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APRESENTAÇÃO 

 

Apesar do avanço da Igreja o mundo ainda apresenta grandes desafios missionários. 

A população mundial atingiu 7.47 bilhões de pessoas e é incrível saber que 3.14 bilhões ainda 

não ouviram com clareza a mensagem do Evangelho! 

Além do Cristianismo, outras grandes religiões como Islamismo, Budismo e Hinduísmo estão 

ganhando simpatia e seguidores ao redor do mundo. Atualmente, existem 16.9621 povos2, dos 

quais cerca de 7.042 são povos não alcançados3 e 2.000 línguas não têm tradução da Bíblia.  

No Brasil, apesar do crescente número de evangélicos, ainda temos grandes desafios 

missionários: há pelo menos 10 mil comunidades ribeirinhas na região amazônica, 6 mil vilas 

no sertão nordestino, centenas de comunidades quilombolas e 121 povos indígenas sem a 

presença de uma igreja evangélica. 

Diante de tantas necessidades, as palavras do Senhor Jesus continuam atuais: “vão e façam 

discípulos de todas as nações”. Ele também disse: “A seara é grande, mas os trabalhadores 

são poucos”. Porém, você pode e precisa ser um instrumento de Deus para mudar esta 

realidade! 

O Instituto Missionário Palavra da Vida (IMPV) existe para servir a igreja evangélica no 

desafio de preparar vidas para cumprir a grande comissão dentro e fora do Brasil. Há ainda uma 

tarefa inacabada! 

Somos uma escola que se esforça em oferecer uma formação integral de qualidade. Nossa 

filosofia educacional está alicerçada sobre a perspectiva de contribuir com o aluno para o seu 

desenvolvimento na área acadêmica e de vida cristã, e na aquisição de competências 

necessárias para desempenhar um ministério fiel e frutífero, seja no contexto mono ou 

transcultural. 

Desejamos ser cada vez mais úteis aos nossos irmãos no desafio de levar a mensagem de Jesus 

a todos os povos da terra! 

Para que todos ouçam! 

 

 

 

Richard Everson de Oliveira 

(Diretor) 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Fonte: joshuaproject.net (acessado em 09/01/18) 
2 Um agrupamento de indivíduos que têm entre si uma afinidade comum porque possuem a mesma: língua ou 

religião ou etnia ou morada ou profissão ou classe ou casta social ou uma combinação desses fatores. 
3 Um grupo humano (povo) dentro do qual não existe uma comunidade de crentes 

que dispõe de pessoas ou recursos suficientes para evangelizar o restante do próprio povo e, portanto, precisam de 

um esforço missionário de fora principalmente transcultural. 
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HISTÓRIA 

 

A Palavra da Vida Norte nasceu do sonho dos missionários norte-americanos Ricardo e Harriet 

Parker. O desejo ardente do casal era oferecer um lugar com vários ministérios, visando 

despertar e preparar jovens brasileiros para alcançar as comunidades ribeirinhas e outros 

desafios missionários com o Evangelho de Cristo.  

A propriedade onde está o campus da PV-Norte foi adquirida em 1989. Naquela época, o 

terreno era tomado pelo mato onde antes funcionava uma granja. Aos poucos, este lugar tornou-

se muito agradável e adequado para promover seus vários ministérios. 

O Instituto Missionário Palavra da Vida (IMPV) iniciou suas atividades em fevereiro de 1992 

com oito alunos estudando em regime residencial. Seu primeiro diretor foi Daniel Mendonça. 

Desde então, o IMPV tem tido o privilégio de participar na formação de muitos jovens que hoje 

estão servindo em variados ministérios pelo Brasil e mundo afora. 

Ao longo desses anos, a estrutura, a equipe e os estudantes têm crescido significativamente. 

Temos recebido alunos e professores com sotaques mais variados, vindos de todas as regiões do 

Brasil e de outras partes do mundo, promovendo uma comunidade multicultural em nossa 

escola.  

A equipe atual do IMPV leva adiante o sonho do casal Parker, e cultiva a visão de ser uma 

escola de excelência no preparo missionário integral de seus alunos, visando alcançar as 

populações menos evangelizadas e os povos não alcançados no Brasil e no mundo. 

Há muito por fazer, pois a seara do Senhor continua grande e os trabalhadores poucos. 

Entretanto, o Senhor levará adiante seu projeto de manifestar sua glória e grandeza entre todos 

os povos da terra!  

Você está convidado a participar deste grande projeto! 

 

MISSÃO, VISÃO E VALORES 

1) MISSÃO. 

O IMPV tem como missão cooperar com a igreja local preparando vidas para cumprir a 

grande comissão, através de uma cuidadosa formação acadêmica, espiritual e prática 

ministerial. 

 

2) VISÃO. 

Ser uma escola de excelência no preparo integral do aluno, visando alcançar populações 

menos evangelizadas e povos não alcançados no Brasil e no mundo. 

 

3) VALORES 

a) Glória de Deus.  

O alvo final de toda atitude e ação humana. 

b) Pioneirismo. 

