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ARTE DA PREGAÇÃO E ESTUDOS BIBLICOS

IFPG UNIFIL GOIÂNIA

PORQUE FAZER ESPECIALIZAÇÃO
EM ARTE DA PREGAÇÃO E ESTUDOS BÍBLICOS
“Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas.”
Marcos 16:15

O curso de pós-graduação da Unifil em Arte da

Público:

pregação e estudos biblicos tem como
propósito oferecer recursos para potencializar

Teólogos e pessoas com interesse em se

seu conhecimento na área teológica, bem como

aprofundar no tema gospel visando a

ampliar e criar condições para implementação

preparação para o chamado à pregação e

de uma pregação capaz de alcançar a mente e o

semear a obra do senhor em sua comunidade.

coração do mundo pós-moderno, através de
uma interpretação pofunda dos ensinamos
bíblicos.
Área de atuação:
Objetivos:

O pregador atua, além dos púlpitos
eclesiásticos, também assume as várias tribunas

Capacitar o aluno para uma pregação

sociais, assim como em ministração de

cristocêntrica e dialógica com o público

palestras, cursos, e eventos destinados a

contemporâneo, e instrumentalizá-lo com os

multiplicar os ensinos teológicos na

recursos técnicos e tecnológicos para uma

comunidade em que reside ou recebeu o

homilia bem estruturada.

chamado para desenvolver seu trabalho.

“Porque somos criação de Deus realizada em Cristo
Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus
preparou antes para nós as praticarmos".
Efésios 2:10
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ESTUDE ENTRE
AS MELHORES
DO PAÍS
A Unifil apresenta excelente conceito
no MEC e mais de 80 anos de tradição
em ensino.

10 MESES
ESPECIALIZAÇÃO - LATU SENSU
Com foco na prática de conquiste seu
diploma e esteja preparado para um
mercado de trabalho cada vez mais
competitivo

360H
DE ESTUDO

Nossa carga horária é preparada em
ambiente on-line e 1 encontro
presencial para que você tenha o
máximo desempenho em seus
estudos

+45.000
ALUNOS

Junte-se a essa grande comunidade
de ensino com prestações que cabem
no seu bolso e crie seu futuro de
sucesso.

ARTE DA PREGAÇÃO E ESTUDOS BÍBLICOS

DISCIPLINAS
OBRIGATÓRIAS

IFPG UNIFIL GOIÂNIA

Coordenação Unifil
Profº Dr Emerson Cláudio Mildemberg
Coordenação IFPG
Prof. Marcos Cesar Barbosa

CARGA HORÁRIA DE 36H CADA MÓDULO

Dialogando com a Mente Pós-Moderna
Espiritualidade Cristã
Ética e Relações Interministeriais
História da Pregação
Homilética: Arte e Estratégia
Pregação, Edificação e Evangelismo
A Arte da Oratória
Pregação Cristocêntrica
Pregação Dedutiva e Indutiva
Pregação Expositiva

PGC
PROGRAMA

ATÉ 100 H
OPCIONAIS

DE GESTÃO CONTINUADA
Durante o curso o aluno IFPG Unifil Goiânia
poderá ter acesso ao conteúdo prático
empresarial da Smart Boss, considerando
participação em workshop´s e cursos de curta
duração com condições especiais.
O principal objetivo é proporcionar
experiência de campo, know how e network
para fortalecer o desenvolvimento do aluno
no mercado de trabalho e/ou
empreendedorismo nos seus negócios.
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+WORKSHOP´S

CURSOS DE CURTA DURAÇÃO

CONHEÇA OUTRAS
SOLUÇÕES
EDUCACIONAIS EM:

Graduação
Superior tecnólogo
Pós-graduação
Mestrado
Doutorado

DO COMUM AO
EXTRAORDINÁRIO
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