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Venha se preparar para o Ministério!
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CRISTO PARA AS NAÇÕES
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APRESENTAÇÃO E MISSÃO DO SEMINÁRIO CRISTO PARA AS NAÇÕES
O SEMINÁRIO CRISTO PARA AS NAÇÕES fundado em 1948 nos Estados Unidos, e em 1995 no Brasil, de caráter
interdenominacional, tem como ideal cumprir a Comissão dada por Cristo à Igreja levando o Evangelho de Cristo a todas
as Nações através da Evangelização e do Ensino da Palavra de Deus.
Tendo em vista o IDE (Mateus 28.18-20) o CPN está preparado pra formar pessoas que desejam crescer no
conhecimento e no manuseio das Escrituras visando servir melhor ao Senhor Jesus na sua congregação.
O ensino teológico está ao alcance de todos, sejam pastores, obreiros, líderes de departamentos, professores de
Escola Bíblica ou a você que não exerce nenhuma dessas funções, mas que de coração ama as Escrituras. O aprendizado é
para todos e o Seminário Cristo Para As Nações é um lugar aprovado por Deus para treinar e capacitar pessoas submissas
e obedientes ao Senhor Jesus.
O CPN é mais do que um seminário teológico; é uma experiência espiritual e uma porta para a oportunidade
ministerial. Nosso programa de treinamento procura não ser apenas teórico, mas prático e efetivo.
METODOLOGIA DE ENSINO
Nossa metodologia de ensino tem três bases fundamentais:
1)

2)

3)

Conhecimento teológico:
É vital para a vida cristã o profundo conhecimento da Palavra de Deus e dos Fundamentos do Evangelho. Isso
adquire-se através do estudo contínuo e completo das Escrituras.
Conhecimento devocional:
É o crescimento do cristão na sua vida espiritual à medida que sua relação com Cristo é cada vez mais íntima,
intensa e diária tornando-o cada vez mais semelhante a Ele através da prática da oração, adoração e submissão
no poder do Espírito Santo.
Prática Ministerial:
Aquilo que conhecemos e temos recebido deve ser praticado. Cada cristão deve saber qual a sua função no corpo
de Cristo. É necessário descobrir o seu ministério e envolver-se no trabalho da igreja local. Através do “Ministério
dos Alunos” o Seminário Cristo Para As Nações promove ao aluno experiências ministeriais que o ajudarão
reconhecer a sua vocação. Ele atuará em áreas como louvor, ministério infantil, evangelismo, serviço, oração e
intercessão.

Além disso, procuramos oferecer aos nossos alunos:
1)
Ensino Equilibrado:
Os cursos oferecidos pelo Seminário Cristo Para As Nações procura atender os diferentes níveis de necessidade.
As matérias lecionadas visam uma vida cristã equilibrada, repleta de dons espirituais, cheia de Fé, de Esperança,
de plena Comunhão com todos os Santos e de bons frutos.
2)
Crescimento e Unidade Espiritual:
A característica interdenominacional e internacional do CPN cria um ambiente perfeito de relacionamento e
interação entre irmãos de diferentes ministérios, denominações e lugares. Aprenderá com a ajuda da equipe
ministerial do CPN e no agir do Espírito Santo a respeitar as diferenças, reconhecer as virtudes e trabalhar e
operar na Unidade do Espírito e no vínculo do Amor valorizando a multiforme graça e sabedoria de Deus na vida
de cada colega de seminário.
3)
Aprendizado Prático Pessoal.
O aluno receberá ensinamentos e instruções nas seguintes áreas: leitura, memorização, estudos e compreensão
da Bíblia; ser testemunha de Cristo e anuncia-lo ao mundo; viver de modo disciplinado e equilibrado num mundo não
cristão; vida e fé no Espírito Santo; desenvolver dons e habilidades espirituais para edificação da Igreja; desenvolver
qualidades para ensinar outros e ser exemplo.
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NOSSOS CURSOS
Oferecemos os seguintes cursos teológicos:

