Currículo do
Instituto Internacional Tempo de Colheita

O que você encontrará neste arquivo: 

	Nível educacional necessário para fazer os cursos. 

Um guia do formato do curso. 
Passos sugeridos para o estudo. 
Um catálogo do currículo de Tempo de Colheita. 
Um formulário de pedido do currículo. 

NÍVEL EDUCACIONAL NECESSÁRIO 

GRAU DE INSTRUÇÃO PARA INICIAR

O conhecimento elementar de leitura é necessário para os estudantes completarem os cursos. Se o grupo não cumpre este nível educacional necessário de leitura ou os membros não podem ler ou escrever, diretrizes são proporcionadas para adaptar os materiais às pessoas analfabetas ao curso do Instituto Internacional Tempo de Colheita intitulado “Táticas de Ensino”. 

FORMATO DO CURSO

Cada curso está no formato de uma apostila de tamanho 8,5”x11”. Com a permissão do Instituto, cada apostila pode ser reproduzida e ensinada aos outros. Há instruções sobre isto na seção administrativa deste manual. 

Cada curso contém:

Página Introdutória: Esta identifica o curso como uma parte do Instituto. 

Conteúdo: Apresenta as diversas partes do manual.

Como Usar Este Manual: um breve guia sobre como usar o curso. 

Introdução do Curso: Esta identifica o módulo do qual o curso faz parte, dá o nome do curso e apresenta uma introdução ao assunto em questão. 

Objetivos do Curso: Os assuntos principais são declarados em termos do que os alunos deverão ser capazes de fazer após concluir o curso. 

Organização dos Capítulos: Cada capítulo contém uma introdução e lista dos objetivos para cada capítulo. Um versículo-chave aborda os principais conceitos ensinados no capítulo. O conteúdo da lição é apresentado em um formato modificado de esboço. Isto significa que o material é dividido por títulos e subtítulos, títulos especiais que identificam o conteúdo do seguimento dos parágrafos. Este formato capacita o estudante a ensinar o que ele aprendeu para os outros apenas seguindo o esboço. 

Testes: Na conclusão de cada capítulo há um “teste”. Este teste é apenas para o seu benefício pessoal, preparando-o para o Exame Final. Estes testes não precisam ser enviados para nós para correção e graduação.

Para Estudo Adicional: a seção final de cada capítulo com outras ajudas para ampliar a sua compreensão do assunto, aprofundando um pouco mais a sua compreensão do assunto. 

PASSOS SUGERIDOS PARA O ESTUDO

O Currículo do Instituto Internacional Tempo de Colheita foi elaborado para que não se exijam outros livros de referência para completar os cursos. Você não necessita de uma concordância bíblica, dicionário, manual da Bíblia, atlas, ou comentário, etc. Se você tem acesso a estes materiais nós o encorajamos a usá-los, porém eles não são necessários para completar o treinamento. Você precisa de uma versão da Bíblia em português, de preferência, a Versão NVI ou Atualizada. 

Encoraje aos estudantes para estabelecer um tempo especial para o estudo diário e começar com oração a Deus para que o Espírito Santo vivifique sua mente para aprender as verdades de Deus. Treine-os para seguir este “Plano de Estudo de Sete Passos”: 

Passo Um - Visão Geral do Curso: Leia os títulos do módulo e do curso na página introdutória do Manual. Use o currículo providenciado neste guia para ver como o curso se enquadra na seqüência do treinamento do Instituto. Leia os títulos dos capítulos em "Conteúdo". Ele providencia uma visão geral do que será estudado. Leia a "Introdução", que abre o assunto em questão. Leia os "Objetivos do Curso". Ali estão os objetivos principais para seu estudo deste curso. Após completar a visão geral do curso você estará pronto para começar o primeiro capítulo. Para este e todos os outros capítulos use os passos de Dois a Sete.

Passo Dois - Visão Geral do Capítulo: Leia os "Objetivos" do capítulo. Estes são os objetivos que devem ser alcançados por você ao estudar esta lição. Leia o "Versículo-chave" e memorize-o para o "Teste". Este versículo resume o conceito básico do capítulo. Leia a "Introdução" do capítulo. Esta parte introduz o conteúdo de cada lição. Continue no capítulo e leia os títulos (que estão centralizados) e os subtítulos (que estão alinhados na margem esquerda). Isto introduz o esboço básico do capítulo.

