


Workshop para Ministérios Universitários 
Vocação e Chamado.

No Brasil temos cerca de 8 milhões de estudantes universitários e segundo pesqui-
sas: 70% dos estudantes cristãos deixam a igreja quando entram na universidade. 
Esse é um dos motivos pelo qual temos oferecido workshops para a JOCUM e a 
igreja com o objetivo de trazer entendimento sobre o propósito de Deus para a 
Universidade e as profissões, além de trazer ferramentas para que estudantes, pa-
stores, professores e familiares possam alcançar esse público-alvo que irá mudar a 
história de nossa sociedade através de suas profissões. 

O workshop é dividido em 5 temas:
Conceito Bíblico da Universidade
História da Universidade
Conceito Contemporâneo da Universidade
Estratégias
Alianças.

A ideia do workshop é fazer com que aqueles que estão se preparando para a 
universidade, os estudantes universitários, professores e egressos da universidade 
compreendam profundamente a revelação de Deus a respeito das profissões e 
também como eles podem ser influentes no mundo usando elas através de uma 
cosmovisão bíblica cristã.

A compreensão disso faz com que todos os envolvidos no processo sejam abençoa-
dos, pois os estudantes entenderão seu propósito de vida e aquilo que traz alegria 
para o Coração de Deus e seu coração, fazendo assim com que eles exerçam suas 
profissões com entendimento pleno e alegria, transformando a sociedade e exer-
cendo mordomia cristã com os dons e talentos dados por Deus a ele(a).

Dentro dos temas tratados trabalhamos sobre conceitos de domínio moral e in-
telectual (Gênesis 1:26), avivamento através das profissões (Joel 2:28), meritocracia 
versus graça, o caráter de Deus e seu chamado, o jardim como modelo de universi-
dade, o desenvolvimento humano versus pecado, universidade como campus mis-
sionário, revelação progressiva de Deus, discipulado de mentes, cosmovisão cristã 
versus humanista e panteístas, Espírito Santo para todas as profissões, Verdade de 
Deus e meias-verdades, testemunhas de Deus, sala de aula como lugar santíssimo 
e o segredo do poder dos movimentos universitários. 

Como visto, são muitas temáticas tratadas e portanto exige um tempo mínimo 
para aplicação do conteúdo e processamento dos princípios divinos compartilha-
dos, por isso o tempo do workshop pode ser variável e os conteúdos podem ser 
mais aprofundados caso tenha um tempo maior para isso. 

O tempo mínimo ideal para a discorrer sobre os assuntos é de 4 períodos de 3 
horas, para um seminário com créditos na Universidade das Nações de Jovens Com 
Uma Missão é necessário o mínimo de 25 horas.  Para se aprofundar nos conteúdos 
dados oferecemos a Escola Para Ministérios Universitários e Missões que tem du-
ração de 3 meses, divididos em 2 módulos de 1 mês e meio, para mais informações 
por favor envie-nos um e-mail: escola@altcampus.com.br 

Para a realização do workshop é necessário que o anfitrião fique responsável pelos 
materiais a serem impressos, canetas, cartolinas, espaço para as aulas com mesas 
e cadeiras, datashow e som para a apresentação do conteúdo, assim como pas-
sagem, hospedagem e alimentação do preletor (quando houver).

Estamos aqui para servir igrejas e movimentos cristãos na propagação do evangel-
ho, também oferencendo estratégias de alcance de estudantes universitários não 
cristãos, para saber mais como podemos ajudar por favor entre em contato co-
nosco pelo e-mail contato@altcampus.com.br ou nos faça uma visita na base da 
JOCUM 360 em Águas Claras - Brasília - DF.  


















