a seguir. 

Na conclusão do curso, o aluno receberá um certificado comparecendo pelo menos a 75% 
dos encontros. 

JUSTIFICATIVA 
 
A pirâmide populacional do Brasil demonstra que vivemos um momento de 

crescimento na densidade juvenil. Os dados apontam que cerca de 80 milhões de pessoas 
no Brasil têm menos de 30 anos. De acordo com último Censo Batista realizado no Estado 
de São Paulo, jovens e adolescentes representam quase 40% da membresia das igrejas1, 
fato também tem sido evidenciado em outras denominações, dando a indicativa de que este 
fenômeno é geral. 

A juventude é a fase na qual as principais decisões da vida são tomadas, como: o 
Deus ao qual servir; com quem se casar e que profissão/carreira seguir. Por esta razão, é 
também o período no qual os jovens mais precisam de referências cristãs e 
aconselhamento. Cerca de 75% das decisões por Cristo são tomadas nessa faixa etária e é 
também nessa fase que muitos deixam a Igreja. 

Contudo, apesar da demanda que se apresenta apenas 5% de líderes se dedicam ao 
ministério com juventude. Podemos inferir que a falta de cursos de capacitação possa ser 
uma das causas para esse pequeno índice de pessoas envolvidas com esse ministério. 

                                            
1 Livro do Mensageiro da Semana Batista, Convenção Batista do Estado de São Paulo, 2012. 



 

OBJETIVO GERAL 

Formar, qualificar e capacitar líderes e interessados para o trabalho ministerial com 
juventude. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Formar líderes para o trabalho ministerial com juventude na, e, a partir da igreja, com 
fundamentação bíblica, teológica e das ciências sociais 

• Capacitar líderes para a construção de projetos de juventude relevantes para o Reino. 
• Formar líderes capazes de comunicar o evangelho a essa geração de forma eficiente; 
• Qualificar líderes para trabalhar com o público jovem, a partir de diversas ferramentas 

e troca de experiências entre alunos e professores. 
• Desafiar líderes à prática do discipulado, estimulando os jovens ao desenvolvimento 

de sua espiritualidade. 

PÚBLICO ALVO 

• Líderes ou futuros líderes de ministério com jovens e adolescentes; 
• Professores de EDB de classes de jovens e adolescentes; 
• Pastores e missionários que queiram trabalhar e/ou compreender melhor o trabalho 

com a juventude;  
• Interessados em geral. 

METODOLOGIA 

O curso será desenvolvido presencialmente em salas de aulas da Teológica, por meio 
de palestras, atividades em grupos, projeção de filmes, etc. 

No decorrer do curso os alunos deverão cumprir as atividades indicadas em cada 
disciplina, tais como leituras, exercícios, etc. 

PRÉ-REQUISITOS 

Ser membro ou frequentar uma igreja evangélica, ter no mínimo 16 anos e Ensino 
Fundamental completo. 

NÚMERO DE VAGAS 

Mínimo de 20 alunos por turma 

AVALIAÇÃO E CERTIFICADO 

O aluno será avaliado em cada disciplina a critério do professor (a), devendo alcançar 
o mínimo de 70% dos pontos atribuídos às atividades avaliativas e 75% de presença. Entre 
os critérios de avaliação são incluídas a participação e presença do aluno. Após a 
Conclusão do Curso será emitido um certificado pela Teológica. 

INVESTIMENTO 

2 parcelas de R$ 186,87 ou com 12% de desconto à vista. 



CALENDÁRIO 

O curso será desenvolvido durante o semestre letivo e terá 32 horas nas seguintes datas:  

MATRIZ CURRICULAR - 2º Semestre de 2015 

Datas Disciplina Professor Ementa / Breve descrição 
 

06/08 
Realidade e cultura do 

jovem brasileiro na 
atualidade 

Dr. Gedeon Alencar Analisar dados recentes a respeito da 
juventude brasileira para melhor 

compreensão deste público bem como 
de seus interesses e conflitos. 

 
13/08 

Discipulado e 
espiritualidade na 

juventude 

Psicóloga Tais 
Machado 

Abordar as questões da espiritualidade e 
do discipulado cristão entre a juventude. 

 
20/08 

Culto, pregação e 
liturgia para juventude 

Pr. Fábio Carrenho Discutir os possíveis formatos, 
abordagens e temas para encontros e 

celebrações de juventude. 
 

03/09 
Técnicas de liderança e 

gestão no ministério 
jovem 

Ms  Marcelo dos 
Santos Oliveira 

Fornecer ferramentas para a melhor 
gestão e liderança no ministério. 

 
10/09 

Aconselhamento Jovem 
(sexualidade, família, 

finanças) 

Drnda. Paula Coatti Abordar os principais dilemas vividos por 
jovens e adolescentes com o objetivo de 
transmitir o conhecimento de técnicas de 

aconselhamento cristão. 
 

17/09 
O ensino da Bíblia para 

juventude 
Drndo Lucas Merlo 

Nascimento 
Mostrar a importância do ensino bíblico 

contextualizado e criativo para a 
juventude contemporânea. 

 

APROVEITE E DIVULGUE ENTRE SEUS AMIGOS 
DESCONTOS ESPECIAIS PARA GRUPOS DE IGREJAS E ASSOCIAÇÕES 