Passo Três - Estudo do Capítulo: Agora você já está pronto para estudar o capítulo em detalhe. Leia todo o capítulo. Não pule nenhuma parte. Enquanto você ler, sublinhe ou marque os pontos importantes e escreva notas ou questões nas margens. Quando for dito para você considerar e ler uma passagem bíblica, faça isto. A maioria das referências bíblicas não foi transcrita para os manuais; portanto, não deixe de ler as referências apenas porque elas não estão impressas no Manual. Não deixe de ler todas as referências que aparecem no conteúdo!

Passo Quatro - Revisão do Capítulo: Reveja os objetivos no início do capítulo. Você atingiu cada um destes objetivos no estudo? Você pode citar o "versículo-chave" de memória? Você pode citar o "versículo-chave" de memória? Se não, estude o material outra vez. Reveja os títulos e subtítulos do capítulo e estude suas próprias notas e porções sublinhadas. 

Passo Cinco - Teste: Faça o "Teste" do capítulo para confirmar seu aprendizado. 

Passo Seis - Para Estudo Adicional: Faça as tarefas desta seção. Estas atividades desenvolverão hábitos de estudo independente e expandirão seu conhecimento sobre o assunto.

Passo Sete - Revisão do Curso: Após completar todos os capítulos do curso, reveja os objetivos principais dados no início do Manual. Você alcançou estes objetivos? Se não, você talvez necessite rever certas partes do curso outra vez. 


CURRÍCULO

MÓDULO UM: VISUALIZAÇÃO
Comunicando A Visão da Colheita Espiritual

CURSO I-1 - ESTRATÉGIAS DA COLHEITA ESPIRITUAL:

O chamado inicial de Jesus Cristo aos homens foi para serem espiritualmente reprodutíveis: "Sigam-me, e eu vos farei pescadores de homens". Seu último mandamento, o da Grande Comissão, também desafiou Seus seguidores à reprodução espiritual. Usando a analogia da colheita natural, este curso focaliza nas promessas de uma colheita espiritual, coisas que impedem a colheita, as chaves para uma colheita efetiva. Ele comunica à visão que o restante do treinamento do Instituto equipa os alunos a cumprirem.

MÓDULO DOIS: DELEGAÇÃO
Treinando Obreiros Para Cumprir A Visão

CURSO II-1 - FUNDAMENTOS DA FÉ:

Este curso aborda a importância de apropriados fundamentos espirituais para a vida e ministério através de focalizar nos alicerces da fé cristã identificados em Hebreus 6.1: arrependimento, fé, batismos, imposição de mãos, ressurreição e juízo eterno. 

CURSO II-2 - VIVENDO NO REINO:

O "Evangelho do Reino" será pregado em todo o mundo antes do retorno de Jesus Cristo (Mateus 24.14). A compreensão dos princípios do Reino é necessário se alguém deseja espalhar o evangelho do Reino de Deus. Este curso aborda o padrão e os princípios da vida do Reino de Deus aplicáveis à vida e ministério. 
CURSO II-3 - ESTRATÉGIAS ESPIRITUAIS - UM MANUAL SOBRE BATALHA ESPIRITUAL:

Este curso conduz os participantes além do mundo natural ao território espiritual. As táticas do inimigo são analisadas e as estratégias da batalha espiritual que asseguram a vitória sobre os principados e poderes do mundo espiritual são claramente explicados. 

CURSO II-4 - MINISTÉRIO DO ESPÍRITO SANTO:

Este estudo trata do ministério do Espírito Santo, o fruto espiritual e os dons espirituais. Os aluno são guiados na descoberta de seus próprios dons espirituais e sua posição ministerial no corpo de Cristo.