Cursos com duração de 01 Ano
FORMAÇÃO EM LIDERANÇA DE LOUVOR
Segunda a Sexta-feira

Grade Curricular
1º Semestre – Fevereiro

Turnos:
Manhã: 8 às 11hs
Noite: 19 às 22hs

TEORIA E PERCEPÇÃO MUSICAL

PREPARAÇÃO VOCAL E INSTRUMENTAL

PRINCÍPIOS DA PRÁTICA MUSICAL

PASTOREIO E LIDERANÇA DE LOUVOR

ASPECTOS DA MINIST. DE LOUVOR

ARRANJO MUSICAL

ADORAÇÃO E FUNDAMENTOS DO REINO

COMPOSIÇÃO MUSICAL

ADORAÇÃO PROFÉTICA

VIDA DO ADORADOR

10 Matérias c/ aprovação
Carga Horária do Curso: 600 horas

2º Semestre – Agosto

 CERTIFICADO

FORMAÇÃO MINISTERIAL
Segunda a Sexta-feira

Grade Curricular para...
1º Semestre – Fevereiro 2019

Turnos:
Manhã: 8 às 11hs
Noite: 19 às 22hs

PANORAMA DO NOVO TESTAMENTO

PANORAMA DO VELHO TESTAMENTO

CUMPRINDO A GRANDE COMISSÃO

ORAÇÃO E INTERCESSÃO

LIDERANÇA CRISTÃ

HERMENÊUTICA

TEOLOGIA BÍBLICA EM MISSÕES

ALIANÇAS BÍBLICAS

EXEGESE DE HEBREUS

GEOGRAFIA, TEMPOS E COST. BÍBLICOS

10 Matérias c/ aprovação
Carga Horária do Curso: 600 horas

2º Semestre – Agosto 2019

 CERTIFICADO

Cursos com duração de 02 Anos e 03 Anos
AVANÇADO EM TEOLOGIA
1º E 2º ANO DO BACHAREL EM TEOLOGIA

3º ANO DO
BACHAREL EM TEOLOGIA

Grade Curricular

Segunda a Sexta-feira

Grade Curricular

Ano 1 - 2019

Ano 2 - 2020

Ano 3 - 2021

1º Semestre – Fevereiro

3º Semestre – Fevereiro

1º Semestre – Fevereiro

PANOR. DO NOVO TESTAMENTO

CARTAS PASTORAIS

EXEGESE DE ROMANOS

10 Matérias c/ aprovação

CUMPRINDO A GRANDE COMISSÃO

A VIDA E OS ENSINOS DE CRISTO

FUNDAM. DA PSICOL. PASTORAL

Carga Horária do Curso
Avançado em Teologia:
1200 horas

LIDERANÇA CRISTÃ

DOUTRINAS BÍBLICAS I

DIDÁTICA DO ENSINO CRISTÃO

TEOLOGIA BÍBLICA EM MISSÕES

HOMILÉTICA

CONDUTA E PRÁTICA PASTORAL

EXEGESE DE HEBREUS

CARÁTER CRISTÃO

ADMINISTRAÇÃO MINISTERIAL

Turnos:
Manhã: 8 às 11hs
Noite: 19 às 22hs

2º Semestre – Agosto

4º Semestre – Agosto

2º Semestre – Agosto

Carga Horária do Curso
Bacharel em Teologia:
1800 horas

PANOR. DO VELHO TESTAMENTO

APOLOGÉTICA

CAPELANIA CRISTÃ EVANGÉLICA

ORAÇÃO E INTERCESSÃO

RELACIONAMENTOS

GREGO COINÊ

 DIPLOMA

HERMENÊUTICA

DOUTRINAS BÍBLICAS II

PESSOA E OBRA DO ESPÍRITO SANTO

ALIANÇAS BÍBLICAS

A IGREJA NEOTESTAMENTÁRIA

SEITAS E HERESIAS

GEOGRAFIA, TEMP. E COST. BÍBLIC.

