
 
 

 Obrigada por seu interesse no curso FMA, que é parte de Jovens Com Uma Missão (JOCUM). Este curso 
é o primeiro da Faculdade de Aconselhamento da Universidade das Nações e está registrado sob o código CNH 
211/CNH 212. Ele é oferecido na Base de JOCUM em Recife todos os anos no mês de Janeiro, com duração de 
24 semanas, sendo 12 semanas teóricas e 12 práticas, que poderão ser realizadas em áreas diversas como, 
seminários em igrejas, hospitais, comunidades terapêuticas e de apoio e outros ministérios com adultos e também 
crianças, etc. 
 Relacionamentos quebrados atingem milhões em todas as culturas e estilos de vida. Nosso desafio como 
cristão é proclamar o poder do evangelho para restaurar. O curso FMA se propõe a estar preparando obreiros com 
ferramentas básicas para alcançar pessoas que se sentem feridas e ajudar na formação de líderes mais maduros.  

Implantado em nossa base, este curso foi o primeiro realizado no Brasil, no ano de 1994, e já enviou 
equipes de prático para diversas partes do mundo. Nossos professores são de nível internacional com vasta 
experiência na área de aconselhamento cristão. 

Para cursar a FMA é necessário ter concluído a ETED com êxito e obter referência de sua liderança. 
 

DATAS DA PRÓXIMA FMA 
 

Início do curso: 23/01/2023 - Término da fase teórica: 16/04/2023 
A abertura será no dia 22 de Janeiro, às 15h30, com um café da tarde. Os alunos deverão chegar entre a manhã 
de Sábado, dia 21 e a noite de Domingo, dia 22 de Janeiro de 2023. Caso precise chegar antes dessas datas, 
você precisa ver a disponibilidade de hospedagem e valor da mesma. 
Início da fase prática: 17/04/2022 – Término do curso: 08/07/2023 

Você deverá realizar 12 semanas de tempo prático para que possa usar os seus 24 créditos da Universidade das 
Nações em uma possível graduação no futuro. 
 

SOBRE O CURSO 
A visão da nossa FMA 
Capacitar pessoas no campo do aconselhamento cristão, equipando-as com ferramentas básicas e caminhando 
com elas no seu próprio processo de crescimento e cura. Ajudar os alunos a descobrirem sua própria visão para 
que eles possam usar o que receberam no curso para discipular em seus próprios campos de trabalho. 
 

Alvos principais da FMA 
• Ampliação da Visão - Visão maior que si mesmo. 

• Desenvolvimento Pessoal – Caráter, identidade, dons e relacionamento. 

• Desenvolvimento das habilidades – Escutar ativo, pensamento racional Cristão e intercessão. 

• Desenvolvimento Cognitivo – Conhecimento da Palavra aplicada ao aconselhamento. 

• Desenvolvimento Ministerial – Aplicação das ferramentas de aconselhamento. 
 

Por que fazer a FMA? 
• Porque em todo o mundo pessoas são afligidas por traumas e feridas emocionais. 

• Porque em qualquer campo ministerial você se relacionará com pessoas. 

• Existem ainda muitos outros motivos para realizar um curso tão rico. Descubra o seu!!! 
 

GRADE CURRICULAR DO TEÓRICO (Provável) 
 

• Identidade Prumo Divino – Formação da Personalidade 

• Relacionamentos e Resolução de Conflitos 

• Traumas / Tipos de abuso (sexual, físico, espiritual e emocional) / Limites 

• Sexualidade Saudável e Família 

• Técnicas de Aconselhamento / Escutar Ativo no Espírito Santo / Ética no aconselhamento 

• Cuidado e Acolhimento no Aconselhamento 

• Perdão e Graça de Deus no Aconselhamento 

• Paternidade, Filiação e Orfandade 

• Aconselhamento infantil 

• Renovação da Mente 

• Batalha espiritual no aconselhamento 

• Luto e Alegria 

• Entre outros... 



INFORMAÇÕES FINANCEIRAS 
 

TEMPO TEÓRICO 
 

• Inscrição: R$ 300,00 (Pagar ao receber a Carta de Aceitação do Curso). 

• Teórico: R$ 3.500,00  
    Formas de pagamento:  
    - À vista: R$ 3.350,00 (Abatimento de R$ 150,00 para pagamento integral, até o dia 24 de Janeiro de 2023). 

- Parcelado em 3 (três) vezes sendo: 1x de R$ 1.100,00 + 2x R$ 1.200,00, até o dia 24 de cada mês. 
Parcelas pagas em dia terão desconto de R$ 20,00 cada. 

OBSERVAÇÕES: 

1)  Estes custos cobrirão as despesas durante o tempo teórico da escola com: alimentação (três refeições diárias), 
energia, água, moradia (estilo dormitório), eventos diversos como jantares especiais e professores (passagens, 
ofertas e hospitalidade). 

2)  As despesas citadas acima, não cobrem gastos pessoais. Por isso, é importante que você tenha dinheiro extra para 
lanches, dias de folga, higiene pessoal e demais eventualidades durante o curso, como por exemplo, despesas com 
medicamentos e atendimento médico, emergências, etc.  

3)  IMPORTANTE: O aluno só será liberado para realizar o prático com o valor do teórico quitado. 

 

POSSÍVEIS ADCIONAIS DO PRÁTICO 
 

Se tratando de igrejas, as despesas com o período prático costumam ser de responsabilidade das mesmas que 
receberão as equipes, quando possível. Em muitos casos, as igrejas arcam com as despesas de alimentação e 
alojamento, ficando por conta da equipe apenas as passagens. No caso de outras bases de JOCUM, casas de 
recuperação e outros, o aluno normalmente é responsável pelos gastos com as passagens para o local escolhido, e 
normalmente hospedagem e alimentação. Tudo isso será acordado com as lideranças das igrejas e bases, dependendo 
das condições de cada uma delas. 

 

Se o período prático da escola for realizado fora do Brasil, segue a mesma orientação, despesas referentes às 
passagens, vistos, hospedagem e alimentação serão de responsabilidade do aluno. O valor necessário a ser levantado 
por cada aluno será comunicado pela escola ainda durante o tempo teórico. Sempre que possível, procuramos dispor de 
práticos também no Brasil, para a opção dos que, por alguma razão, não podem viajar para o exterior. 
 

 

Em Cristo, 
 
FMA – Fundamentos para o 
Ministério de Aconselhamento. 
 
 
 

Para sua reflexão 
Entre na oficina da graça... Deixe-se moldar por Deus. 

Seja livre para caminhar. 
Muitos corações estão em trevas. Seja luz!  

Seja ponte, mostre o acesso. 
As pedras preciosas só revelam seu valor depois de lapidadas. 
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