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HosPedagem
no Centro Cultural Missionário

envie sua insCrição
e reserve uma vaga em um dos cursos do CCM

A CASA oferece espaços agradáveis e amplos para hospedar 45 pesso-
as: salas de conferências, salas de reuniões, salas de aulas, salas de 
estar com TV a cabo, biblioteca, laboratório, capela, oratório, lavanderia 
comunitária e uma área externa de 4000 m2. Os quartos são individuais 
ou, em alguns casos, duplos, com roupa de cama, banho e telefone. 
Todos os ambientes da casa têm conexão com internet sem fio. 

OS CurSOS todos prevêem o custo pela formação mais a hospedagem 
completa no CCM. Os valores e as condições de pagamento estão dis-
poníveis pela internet: www.ccm.org.br. 

AS INSCrIÇÕES são efetuadas pelo site www.ccm.org.br ou pelo cor-
reio através da ficha ao lado. Aguarde a confirmação de sua inscrição, 
pois as vagas são limitadas. Receberá em casa um boleto bancário para 
o págamento da inscrição. O pagamento da taxa completa poderá ser 
efetuado também via boleto, transferência bancária ou durante o curso.

A hOSpEdAgEM no CCM está sempre aberta a pessoas, grupos, even-
tos eclesiais, na medida da disponibilidade da própria casa. As visi-
tas e os hóspedes são sempre muito bem vindos entre nós!

COMO ChEgAr ao CCM do Aeroporto ou da Rodoviaria Interestadual. 
Pegar ônibus ou metrô e chegar até a rodoviária do plano piloto. Pe-
gar o ônibus 116 e descer na W3 Norte – Quadra 504/505, em frente 
ao supermercado Carrefour Bairro. Atravessar a avenida W3 em dire-
ção à W5. Na quadra 905 da W5 Norte, na esquina com as Pontifícias 
Obras Missionárias, há uma rua à direita: seguir até o final.

c Cenfi 105: de 27 de fevereiro a 27 de maio
c Cenfi 106: de 25 de setembro a 22 de dezembro
c Missiologia e Animação pastoral: de 6 a 16 de fevereiro
c Formação Missionária: de 31 de julho a 24 de agosto
c Ad gentes: de 28 de agosto a 21 de setembro

c Inglês Básico: de 5 de Junho a 1 de Julho
c Inglês Avançado: de 3 a 29 de Julho
c português Básico: de 1 a 26 de agosto
c português Aperfeiçoamento: de 28 de agosto a 23 de setembro

* As inscrições aos cursos do Cefep e da CRB – profolider devem ser 
encaminhadas junto às respectivas entidades.

Identificação religiosa:
c Padre    c Diácono    c Seminarista    
c Religioso/a   c Leigo/a    c Pastor/a

Nome: ___________________________________________

Endereço: ________________________________________

_______________________________________________

CEp: __________________________________     uF: _______   

Cidade:  __________________________________________

data de nascimento: _________________________________

E-mail: __________________________________________

ddd/Telefone: ______________________________________

Bispo ou Superior: ___________________________________

dioc. ou Congr: _____________________________________

ddd/Fone do Bispo ou Sup.: ____________________________

E-mail: __________________________________________

preencha todos os campos, recorte, envie ao endereço que está no verso, e aguarde a 
confirmação de sua inscrição.

Formação missionária
CAEM – CRB – Comissão para a Amazônia

ad gentes
Centro de Animação e Estudos Missionários

“O rEINO dO Céu 
ESTá próxIMO”

(Mt 10,7)

Curso para missionárias e missionários que atuam  
no Brasil, com enfoque na Amazônia

Brasília, de 31 de julho a 24 de agosto de 2011

A missão hoje exige, mais do que nunca, uma intensa formação que 
ajude a enfocar adequadamente questões relevantes de ordem humano-
afetivas, bíblicas, históricas, antropológicas, teológicas, práticas e 
espirituais. Mas, antes de tudo, o missionário é chamado a reservar 
um tempo para si, num encontro consigo mesmo, com os outros e com 
Deus diante dos desafios da missão aqui e além-fronteiras. 

Esse curso se dirige a missionárias e missionários enviados a regiões 
tipicamente missionárias, particularmente a Amazônia. É promovido, 
juntamente ao Centro Cultural Missionário, pela Conferência dos re-
ligiosos do Brasil (CrB) e pela Comissão Episcopal para Amazônia da 
CNBB. Terá a duração de três semanas mais três dias de retiro, e um 
conteúdo programático inspirado ao discurso Missionário do Evangelho 
de Mateus (Mt 10), segundo quanto sugere o Ano Litúrgico A.

