
  
  

Centro   de   Treinamento   da   Oitava   –   2021   
  

Olá!  Que  bom  que  você  está  interessado  em  participar  do  CETRO  neste  ano  de  2021!  Temos  a  certeza  que,                     
havendo  possibilidades  de  concretizarmos  a  sua  matrícula,  será  um  tempo  precioso  para  que,  juntos,  possamos                 
crescer   no   conhecimento   das   Escrituras.     

  
O  Centro  de  Treinamento  da  Oitava  atua  há  mais  de  12  anos  na  preparação  e  formação  de  líderes  para  o                      
ingresso  e  aprimoramento  do  ministério  e  serviço  cristãos,  para  que  os  mesmos  sejam  executados  com                 
excelência   e   gerem   bons   frutos.   

    
Formado  por  um  corpo  docente  altamente  capacitado,  com  bagagem  teórica  rica  e  vivência  ministerial,  o                 
CETRO  oferece  uma  carga  horária  enxuta,  com  disciplinas  práticas,  pertinentes  e  propícias  para  a  condução  de                  
uma  obra  que  se  faz  cada  vez  mais  desafiadora  hoje,  a  expansão  do  Reino  de  Deus.  O  currículo  é  ampliado  e                       
consolidado,  oferecendo  ao  aluno  um  conteúdo  que  lhe  confere  uma  base  teológica  e  ministerial  que  o  edificará                   
e   fortalecerá   no   cumprimento   de   seu   chamado.   

  
Ingressar  no  CETRO  é  uma  excelente  oportunidade  para  quem  deseja  se  tornar  um  obreiro  e  líder  aprovado.                   
Você  aprenderá  a  interpretar  corretamente  os  textos  bíblicos,  elaborar  uma  mensagem  ou  pregação  bíblica                
eficaz,  organizar  seu  ministério  e  desenvolver  sua  liderança  baseado  em  uma  teologia  bíblica  sólida  e  saudável.                  
Tudo  isso,  somado  a  uma  pedagógica  interação  com  os  professores  e  alunos,  apresenta  a  melhor  escolha  em                   
termos   de   preparo   e   formação   teológica/cristã.   

  
A   seguir,   algumas   informações   importantes.   

  
1. PERÍODOS   E   DURAÇÃO   

  
Cada  ciclo  do  CETRO  tem  a  duração  de  um  ano,  dividido  em  08  módulos  bimestrais  cada.  Tanto  o  Ciclo                     
Básico  quanto  o  Avançado  serão  oferecidos  em  2021.  Teremos  ainda  o  CETRO  Básico  Online.  As  matérias                  
foram  projetadas  para  que  se  inicie  o  curso  pelo  Básico,  mas  como  as  matérias  são  modulares,  é  possível  fazer  a                      
quantidade  de  matérias  desejada,  lembrando  que  os  professores  costumam  levar  em  conta  que  os  alunos  do                  
Avançado   já   têm   um   ritmo   de   estudos   e   um   acúmulo   de   conhecimento   por   já   terem   realizado   o   Ciclo   Básico.   

  
Neste   ano   de   2021   estaremos   também   oferecendo   a   disciplina   eletiva,   Introdução   ao   Grego   Bíblico.     
  

2. CARGA   HORÁRIA   
  

  23   horas-aula   por   disciplina   /   184   horas-aula   por   Ciclo   (ano)     
  

3. HORÁRIO   
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Terça-feira   19h30   às   20h50   
21h00   às   22h20   

Quinta-feira   19h30   às   20h50   
21h00   às   22h20   



  
  

4. MÓDULOS   -    A   SER   MINISTRADO   NA   SEDE   DA   OITAVA   IGREJA   
  

Entrada   1º   Semestre   
Módulo   I:   Março/Abril   
Módulo   II:   Maio/Junho   
  

Módulo   III:   Agosto/Setembro   
Módulo   IV:   Outubro/Novembro   

Entrada   2º   Semestre   
Módulo   I:   Agosto/Setembro     
Módulo   II:   Outubro/Novembro   
  

Módulo   III:   Março/Abril   
Módulo   IV:   Maio/Junho     
  

5. MÓDULOS   -    A   SER   MINISTRADO   NA   OITAVA   IGREJA   MATOZINHOS   
  

Entrada   1º   Semestre   -   Módulo   I:   Março/Abril     
➢ Online   -   Hermenêutica   (às   segundas-feiras)  
➢ Presencial   -   Introdução   ao   AT   (às   quinta-feiras)   

  
6. SISTEMA   DE   AVALIAÇÃO   

  
  Participação   nas   aulas;   frequência   (mínimo   de   75%);   trabalhos,   pesquisas   ou   provas.   

  
7. DISCIPLINAS   

  
CICLO   BÁSICO   
  

INTRODUÇÃO   AO   ANTIGO   TESTAMENTO     
Introdução   ao   Antigo   Testamento   (autoria,   data,   estilo   literário,   cronologia   e   geografia   bíblica)   formação   do   
cânon   e   mensagem   principal   de   cada   livro.     