HISTÓRIA DA IGREJA

MINIST. PAST. E ACONSELHAMENTO

Importante: Em qualquer curso acima a redução de matérias na semana acarretará no prolongamento do mesmo. No ato
da matrícula você receberá o Plano de curso com a grade curricular de acordo com a sua necessidade. Se optar por 04
dias ou menos na semana, isso representará semestres a mais no final do curso. Para concluir o curso e receber o
Diploma ou Certificado todas as matérias deverão ser concluídas com aprovação e frequência exigida.
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INVESTIMENTO

O Cristo Para as Nações tem uma preocupação especial com as finanças dos alunos, e para isso trabalhamos com
valores bem acessíveis, tendo em vista ser o CPN uma instituição sem fins lucrativos. Não é cobrado dos alunos nada mais
que o absolutamente necessário para equilibrar o orçamento do CPN. Por ser um “curso livre”, a legislação vigente
determina que seja calculado um valor da anuidade que dividido em parcelas para comodidade dos alunos. A anuidade do
Cristo para as Nações está dividida em 12 (doze) parcelas. O departamento financeiro com o quadro de Diretores reserva
o direito de mudar qualquer encargo financeiro descrito neste formulário, de acordo com a legislação vigente.
1)

O valor da matrícula e das parcelas mensais:
Plano de Investimento – Ano 2019
1º e 2º Ano do Curso

3º Ano do Curso

Matrícula

05 Matérias

03 Matérias

Matéria Avulsa

05 Matérias

03 Matérias

Bacharel em Teologia

R$ 240,00

R$ 280,00

R$ 220,00

R$ 100,00

R$ 315,00

R$ 262,00

Avançado em Teologia

R$ 240,00

R$ 280,00

R$ 220,00

R$ 100,00

xx

xx

Formação Ministerial

R$ 240,00

R$ 280,00

R$ 220,00

R$ 100,00

xx

xx

Form. em Lid. de Louvor

R$ 240,00

R$ 280,00

R$ 220,00

R$ 100,00

xx

xx

2)

Planos de Pagamento:

Se o aluno preferir, pode optar entre três formas de
pagamento:
a) A anuidade escolar dividida em 12 parcelas a serem
pagas nos meses de Janeiro a Dezembro não excluindo
nenhum mês. Os valores estão na tabela acima.
b) A anuidade escolar dividida em 8 parcelas: Nesta
categoria o aluno paga suas parcelas nos meses de
Março, Abril, Maio, Junho, Agosto, Setembro, Outubro e
Novembro. As parcelas dos meses de Janeiro, Fevereiro,
Julho e Dezembro serão rateados nos demais meses,
sendo que o aluno ainda conta, nesta categoria com um
desconto de 5% no valor total da anuidade do curso.
c) A anuidade escolar de uma só vez, no ato de sua
entrada. O aluno que optar por esta categoria de
pagamento terá um desconto de 10% no valor total da

anuidade do curso isentando-se ainda de eventual
majoração do valor total da anuidade.
3) Período de Pagamento:
A data de pagamento das Parcelas Mensais do CPN é
todo dia 5 de cada mês, sendo este período
prorrogado sem multa até o dia 10 de cada mês.
Após este prazo será cobrado do aluno multa de 2%.
4)

Material didático e carteira estudantil:

A primeira carteira estudantil do aluno está inclusa no
valor da matrícula. Se ele perdê-la, deverá pagar o valor
a parte. Todo material didático como apostilas, livros e
xerox, serão cobrados à parte, podendo os mesmos
serem pagos juntamente com a Parcela Mensal.

REQUISITOS PARA MATRÍCULA

a) Idade Mínima 17 Anos.
b) Experiência Cristã:
Por causa dos objetivos e convicções do CPN, é
necessário que cada candidato tenha:
1- Experiência de novo nascimento e demonstre
uma vida dedicada a Cristo.

