para animador@s missionári@s

Sejam todos bem vind@s

SIMPÓSIO DE MISSIOLOGIA
(Des)compassos de uma Igreja em saída – Brasília, 20 a 24 de fevereiro

O centro Cultural Missionário está sempre aberto a acolher
pessoas e grupos. A casa oferece espaços agradáveis e amplos, quartos
individuais e duplos, com roupa de cama, banho, telefone e internet.

SEMANA missionária PARA ANIMADORES VOCACIONAIS
Vocações do Povo de Deus para a missão hoje – Brasília, 13 a 17 de março
SEMANA SOBRE MISSÃO E ENVELHECIMENTO HUMANO
Espiritualidade no processo de envelhecer – Brasília, 3 a 7 de abril
ENCONTRO NACIONAL DA MISSÃO CONTINENTAL
Celebrando 10 anos de Aparecida – Brasília, 15 a 19 de maio
CURSO DE ESPIRITUALIDADE MISSIONÁRIA
Caminhos para uma missão integral – Brasília, 21 a 27 de maio
FORMISE NAcional
Formação missionária para seminaristas – Brasília, 16 a 21 de julho

Centro Cultural Missionário
Organismo da CNBB

O PROGRAMA de cada evento, as FICHAS DE INSCRIÇÃO e outras
informações, estão disponíveis no site: www.ccm.org.br. As iniciativas
do CCM preveem o custo pela formação mais a hospedagem completa.
Como chegar Do Aeroporto: pegar o ônibus executivo 113 até
Hotel Mercure (Setor Hoteleiro Norte). Prosseguir de taxi até a quadra 905
norte. Ou descer na Rodoviária do Plano Piloto e seguir o roteiro abaixo.
como chegar da Rodoviaria: pegar o metrô até a Rodoviária do
Plano Piloto. Em seguida, o ônibus 116 até a Quadra 504/505 da W3
Norte, em frente ao Carrefour. Atravessar a avenida W3 em direção à
avenida W5. Na quadra 905 da W5 Norte, na esquina com as POM, há
uma rua: seguir até o final.

SEMANA SOBRE PARÓQUIA MISSIONÁRIA
Iniciação cristã na paróquia – Brasília, 16 a 20 de outubro

CURSOS
formação
MISSIONÁRIA

de

ENCONTRO NACIONAL PARA COMIDIS e comipas
Formação, orientação, planejamento – Brasília, 2 a 5 de novembro
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O Centro Cultural Missionário

Para missionários estrangeiros

Para missionários brasileiros

O centro Cultural Missionário (CCM) é um organismo vinculado à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e tem por finalidade:

CURSO DO CENFI

CURSO AD GENTES

* oferecer um percurso de iniciação à missão no Brasil para missionárias e missionários que chegam do exterior;
* promover cursos de formação missionária para brasileiras e brasileiros enviados a outra região ou além-fronteiras;
* fomentar o surgimento, a formação, e a capacitação de animadores
missionários na Igreja no Brasil;
* realizar eventos de estudo e aprofundamento sobre teologia, espiritualidade e prática de missão.

CENFI 117: Brasília, 29 de janeiro a 28 de abril
CENFI 118: Brasília, 10 de setembro a 8 de dezembro

Brasília, 30 de julho a 26 de agosto

O CCM é constituído por três departamentos:

Aprimoramento em língua portuguesa e inserção para missionárias e
missionários estrangeiros que atuam no Brasil.
Brasília, 7 de maio a 2 de junho

* Centro de Animação e Estudos Missionários (CAEM), que proporciona cursos de formação a missionárias e missionários enviados
a outros países, ou que atuam em áreas missionárias no Brasil;
* Centro de Formação Intercultural (CENFI), que se dedica à formação dos missionários que vêm do exterior;
*	Serviço de Colaboração Apostólica Internacional (SCAI), que
oferece assistência jurídica e orientação aos missionários em relação
ao visto de entrada e à permanência no Brasil e em outros países.

Iniciação à missão no Brasil para missionári@s que chegam do exterior.

Introdução à realidade brasileira através da aprendizagem da língua
portuguesa; apresentação da sociedade, culturas, religiões, caminhada
da igreja no Brasil; interação entre os participantes vindos de diferentes
países e a realidade local.

CURSO DE aprimoramento

As programações e as fichas de inscrição estão no site:

www.ccm.org.br

Qualificação e discernimento para missionárias e missionários enviados além-fronteiras.
Oferece preparação e iniciação à missão ad gentes através de oito abordagens: antropológica, bíblica, histórica, socio-ambiental, intercultural,
interreligiosa, teologica, espiritual.

CURSOS DE iniciação à LÍNGUA INGLESA

Aprendizagem fundamental para missionárias e missionários enviados além-fronteiras.
Brasília, 4 de junho a 28 de junho