  
BIBLIOLOGIA     
Abordagem   de   diversas   áreas   ministeriais   na   Igreja   como   trabalho   com   crianças,   adolescentes,   jovens,   casais,   
idosos,   e   outras,   com   fornecimento   de   ferramentas   práticas.   

  
INTRODUÇÃO   AO   NOVO   TESTAMENTO     
Introdução   ao   Novo   Testamento   (autoria,   data,   estilo   literário,   cronologia   e   geografia   bíblica)   formação   do   
cânon   e   mensagem   principal   de   cada   livro.     

  
HERMENÊUTICA   (INTERPRETAÇÃO   BÍBLICA)   
Princípios   de   interpretação   bíblica,   importância   e   aplicação   das   línguas   originais,   figuras   de   linguagem,   história   
da   hermenêutica,   métodos   de   interpretação.    
  

TEOLOGIA   BÍBLICA  
Estudo   da   história   progressiva   da   Revelação   de   Deus   à   humanidade,   conforme   apresentada   na   Bíblia,   desde   a   
Criação   até   a   Consumação,   passando   por   cada   aliança   de   Deus   estabelecida   com   o   homem.   

  
HISTÓRIA   DA   IGREJA     
Visão   panorâmica   da   história   da   Igreja   partindo   da   era   apostólica,   era   de   Constantino,   Idade   Média,   Reforma   
Protestante   até   a   história   da   igreja   contemporânea.     
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HISTÓRIA   E   GEOGRAFIA   BÍBLICA   
Panorama   da   história   do   povo   de   Israel   e   da   expansão   da   Igreja.   Geografia   da   Palestina   e   demais   terras   bíblicas   
à   luz   do   registro   histórico   do   povo   de   Deus.   

  
ACONSELHAMENTO   CRISTÃO     
Linhas   de   abordagem   do   aconselhamento   cristão,   tratando   do   ferido,   noções   sobre   a   psique   humana,   cura   
interior,   aconselhamento   e   princípios   de   conduta   do   conselheiro.     

  
CICLO   AVANÇADO   

  
TEOLOGIA   SISTEMÁTICA   A   e   B     
Revelação   e   evolução   das   principais   doutrinas   bíblicas   tais   como:   soteriologia,   cristologia,   pneumatologia,   
escatologia,   etc.     

  
LIDERANÇA   CRISTÃ     
Mentoreamento,   caráter,   qualidades   e   estilos   de   liderança,   liderança   cristã   na   pós-modernidade.     

  
DONS   E   MINISTÉRIOS     
O   Espírito   Santo,   contemporaneidade   dos   dons,   dons   na   história   da   igreja,   importância   dos   dons   para   o   
desenvolvimento   dos   ministérios,   frentes   ministeriais   na   igreja,   elaborando   um   projeto   ministerial.     
  

HOMILÉTICA     (Pregação   da   Palavra   de   Deus)     
Tipos   de   sermão,   técnicas   para   a   preparação   de   mensagens   bíblicas,   técnicas   de   comunicação   e   prática   da   
pregação.     
  

APOLOGÉTICA   
Defesa   da   fé   cristã   à   luz   das   polêmicas   e   heresias   mais   comuns   ao   longo   da   história   cristã.   
  

EVANGELISMO   
Teologia   e   prática   (técnicas)   do   evangelismo.   Evangelismo   à   luz   da   Palavra   e   principais   movimentos   na   
história.     
  

MISSIOLOGIA     
Teologia   Bíblica   de   Missões,   Panorama   da   História   de   Missões,   Missões   Contemporâneas,   Missão   Integral     
  

ELETIVAS   
  

INTRODUÇÃO   AO   GREGO   BÍBLICO   1   e   2     
Introdução   ao   Grego   Koiné,   língua   dos   originais   do   Novo   Testamento.   O   aluno   será   capaz   de   reconhecer   as   
estruturas   básicas   do   texto   original,   possibilitando   um   nível   mais   aprofundado   de   leitura   e   pesquisa.   
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9. CORPO   DOCENTE   
  

Pr.   Adelchi   Rangel   
Pr.   Antônio   Cota   
Pr.   Bruno   Barroso   
Pb.   Denílson   Maia   
Pr.   Eduardo   Ribeiro   
Borges     

Pr.   Eloízio   Coelho   
Miss.   Elza   Reis   
Pr.   Israel   Abreu   
Pr.   Iury   Guerhardt   
Pr.   Joel   Caitano     
Pr.   Luís   Fernando   Nacif   Rocha   

Pr.   Roberto   Teixeira   dos   Santos   
Pr.   Tiago   Torres   
Robson   Portugal   Starling   
  

  
10. INVESTIMENTO   

  

  

  

  
❖ As   mensalidades    incidem   apenas   no   período   de   aulas   das   matérias   (2   mensalidades   por   módulo).   
❖ Preços   especiais    para   grupos   de   outras   igrejas   (a   partir   de   4   pessoas);   

  
11. FORMA   DE   PAGAMENTO   

  
O   pagamento   de   sua   mensalidade   poderá   ser   feita   presencialmente,   através   de   cartão   de   débito   ou   crédito   ou   em   
espécie,   diretamente   na   secretaria   da   Oitava   Igreja   ou   através   de   depósito/transferência   na   conta   abaixo:     
  

OITAVA   IGREJA   PRESBITERIANA   DE   BELO   HORIZONTE   
CNPJ   21.854.112/0001-80   
BANCO   BRADESCO   -   AGÊNCIA   2465   -   CONTA   CORRENTE   5323-6   
  

Sua   mensalidade   deverá   ser   quitada   até   no   máximo   dia    10   de   cada   mês ,   exceto   a   primeira   mensalidade,   que   
confirma   sua   inscrição   e   inclui   o   valor   da   matrícula.   Esta   primeira   mensalidade    deverá   ser   paga   até   dia   
26/02/2021.   
  