Inscrições e maiores informações pelo site: www.ccm.org.br

“FAzEI dISCípulOS  
TOdOS OS pOvOS”

(Mt 28,19)

Curso para missionárias e missionários  
enviados além-fronteiras

Brasília, de 28 de agosto a 21 de setembro de 2011

O Curso Ad Gentes de 2011 tem como enfoque a missão segundo  
Mateus: fazer discípulos todos os povos, andando, batizando e 
ensinando a observar a prática de vida de Jesus (cf. Mt 28,16-20). 
Que relevância tem para nós hoje este mandato missionário? Nesse 
período procuramos ajudar as missionárias e os missionários enviados 
além-fronteiras a aprofundar as motivações pessoais, a própria 
compreensão da missão, a visão mundial dos desafios missionários, o 
processo de encontro com as outras culturas, os fundamentos bíblicos, 
teológicos e espirituais da missão. É um importante momento de 
reflexão antes de partir para essa experiência tremenda e fascinante de 
tornar-se hóspedes na casa dos outros. 

Esse Curso é indicado também para missionários e missionárias que 
desejam se aprimorar nas temáticas relacionadas à missão, para 
amadurecer uma eventual decisão de sair ou em vista de elaborar 
caminhos e projetos junto à própria congregação.

Inscrições e maiores informações pelo site: www.ccm.org.br



CrB
Conferência dos Religiosos do Brasil

CENFI
Centro de Formação Intercultural

prOgrAMA dE FOrMAÇãO  
dE lIdErANÇAS

para lideranças da Vida Religiosa Consagrada

Brasília, de 6 de junho a 4 de agosto de 2011

O prOFOlIdEr é um programa que aprofunda temas específicos da 
Vida Religiosa Consagrada, desenvolvidos em espaço comunitário 
de troca de experiências, vivência humana e espiritual, em vista de 
uma maior interação da pessoa consagrada e suas relações com a 
Instituição, com a realidade e sua espiritualidade-missão.

Objetivo geral do Profolider contribuir para uma nova geração da 
vida religiosa Consagrada firmemente alicerçada no seguimento 
de Jesus Cristo, capaz de assumir os riscos da mudança, repropor 
o carisma fundante, gerar formas de lideranças inovadoras e de 
visibilizar, nas relações, os valores do Reino.

O curso é ministrado em 4 módulos: a Pessoa e a Instituição; a 
Realidade; Teologia da Vida Consagrada; Espiritualidade e Missão.

Enviar a inscrição até fevereiro de 2011, acompanhada de “curriculum 
vitae” e carta de apresentação do Superior, para: 

prOFOlIdEr, Conferência dos religiosos do Brasil 
SdS Bl. h, n.26, Sala 507, Ed. venâncio II – 70393-900 BrASílIA, dF

CurSOS INTENSIvOS 
dE IdIOMAS

Cursos de Inglês para missionários além-fronteiras

Básico: de 5 de Junho a 1 de Julho de 2011
Avançado: de 3 a 29 de Julho de 2011

Cursos de português para missionários estrangeiros

Básico: de 1 a 26 de agosto de 2011
Aperfeiçoamento: de 28 de agosto a 23 de setembro de 2011

Falar bem a língua do povo é condição indispensável para qualquer 
ação evangelizadora, onde a palavra se torna veículo essencial para 
falar ao coração. para iniciar as missionárias e os missionários 
à aprendizagem dos idiomas, o Centro de Formação Intercultural 
(CENFI) oferece cursos intensivos de Inglês para brasileiros e de 
Português para estrangeiros.

Importante: o Curso Básico de Português é oferecido exclusivamente 
a missionárias e missionários que passam uma curta temporada 
no Brasil. O Curso de Aperfeiçoamento de Português é dirigido a 
missionárias e missionários que já estão no Brasil, ou que voltam ao 
País depois de um longo período.

Inscrições e maiores informações pelo site: www.ccm.org.br

CEFEp
Centro Nacional de Fé e política

Caem
Centro de Animação e Estudos Missionários

CURSO DE MISSIOlOgIA 
E ANIMAÇãO pASTOrAl

para leigos e leigas, religiosos e religiosas, diáconos  
e presbíteros engajados na animação missionária 

Brasília, de 6 a 16 de fevereiro de 2011 (1ª Módulo)

Finalidade desse curso é oferecer uma formação específica no 
campo da missão a leigos e leigas, religiosos e religiosas, diáconos 
e presbíteros engajados (ou que gostariam se engajar) na animação 
missionária, particularmente os coordenadores e os membros dos 
COMIDIs. O curso completo consta de três módulos, de dez dias cada 
um, ao longo de três anos. As pessoas podem optar para participar de 
um ou mais módulos, não necessariamente seguindo a seqüência.