CURSO II-5 - CONHECENDO A VOZ DE DEUS:

Este curso explica como Deus fala aos homens hoje e como encontrar Seu plano geral e específico para nossas vidas. Um modelo cristão para tomar decisões é apresentado, juntamente com diretrizes para superar decisões erradas, passos para tomar se você tem perdido a vontade de Deus e métodos para tratar com as práticas questionáveis. 

CURSO II-6 - MÉTODOS CRIATIVOS DE ESTUDO DA BÍBLIA:

Este curso equipa os alunos para o estudo pessoal da Palavra de Deus após a conclusão do treinamento do Instituto. Os alunos aprendem como estudar a Bíblia por livro, capítulo, parágrafo, versículo e palavras.

Outros métodos de estudo bíblico incluem o biográfico, devocional, teológico, tipológico e tópico. Diretrizes especiais para estudar poesia e profecia bíblica são apresentadas e os alunos aprendem métodos de desenhar e criar esboços. 

CURSO II-7 - VISÃO GERAL DA BÍBLIA:

Este curso providencia uma visão geral da Bíblia inteira.  Esboços de estudo de cada livro da Bíblia são providenciados para o desenvolvimento posterior do aluno. Volume Um: Introdução e Antigo Testamento. Volume Dois: Novo Testamento. 

MÓDULO TRÊS: MULTIPLICAÇÃO
Multiplicação Da Força De Trabalho Espiritual Que Foi Treinada

CURSO III-1 - DESENVOLVENDO UMA VISÃO BÍBLICA DO MUNDO:

Este curso examina a visão bíblica do mundo através da revelação de Deus. O plano de Deus para as nações do mundo desde o começo dos tempos é apresentado em detalhe. 


CURSO III-2 - TÁTICAS DE ENSINO:

Este curso examina os métodos de Jesus usados para ensinar e pregar o Evangelho. Os alunos são ensinados a preparar e apresentar lições bíblicas, e como ensinar e pregar o evangelho. 

CURSO III-3 - METODOLOGIAS DE MULTIPLICAÇÃO:

O plano de Deus para multiplicação espiritual é apresentado neste curso. Este estudo revela como um simples cristão pode ser responsável pela multiplicação de centenas de crentes treinados e motivados.  Princípios do crescimento da igreja também são enfatizados. 

CURSO III-4 - PRINCÍPIOS DE PODER:

A igreja primitiva nasceu em meio a uma demonstração do poder de Deus. Os Princípios de poder ensinados neste curso equipa os estudantes para a colheita espiritual, conduzindo-os de espectadores para demonstradores do poder de Deus. 


MÓDULO QUATRO: ORGANIZAÇÃO
Organizando Os Recursos Que Resultaram Da Multiplicação

CURSO IV-1 - PRINCÍPIOS BÍBLICOS DE ADMINISTRAÇÃO:

Uma visão geral dos princípios bíblicos de administração com ênfase em liderança de serviço, líderes bíblicos, e estratégias bíblicas para o sucesso. 

CURSO IV-2 - PRINCÍPIOS DE ANÁLISE AMBIENTAL:

Os alunos aprendem a análise ambiental numa base individual, eclesiástica e organizacional. Eles aprendem como analisar o ambiente espiritual de uma comunidade, cidade, estado ou nação antes de penetrar com a mensagem do evangelho. 

CURSO IV-3 - ADMINISTRAÇÃO POR OBJETIVOS:

Tudo em Jesus estava centralizado no grande propósito de Deus. Este curso analisa os objetivos de Cristo para o ministério e ensina aos estudantes como instituir a administração por objetivos em sua própria vida e ministério.

MÓDULO CINCO: MOBILIZAÇÃO
Mobilizando A Força Tarefa Espiritual Através Da Aplicação Prática

CURSO IV-4 - METODOLOGIAS DE MOBILIZAÇÃO:
Este curso apresenta métodos para a mobilização de forças para Deus e explica a aplicação prática da visão de Tempo de Colheita para específicas áreas de ministério. Indicações de cursos em várias áreas de ministério também estão disponíveis através deste módulo. 
MÓDULO SEIS: EVANGELIZAÇÃO
A Visão Se Torna Realidade Através
Do Processo De “Evangelismo Como Fermento"

CURSO IV-5 - EVANGELISMO COMO FERMENTO:

O evangelho do Reino se espalha por todo o mundo como fermento na massa: o fermento é pequeno e oculto, mas seu impacto é ilimitado. Efetivas estratégias de evangelismo são ensinadas, incluindo detalhadas instruções sobre ministério de libertação, plantação de igrejas e técnicas de rede de trabalho entre ministérios. 

