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AM 505 MISSÕES TRANSCULTURAIS 

FITRef – Faculdade Internacional de Teologia Reformada  
IRTC – International Reformed Theological College   

   

   

Professor: Dr. Flavio Ulisses – prof.flavio@fitref.online 

Período: 26 de julho a 02 de outubro de 2021 

Departamento: Apologética e Missiologia 

Programas: M.M.S.; M.C.S.; M.B.S.; M.Div. 

Pré-requisitos: não há 

Créditos e carga horária: 3 créditos, 45 horas/aula   

   

  
   

   

I - EMENTA:  

Análise introdutória da Missão de Deus (Missio Dei) e do seu foco global visando 

proporcionar a todas as etnias da Terra a possibilidade de adoração ao Deus criador. A partir 

deste entendimento, analisamos a missão da igreja (Missio Ecclesiare) e as estratégias 

necessárias para o cumprimento da tarefa inacabada – a grande comissão. Abordaremos estes 

assuntos a partir das perspectivas bíblica, teológica, histórica e estratégica. 

 

II – OBJETIVOS: 

Ao final do curso, os participantes deverão: 

1. Compreender a Missio Dei em seu fundamento doxológico. 

2. Ler as Escrituras identificando o tema único por trás da narrativa bíblica: a missão redentiva 

de Deus através de um povo escolhido. 

3. Entender as implicações da teologia reformada (ortodoxia) em relação a prática missionária 

da igreja (ortopraxia). 

4. Correlacionar a teologia bíblico-reformada de missões com estratégias ministeriais que 

reflitam o caráter e conduzam a glória de Deus de onde está a igreja até as nações. 

mailto:prof.flavio@fitref.online


AM 505 Missões Transculturais 

Plano de curso 
26 de julho a 02 de outubro  

   

2   

   

5. Manusear ferramentas antropológicas e missiológicas na concepção e desenvolvimento de 

estratégias missionárias. 

 

III - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

Aula 1: O Deus missionário Aula 11: Contextualização Aula 21: Aula ao vivo – Dimensões 

Culturais II 

Aula 2: A história por trás das 

histórias 

Aula 12: Suporte Social  Aula 22: Desafios da Comunicação 

Transcultural 

Aula 3: A tarefa inacabada Aula 13: Liderança Local Aula 23: O ciclo da Comunicação 

Aula 4: O Messias para as nações Aula 14: Sustentabilidade e 

Reprodutibilidade 

Aula 24: Comunicação Transcultural do 

Evangelho 

Aula 5: Uma igreja para todos os 

povos 

Aula 15: Prova 1 Aula 25: Missionários: advogados e não 

agentes de transformação 

Aula 6: Testemunho para o 

mundo 

Aula 16: Cultura e Cosmovisão Aula 26: Necessidades e Mudanças 

Aula 7: Prática Missionária em 

Israel 

Aula 17: Formas e Significados Aula 27: Dinâmica de Transformação 

Aula 8: Prática Missionária na 

igreja de Cristo 

Aula 18: Contextualização e Sincretismo Aula 28: Tendências Missiológicas no 

Séc. XXI 

Aula 9: Movimento Missionário 

Moderno 

Aula 19: Culturas Nacionais - Hoefstede Aula 29: Aula ao vivo: Estratégia 

Missionária Contextual 

Aula 10: Aula ao vivo: 

Necessidade e Receptividade 

Aula 20: Dimensões Culturais I Aula 30: Prova 2 

 

 

 



AM 505 Missões Transculturais 

Plano de curso 
26 de julho a 02 de outubro  

   

3   

   

IV – INSTRUÇÕES PEDAGÓGICAS  

O curso é ministrado em 10 semanas, com três aulas por semana, com textos e 3 aulas 

ao vivo no semestre, agendadas previamente, incluindo atividades de leitura, produção de 

comentários e provas, perfazendo 45 horas de estudos. 

 

A disciplina será ministrada com sustentação em três pilares: 

1) As aulas-textos/vídeos. São textos escritos pelo professor da disciplina, abordando o 

assunto da aula através de uma exposição detalhada, com referências bibliográficas. Para 

cada texto o aluno deverá fazer uma declaração de que leu e estudou o texto. O professor 

gravou ou disponibilizou vídeos específicos para complementar o assunto de alguns 

textos. Esses vídeos deverão ser assistidos integralmente pelos alunos, e, deverão 

também fazer parte da declaração dos alunos. 

2) Fórum. O segundo instrumento pedagógico é o fórum de discussão de cada aula, onde 

professor e alunos deverão interagir frequentemente, tirando dúvidas, expandindo 

assuntos, e chegando às conclusões possíveis. Em cada semana, o professor cria um 

tópico específico no fórum da disciplina para os alunos escreverem suas dúvidas e 

comentários. Todos os alunos devem participar desse tópico semanal. O professor 

responde às dúvidas em no máximo um dia (exceto Domingos e situações especiais). 

3) Aulas “ao vivo”. Encontro ao vivo dos alunos com o professor através de uma ferramenta 

de videoconferência. A participação dos alunos é obrigatória na aula ou assistindo a 

gravação dela posteriormente. O objetivo é introduzir o aluno na prática exegética do 

Novo Testamento. Essa aula ao vivo será sempre à noite, a partir das 21 horas, com 

duração de cerca de 01:30, em dia da semana, preferencialmente nas quartas-feiras. As 

gravações dessas aulas ficarão disponíveis para que os alunos assistam posteriormente. 

Numa ferramenta específica, o aluno deverá declarar no final da disciplina que participou 

dessas aulas ou assistiu a gravação de todas elas. 
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4) Obs. As tarefas acima não contam nota diretamente. Elas compõem a “presença” do 

aluno na disciplina e devem ser realizadas integralmente. Sem a realização dessas 

tarefas, mesmo obtendo nota nas provas, o aluno não será aprovado. 

 

 

V – METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

1) Duas provas (uma objetiva e outra subjetiva). Cada prova tem peso de 30% na composição 

da nota final. Total: 60%. 

 

2) Resenha do livro abaixo citado. Vale 20% da média final.  

WRIGHT, Christopher J – A Missão de Deus - Editora Vida Nova, 2014. 

 

Obs. Caso o aluno não consiga esse livro poderá sugerir ao professor outros títulos, com 

número de páginas similar, e que atenda aos propósitos da disciplina, desde que o aluno não 

o tenha lido anteriormente. 

 

3) Nível de participação nos fóruns. Vale 20% da média final. 

 

 

 

VI – TAREFAS DISCENTES  

1. Ler os textos semanais postados na página, assistir aos vídeos, participar das aulas ao vivo, 

interagir com o professor e demais colegas em espírito fraterno e em busca de aprendizado. 

2. Realizar duas provas. 

3. Fazer uma resenha. 
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