
Professor de Teologia

Foco do Ministério: equipar líderes das igrejas.

Essa oportunidade é parte do Institute of Bible & Ministry (IBM) 
que é um programa aceito totalmente pela AICT Diocese Costeira 
(Africa Inland Church Tanzania). Parte da grade curricular do IBM 
envolve ensinar a respeito de missões, encorajar e inspirar a 
igreja tanzaniana a alcançar os não alcançados.

Principais tarefas:
- Ajudar a construir e encorajar líderes das igrejas tanzanianas 
na diocese costeira. O instituto existe para habilitar, mobilizar, e 
inspirar pastores e evangelistas a ter um relacionamento íntimo 
com Deus e, assim, ter eficácia no ministério.
- Envolvimento no desenvolvimento e preparação da grade 
curricular dos materiais do curso.
- Ensinar nos cursos do IBM, juntamente com professores 
nacionais.
- Planejamento e execução de seminários.
- Desenvolver parcerias com ONG’s, conectar parceiros e 
outros programas de extensão de treinamento para apoiar o 
desenvolvimento e treinamento de líderes em áreas com povos 
não alcançados.

Oportunidades: haverá muitas oportunidades de ensinar a bíblia 
nos cursos do instituto, ensinando pastores e evangelistas. 

Chances de discipulado irão surgir das oportunidades de ensino 
e dos relacionamentos desenvolvidos com os líderes locais. 
Além da estrutura do IBM, haverá oportunidades de pregar a 
Palavra de Deus em igrejas locais.

Tanzânia

Em aberto, 3 anos
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Requeridas
- Inglês - Nível 3 de Proficiência de trabalho profissional
- Swahili: Nível 2 de Proficiência de trabalho limitada (todas as aulas no IBM (Instituto Bíblico e ministerial) 
serão conduzidas em Swahili)
- Facilidade e dom para pregar e ensinar
- Graduação ou nível equivalente de estudo bíblico e teológico

Desejadas
- Envolvimento em planejamento e networking, preferencialmente com experiência pastoral
- Estudos e compreensão de missão transcultural
- Características pessoais: habilidade em trabalhar com a liderança nacional, flexibilidade e saber se 
conectar com pessoas

Experiência e qualificações