2- Esteja envolvido em uma igreja local por no
mínimo seis meses;
3- Ser batizado para arrependimento. Deve dar
evidência de um bom caráter e disposição para
viver em harmonia com os padrões e ideais do
Cristo Para as Nações.
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Será esperado dos alunos que vivam de acordo com os
seguintes princípios:
1. Conhecer e aceitar os requerimentos que estão
publicados no Manual do Aluno como também a qualquer
emenda que possa ser feita.
2. Viver em um espírito de bons relacionamentos,
mostrando consideração e respeito para com a liberdade
e direito dos outros, e à frente de algum conflito, procurar
resolvê-lo de acordo com os princípios bíblicos
apresentados em Mateus 18.15-17.

c) Documentação:
O candidato deverá trazer:
1- 02 Fotos 3X4;
2- Xerox: da identidade, do CPF e do comprovante de
endereço.
3- Os formulários que se encontram em anexo neste
catálogo, devidamente preenchidos, principalmente o

3. Observar com atenção especial às normas
comportamentais, mesmo que o aluno concorde ou não
com o CPN.
4. Viver uma vida moral e espiritual de acordo com os
padrões bíblicos como está escrito em Romanos 12.1,
“para que possamos apresentar os nossos corpos como
sacrifício vivo, santo e agradável a Deus”.
5. Submeter-se à liderança espiritual do CPN, entendendo
que Deus usa este processo para tratar nossas vidas e nos
levantar para a obra, e é Ele quem estabelece toda autoridade. (Hb 13.17, 1Pe 2.13).

de “Recomendação Pessoal”.
4- Termo de Adesão preenchido e assinado.
5- O valor correspondente à taxa de matrícula e a
primeira mensalidade descrita no tópico a seguir:
“Investimento”.
6- Não haverá devolução da taxa de matrícula.

CALENDÁRIO ACADÊMICO

O Cristo Para as Nações tem uma grande preocupação em manter um calendário que dê condição aos professores
e alunos de se programarem durante o semestre.

1) Início e término de novas matrículas: Normalmente temos nosso início de novas matrículas dos semestres nos
seguintes meses:
1º Semestre – início em Dezembro do Semestre anterior e término na 1ª semana de Março do semestre em curso.
2º Semestre – início em Junho do semestre anterior e término na 4ª semana de Agosto do semestre em curso.

2) Início do Semestre letivo: Nossos semestres têm início normalmente nas seguintes semanas:
1º Semestre – início das aulas na 1ª semana de Fevereiro
2º Semestre – início das aulas na 1ª semana de Agosto
3) Término do Semestre letivo: Nossos semestres têm seus términos marcados normalmente nas seguintes semanas:
1º Semestre – término das aulas no final de Junho
2º Semestre – término das aulas na 1ª semana de Dezembro
HOSPEDAGEM

Para os candidatos vindos de outras cidades, o CPN indicará locais, informará telefones e responsáveis para que o
mesmo possa fazer contato e receber informações sobre valor de hospedagem desde que nos informe com 30 dias de
antecedência sua necessidade. O CPN não se responsabiliza por hospedagem e estadia de alunos. O aluno tem a opção de
providenciar sua própria hospedagem.
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AS VERDADES FUNDAMENTAIS