Importante :   A   Oitava   Igreja   tem   várias   outras   contas   bancárias   divulgadas   para   recebimento   de   dízimos   e   
ofertas,   porém   pedimos   que    utilizem   somente   a   conta   acima   informada    pois   a   mesma   é   especificamente   para   
os   controles   financeiros   do   CETRO.     
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MATRÍCULA   R$   20,00   Todos   alunos   Básico   e   Avançado   

MENSALIDADE   DUAS   DISCIPLINAS   
POR   SEMANA   

UMA   DISCIPLINA   POR   
SEMANA   

MEMBROS   OITAVA   R$   65,00   mensais   R$   40,00   mensais   

NÃO   MEMBROS   OITAVA   R$   85,00   mensais   R$   65,00   mensais   

DISCIPLINA   ELETIVA   
GREGO   BÍBLICO   

R$   40,00   mensais   Valor   único   para   membro   e   não   
membro   



  
  

  
12. COORDENAÇÃO   

  
❖ Pr.   Luís   Fernando   Nacif   Rocha   

  
13. LOCAL   

  
❖ Aulas   Presenciais:   salas   na   sede   da   Oitava   Igreja   Presbiteriana   de   Belo   Horizonte   
❖ Aulas   Online:   Plataforma   do   Google   Classroom   

  
14. ORIENTAÇÕES   BÁSICAS   
  

I. O  CETRO  não  é  um  curso  de  diversas  disciplinas  isoladas,  mas  é  composto  por  uma  grade  curricular                   
coesa,   esperando-se   do   aluno   que   participe   de   todas   para   receber   o   certificado   ao   final;   

II. Cada  professor  exigirá  trabalhos,  leituras  ou  aplicará  testes  de  acordo  com  sua  própria  dinâmica  ou                 
com   o   conteúdo   de   sua   disciplina   

III. Espera-se  do  aluno  uma  frequência  mínima  de  75%  nas  aulas,  sem  a  qual  será  considerado  inapto  para                   
aprovação   na   disciplina   

IV. Em  caso  de  reprovação  em  alguma  disciplina,  o  aluno   não  será  impedido  de  fazer  as  demais                  
disciplinas  faltantes,  devendo  o  mesmo  repetir  no  ano  seguinte  a  (s)  disciplina  (s)  faltante  (s)  para  a                   
obtenção   do   certificado   

V. Se,  por  motivo  de  força  maior,  o  aluno  precisar  suspender  sua  participação  ou  mesmo  abandonar  o                  
curso,  o  mesmo  deve  avisar  a  coordenação  do  CETRO  para  que  sua  vaga  seja  disponibilizada  para                  
alguém  que  porventura  esteja  na  lista  de  espera.  Lembre-se:  há  muitas  pessoas  que  gostariam  de  estar                  
em   seu   lugar   e   não   puderam   por   falta   de   vagas   

VI. A  cada  ano  as  turmas  têm  se  mobilizado  para  levar  um  lanche  para  o  momento  do  intervalo.  Esta  é                     
uma   iniciativa   dos   alunos   e   pode   ser   feita   com   um   mínimo   de   organização   e   colaboração.   

VII. A  secretaria  da  Oitava  Igreja  está  disponível  para  atender  o  CETRO  em  qualquer  necessidade  de                 
material,  cópias  xerox,  compra  de  livros  em  conjunto,  etc.  Procure  a  secretaria,  de  preferência  no                 
intervalo  das  aulas,  e  faça  a  sua  solicitação.  Caso  seja  necessário,  você  pode  entrar  em  contato  também                   
pelo   e-mail    cetro@oitavaigreja.org.br    ou   através   do   WhatsApp   (31)   98441.7657   

VIII. As  mensalidades  deverão  ser  pagas  no  primeiro  dia  de  aula  de  cada  mês,  na  secretaria  da  Oitava                   
Igreja,  ou  por  qualquer  outro  meio  disponibilizado.  Guarde  o  seu  comprovante  de              
pagamento/depósito,   pois   ele   é   a   sua   garantia   de   pagamento   

IX. No  final  do  curso,  os  alunos  que  completarem  o  Ciclo  de  disciplinas  receberão  um  certificado  em  uma                   
ocasião   especial,   a   ser   confirmada   com   a   devida   antecedência   

  
  
  

Atenciosamente,   
  
  
  
  

A   Coordenação   
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