O tema da missão será tratado sob três perspectivas: fundamental, 
contextual e prática. Ao todo serão nove tipos de abordagens assim 
distribuídas: bíblica, histórica e teológica (ótica fundamental: 
teologia da missão); antropológica, ecumênica e ética (ótica 
contextual: os desafios da missão); pedagógico-catequetica; 
administrativa-gerencial; metodológica-projetual (ótica prática). 
O conteúdo programático do 1º Módulo contempla: os Fundamentos 
Bíblicos da Missão; a Missão nas Diferentes Culturas (abordagem 
antropológica); a Pedagogia do Anúncio Missionário.

Inscrições e maiores informações pelo site: www.ccm.org.br

CURSO DE  
FOrMAÇãO pOlíTICA 

para cristãos e cristãs, lideranças de pastorais, 
movimentos sociais e organismos eclesiais 

Brasília, de 16 a 29 de janeiro de 2011

Objetivo do curso do Centro Nacional de Fé e Política “Dom Hélder 
Câmara” é formar cristãos, leigos e leigas, para a missão política, 
favorecendo-lhes a aquisição de competência e habilitação para agir 
no complexo campo da Política, participando da construção de uma 
sociedade justa e solidária, à luz do Ensino Social da Igreja e das 
Diretrizes da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil.

O processo metodológico contempla a formação política dos cristãos 
nas múltiplas dimensões, relacionadas entre si - ética, espiritual e 
intelectual, respeitando o pluralismo político, a partir da opção pelos 
pobres, em comunhão com as diretrizes da Igreja no Brasil.

A duração desse curso é de 360 horas, sendo 180 horas de curso 
presencial em duas etapas (sempre em janeiro de cada ano) e 180 
horas à distância, em um ano e meio.

O Curso de Formação Política oferece certificado de Extensão 
Universitária e de Especialização pela CCEAD Puc-Rio.

Inscrições e maiores informações pelo site: www.cefep.org.br

CCm
Centro Cultural Missionário

CenFi
Centro de Formação Intercultural

O Centro Cultural Missionário (CCM) é um organismo vinculado 
à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e tem por 
finalidade:

*  oferecer um percurso de iniciação à missão no Brasil para mis-
sionárias e missionários que chegam do exterior;

*  promover cursos de formação missionária para brasileiras e 
brasileiros enviados a outra região ou além-fronteiras;

*  fomentar o surgimento, a formação e a capacitação de anima-
dores missionários na Igreja no Brasil.

*  realizar eventos de estudo e aprofundamento sobre teologia, 
espiritualidade e prática de missão;

O CCM é constituído por três departamentos:

* CAEM (Centro de Animação e Estudos Missionários), que propor-
ciona cursos de formação a missionários enviados a outros paí-
ses, ou que atuam em regiões e projetos missionários no Brasil.

* CENFI (Centro de Formação Intercultural), que se dedica à for-
mação cultural e eclesial dos missionários estrangeiros.

* SCAI (Serviço de Colaboração Apostólica Internacional), que 
oferece assistência jurídica e orientação aos missionários em re-
lação ao visto de entrada e à permanência legal no Brasil e em 
outros países. Contato: (61) 3340.1433. E-mail: scai@ccm.org.br

CURSO DE INICIAÇÃO 
À MISSÃO NO BRASIL

para missionárias e missionários que chegam do exterior

1º Curso – CENFI 105: de 27 de fevereiro a 27 de maio 
2º Curso – CENFI 106: de 25 de setembro a 22 de dezembro

O Curso do CENFI consta de três própostas básicas:

1.  uma aprendizagem sistemática da língua portuguesa;
2.  um estágio em casas de família;
3.  uma introdução articulada sobre a sociedade, as culturas e a 

caminhada da Igreja no Brasil.

A duração deste curso é de 90 dias. Seu objetivo é uma primeira 
introdução, interação e acompanhamento da missionária e do 
missionário estrangeiro à realidade brasileira. Nesse período, além 
da escola de língua, da formação, da convivência, dos eventos, 
dos momentos de lazer e de espiritualidade, acontece também um 
valoroso intercâmbio entre os participantes, vindo de diferentes 
países, culturas e igrejas de origem.

Inscrições e maiores informações pelo site: www.ccm.org.br