O Cristo Para as Nações acredita e considera certas verdades como sendo fundamentais para a compreensão e
relacionamento com o verdadeiro e vivo Deus. São elas:
1- O Deus Verdadeiro: O Deus verdadeiro tem se revelado
como o Eterno existente Eu Sou, o criador do universo e o
redentor dos homens (Dt 6:4; Ex 3:14; Is 43:10,11). Deus
tem se revelado como um ser trino, manifestado como
Pai, Filho e Espírito Santo (Is 48:16; Mt 28:19; Lc 3:22).
2- As Inspiradas Escrituras: As Escrituras ambos Velho e
Novo Testamento são inspiradas por Deus e são as
revelações de Deus para o homem; elas são infalíveis,
autoridade final de fé e conduta (2Tm 3:15 a 17 1Ts 2:13;
2 Pe 1:21).
3- A Deidade do Senhor Jesus Cristo: Senhor Jesus Cristo é
o eterno de Deus e assim sendo compartilha da divindade
e deidade de Deus (Mt 1:23; Jo 5:22-23; Hb 1:1-13).
4- O Pecado Original e a Queda do Homem: O homem foi
criado bom e reto; pois Deus disse: “façamos o homem à
nossa imagem e semelhança” (Gn 1:26). O primeiro
homem, Adão, através da desobediência foi destituído da
graça de Deus, e então o pecado e a morte entraram no
mundo. A transgressão de Adão não somente resultou em
morte física para o homem, mas também morte espiritual
o que significa eterna separação de Deus (Gn 2:17 – 3:624). O homem está propenso ao pecado por sua natureza
pecaminosa e necessita ser salvo do poder do pecado, e
também necessita de um salvador para providenciar a
salvação (Rm 5: 12 a 21).
5- A Salvação do Homem: A única esperança do homem
para redenção do poder do pecado é através do sangue
derramado pelo Senhor Jesus Cristo (At 4. 12; Rm 5.8-13;
10.9; Tg 1.21; Ef 2.8).
6- Cristo o Único Pastor: Jesus Cristo é o bom pastor (Jo
10:11) e o grande pastor (Hb 13:20). Só existe um pastor
espiritual referido no Novo Testamento e Jesus Cristo é o
seu nome (Jo 10:16).
7- A Igreja e Sua Missão: A igreja é o corpo de Cristo, a
habitação de Deus através do Espírito Santo, com
propósitos divinos para cumprimento de sua grande
comissão. Cada cristão, nascido do Espírito, é uma parte

integral da assembléia geral e da igreja primitiva, a qual
estava escrita nos céus (Ef 1:22 e 23; 2:22; Hb 12:23).
Desde o propósito de Deus em relação ao homem de
resgatar e salvar aqueles que estão perdidos e ser
adorado pelo homem e formar um corpo de cristãos na
imagem de seu filho, a responsabilidade da igreja é:
a. Ser uma agência de Deus para evangelização do mundo
(At.1.8; Mt 28.19,20; Mc 16.15,16);
b. Ser um corpo no qual o homem pode adorar a Deus
(1Co 12.13);
c. Ser um canal do propósito de Deus de formar um corpo
de santos, os quais estão sendo aperfeiçoados à imagem
de Seu Filho (Ef. 4.16; 1Co 12.28; 14.12).
8- As Ordenanças da Igreja:
Batismo nas águas: A ordenança do batismo nas águas
por imersão está nas escrituras. Todos quantos se
arrependerem dos seus pecados crerem em Cristo como
Senhor e Salvador deverão ser batizados. Isso é uma
declaração para o mundo onde as pessoas batizadas se
identificam com Cristo em sua morte e tem ressuscitado
com Ele em novidade de vida. (Mt 28. 19; Mc16:6; At
10.47,48; Rm 6.4).
A Santa Ceia: A ceia do Senhor, contendo o pão e o cálice
do fruto da vide, é o símbolo que expressa a nossa
comunhão com a natureza divina do nosso Senhor Jesus
Cristo (2Pe 1.4), uma lembrança do seu sofrimento e
morte, e uma profecia da Sua segunda vinda (1Co 11.26),
e todos os cristãos participam até que Ele venha!
9- O Batismo no Espírito Santo: O batismo dos cristãos
com o Espírito Santo é evidenciado por um sinal físico, ou
seja, falar em outras línguas da forma que o Espírito Santo
concede (At 2.4). Com o batismo do Espírito vem a
confirmação do poder para a vida e para o serviço e
exercício dos dons. Esta experiência é distinta e
subsequente ao novo nascimento (At 8.12-17; 10.44-46;
11.14,15; 15.7-9).

