
Graça e Paz, querido(a)!

Abaixo estão algumas informações para que você possa conhecer melhor os nossos 
cursos. 

. Nossa Missão:
O Instituto Adore e Proclame tem como missão trabalhar o caráter e a espiritualidade dos 
seus estudantes e oferecer ferramentas através de treinamento, estágio e prática 
ministerial, para que eles se tornem ministros de caráter aprovado, espiritualidade 
comprovada e exerçam o ministério com excelência. 

. Objetivo dos cursos: 
1. Louvor e Adoração: O objetivo do curso é preparar ministros de louvor. 
Compreendendo a importância das artes na igreja, o curso de Louvor e Adoração visa 
capacitar os adoradores através de conhecimento bíblico-teológico, técnico (de acordo 
com a ênfase escolhida) e de liderança de louvor. 
2. Missões: O curso de Missões atende aqueles que se sentem chamados para o campo 
transcultural, para a missão urbana e atuação na igreja local, podendo o estudante optar 
pela sua área de treinamento a partir das ênfases disponíveis. A proposta do curso é 
preparar líderes e obreiros, através do treinamento, e proporcionar experiência, através 
dos estágios e prática ministerial. 

* Você pode conhecer a nossa grade curricular abrindo o arquivo em anexo ou pelo site: 
www.adoreeproclame.com

. Ênfases:
- O curso de Louvor e Adoração possui duas ênfases:
1. Canto (Divisão vocal, ensaio de back e coral)
2. Instrumento (Prática Instrumental em Conjunto/ Organização de grupos e ensaios).
Você deve optar por uma das duas ênfases, pois essa será a sua área de especialização.



- O curso de Missões também possui duas ênfases:
1. Ministério (Liderança e atuação na igreja local)
2. Missiologia (Campo transcultural, missão integral e urbana).
Você deve optar por uma das duas ênfases, pois essa será a sua área de especialização.

. Modalidades de Curso:
*Presencial (Terça a sábado) - 5 encontros por semana. 
*Semipresencial (Sextas - 19:30h às 22:30h) - 1 Encontro por semana.

. Matrículas 2019: A partir de 01/12/2018

. Valor da Matrícula: R$ 150,00 (Matrícula anual)

Mensalidades: 
. R$ 160,00 (Março a Dezembro) 10 parcelas - Semipresencial (1 encontro por semana) 
. R$ 340,00 (Março a Dezembro) 10 parcelas - Presencial (5 encontros por semana).

Duração do curso: 2 anos 

Docente:
O nosso corpo docente é composto por pastores, teólogos e ministros qualificados. 
Temos o apoio de líderes com anos de experiência na área de treinamento ministerial no 
Brasil. Dentre esses podemos destacar: Professores, pastores e fundadores do CTMDT 
(Centro de Treinamento Ministerial Diante do Trono - Belo Horizonte/MG); missionários e 
ministros de louvor de diversas regiões do país. 

Para mais esclarecimentos, estamos à disposição pelos telefones:
(87) 98872-1175
(87) 3863-2135
(87) 99969-8131 (WhatsApp)

Atendimento de terça a sábado (horário comercial).

Atenciosamente,

Direção IAP