CURSOS ADICIONAIS

A MULHER, UMA PERSPECTIVA BÍBLICA:

Um curso apresentando uma perspectiva bíblica para a mulher, desde o início da história através do seu ministério na Bíblia e até os dias modernos Ele inclui um estudo de mulheres da Bíblia, diretrizes para começar um ministério com mulheres e assistência para ajudar as mulheres a encontrarem seu lugar no ministério.

BATALHA PELO CORPO:

Este curso se preocupa com ministrar e receber a cura e a libertação. Ele cobre a origem, razões, tipos e conseqüências da enfermidade. Ele resume a base bíblica sobre a cura, o dom de curas e seus propósitos. Ele trata com questões difíceis sobre a cura e libertação, e apresenta diretrizes para ministrar cura e libertação tanto quanto as bases bíblicas para caminharmos na saúde divina.

VOCÊS ME VISITARAM... UM MANUAL PARA MINISTÉRIO NAS PRISÕES:

Um manual completo para o ministério nas prisões. O curso inclui diretrizes para escrever e visitar aos presos, dirigir reuniões coletivas dentro de uma instituição penal, ajuda às famílias dos presos, e como ministrar aos que estão no corredor da morte (aplicável somente aos países com pena de morte, é claro).

ORAÇÃO DE INTERCESSÃO:

Um manual acerca da oração de intercessão que inclui diretrizes sobre como orar, por que orar, quando orar, recursos para a oração, intercessão internacional, e fatores que impedem a oração.

PEDINDO OS CURSOS

Você pode pedir os cursos de duas maneiras: 

1. Acessando nosso web site: Se você não tem condições financeiras para comprar os cursos de Tempo de Colheita, você pode baixar cópias grátis dos cursos de nossa página web: http://www.harvestime.org.
2. Use o formulário de pedido que segue: 

FORMULÁRIO DE PEDIDO DO CURRÍCULO

Seu nome ______________________________________ Telefone (   )  __________________

Endereço_____________________________________________________________________
Cidade_______________________________ Estado ________ Código Postal ______________

Título do Curso
Custo em US$
X  Quantidade
=   Total
Estratégias da Colheita 
14.00


Fundamento Da Fé
16.00


Vivendo no Reino
16.00


Estratégias da Batalha Espiritual
22.00


O Ministério Do Espírito Santo
18.00


Conhecendo a Voz de Deus
16.00


Métodos Criativos de Estudo da Bíblia
18.00


Estudo Básico da Bíblia - Antigo Testamento
18.00


Estudo Básico da Bíblia - Novo Testamento
18.00


Desenvolvendo Uma Visão Bíblica do Mundo
17.00



Táticas de Ensino 
18.00


Metodologias De  Multiplicação
18.00


Princípios de Poder
18.00


Princípios de Administração Bíblica
16.00


Princípios de Análise Ambiental
16.00


Administração Por Objetivos
14.00


Metodologias de Multiplicação
18.00


Evangelismo Como Fermento
20.00


As Mulheres, Um Perfil Bíblico
16.00


Batalha Pelo Corpo
19.00


Manual do Ministério Nas Prisões
14.00


Oração de Intercessão
14.00


Cursos em CD-ROM 
50.00



Custo de Envio:						SUB-TOTAL:_________________
$5.00-$20.00 acrescentar $3.50; 20.01-$50.00 acrescentar 5.00; 
$50.01-$100.00 acrescentar 10% ao total do pedido; 
$100.01 e acima acrescentar 8% ao total do pedido		TOTAL GERAL:______________

Por favor, anexe o pagamento: Anexe um cheque ou vale postal em valores americanos.

Envie este pedido para: 

Harvestime International Institute
14431 Tierra Dr.
Colorado Springs, CO 80921
USA
www.harvestime.org