AV. ANTÔNIO CARLOS Nº 1769, CACHOEIRINHA CEP 30.130 -122
FONE: 0 (____) 31 3025-7222 – EMAIL: atendimento@cpn.org.br – SITE WWW.CPN.ORG.BR

10- Cura Divina: A cura divina foi estabelecida no Velho
Testamento (Ex 15. 23-26; Sl 103.1-3; Is 53.4,5) e é uma
parte integral do evangelho (Mt 8.16, 17; At 5.16; Tg 5.1416).
11- A Segunda Vinda de Cristo: A segunda vinda de Cristo
inclui o arrebatamento da igreja (1Ts 4.16,17), seguido do
visível retorno de Cristo com os seus santos (a igreja) para
reinar com Ele na terra por mil anos (Zc 14.5; Mt 24.7,30;
Ap 1.1; 19.11-14; 20.1-6). Este milênio de reinado trará
salvação a nação de Israel (Ez 39.28,29; Zc 3.19,20; Rm
11.26,27).

12- O Julgamento Final: Haverá um julgamento final no
qual os mortos ressuscitarão e serão julgados de acordo
com suas obras. E aquele que não for achado escrito no
livro da vida, juntamente com o diabo e seus anjos, a
besta e o falso profeta, serão lançados no lago de fogo e
enxofre, o que é a segunda morte (Mt 25.46; Mc 9.43-489;
Ap 19.20; 20.11-15; 21.8).
13- Novo Céu e Nova Terra: “Mas nós, segundo a sua
promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais
habita a justiça” (Ap 21:1-27; 22:1-6).

COMO FAZER A MATRÍCULA E PREENCHER OS FORMULÁRIOS

Como fazer a aplicação:
Envie juntamente com os documentos exigidos para
admissão (formulário de matrícula, carta pessoal,
recomendação pessoal, 02 fotos e fotocópias) um
cheque no valor da matrícula (informação no item
“Investimento”) para assegurar sua vaga. A primeira
mensalidade do semestre também pode ser incluída no
cheque ou deverá ser paga no primeiro dia de aula.
Todo o material e o cheque deverá ser enviado para
Caixa Postal 408, CEP 30161-970, Belo Horizonte, MG
ou entregue diretamente no Cristo Para As Nações, em
sua sede localizada à Rua Belmiro de Almeida, 56, São
Cristóvão, Belo Horizonte (MG), CEP: 31230-230.
Qualquer dúvida telefone para (0xx31) 3025-7222.

a) Se uma pergunta não se aplica a você, escreva “N/A”
(não se aplica) no espaço devido.
Em seguida, envie:
2) Carta pessoal
Faça uma carta com suas próprias palavras,
descrevendo sua experiência cristã e motivo pelo qual
você deseja estudar no CPN. Suas colocações serão
mantidas em sigilo.
3) Recomendação pessoal
Este formulário deve ser preenchido por seu pastor ou
seu líder na igreja, uma pessoa que possa dar
recomendações, mostrando que te conhece. Este
formulário não deve ser preenchido por parentes.
Depois de fazer a aplicação:
Quando o escritório do diretor executivo receber os
seus formulários, todos devidamente preenchidos, ele
irá avaliar a sua aplicação para admissão. Você será
então comunicado pelo Escritório de Admissões sobre o
resultado de sua aplicação. Você também pode ligar e
se informar a respeito de sua admissão, enviar email ou
pelo WhatsApp.

1) Formulário da matrícula:
Primeiramente, envie ou leve o formulário de
matrícula, juntamente com a taxa de matrícula
informada no tópico “Investimento”, para assegurar a
sua vaga.
Todas as perguntas deste formulário devem ser
respondidas.
Não se esqueça de trazer juntamente com os formulários devidamente preenchidos:
02 Fotos 3X4;
Xerox: identidade, CPF e comprovante de residência.

Informações:
Fixo: (0____) 31 3025-7222
WhatsApp: (0____) 31 9 9129-0232
E-mail: atendimento@cpn.org.br
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