Desejamos inspirar nossos alunos a focarem as populações menos evangelizadas e os 

povos não alcançados no Brasil e no mundo. 

c) Integridade cristã.  

Não abrimos mão de uma vida cristã autêntica e aprovada por Deus. 

d) Formação integral.  
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Desejamos ir bem além do mero preparo acadêmico. Focamos no caráter e na conduta 

do aluno. Igualmente, oferecemos oportunidades para que se coloque em prática o 

aprendizado teórico adquirido em sala de aula através de estágios de fim de semana e no 

período de férias escolares. 

e) Centralidade das Escrituras e da Missio-Dei.  

Temos as Escrituras como base de fé e prática e a Missio-Dei como perspectiva da ação 

missionária, entendendo que o Senhor é o grande interessado em promover sua glória 

em toda a terra, através do seu povo, a Igreja. 

f) Ensino fiel, criativo e contextualizado.  

Queremos que todo o ensino ministrado no IMPV seja fiel às Escrituras, sem desprezar 

a criatividade e a contextualização. Por isso, a realidade dos alunos é levada em 

consideração.  

g) Excelência.  

Em tudo que fazemos, queremos fazer bem feito, de maneira que agrade o Senhor e seja 

eficiente e eficaz àqueles a quem estamos servindo. 

h) Comunhão.  

Valorizamos as diferenças e preservamos a unidade. Cultivamos respeito e admiração 

entre todos os missionários da Palavra da Vida Norte, corpo docente do IMPV, alunos e 

igrejas locais que enviam seus candidatos para nossa escola.  

i) Prática.  

Embora busquemos excelência acadêmica, não valorizamos apenas a teoria. Focamos o 

treinamento prático e a experiência de campo. Buscamos formas alternativas e criativas 

para possibilitar aos nossos alunos, a oportunidade de vivenciar a realidade do campo 

missionário nos finais de semana e em estágios de férias. Além disso, oferecemos 

cursos práticos como ferramentas complementares para o ministério. 

j) Parceria.  

Reconhecemos e valorizamos o papel essencial que a Igreja desempenha no esforço 

missionário e a contribuição importante das agências missionárias. É a igreja local quem 

reconhece seus candidatos ao ministério, recomenda-os ao IMPV e envia-os ao campo 

missionário. Por isso, procuramos estabelecer parcerias com igrejas locais e agências 

missionárias. 

 

NOSSO PROPÓSITO 

O propósito do IMPV é cooperar com a igreja local preparando vidas para cumprir a grande 

comissão, através de uma cuidadosa formação acadêmica, espiritual e prática ministerial. 

Este propósito é alcançado através do envolvimento dos alunos no seu programa educacional 

que abrange as áreas de estudo, vida e ministério. 

 

NOSSO PROGRAMA 

O programa educacional do IMPV está baseado no exemplo do escriba Esdras que “... tinha 

decidido dedicar-se a estudar a lei do SENHOR e a praticá-la, e a ensinar os seus decretos e 

mandamentos aos israelitas.” (Ed 7.10) 
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O próprio texto bíblico traz o equilíbrio necessário para uma educação cristã bem-sucedida. 

Além do conhecimento adquirido através do estudo (aquisição teórica) é de fundamental 

importância a prática, através da vida e do ministério.  

Esdras tinha decido equipar-se durante sua vida para realizar o trabalho do Senhor.  O tempo de 

estudos no IMPV é um tempo de preparação do aluno para o trabalho do Evangelho visando a 

sua formação integral: CONHECER (Estudo), SER (Vida) e FAZER (Ministério).  

Esdras dedicou-se a buscar a lei do Senhor, demonstrando uma atitude daquele que deseja ser 

versado na lei do Senhor.  Vemos aqui a importância do ESTUDO sério da Palavra de Deus e 

dos princípios nela registrados, buscando conhecer, em primeiro lugar, o Deus da Palavra. 

Esdras também demonstrou que, todo aquele que estuda a Palavra de Deus tem de possuir no 

seu coração a intenção de colocá-la em prática. Por isso, é necessário levar o aluno à prática da 

Palavra, moldando seu caráter. É a intenção dos “laboratórios” administrados pelo Setor VIDA. 

E o processo não termina aqui. Por fim, verificamos que estudar a Bíblia e viver os seus 

preceitos no dia a dia é colocar à disposição do Espírito Santo um instrumento afiado e 

adequado para uso no MINISTÉRIO. O que se conhece e vive, deve ser repassado a outros. 

Por tudo isso, o IMPV prioriza a formação integral dos seus alunos, por isso, todas as atividades 

do seu programa têm por objetivo atingir e acompanhar o seu desenvolvimento intelectual, 

espiritual, emocional, relacional e físico.  

Para que tudo isso aconteça precisamos de algumas diretrizes. Elas são normas que orientam a 

nossa convivência. Neste Guia você encontrará as respostas sobre como cada setor funciona e 

como você pode tirar o melhor proveito do seu tempo conosco. 

A estrutura básica do programa do IMPV abrange três setores: estudo, vida e ministério. Nossa 

intenção é que o programa intensivo de estudo, trabalho comunitário e ministério que combina 

o conhecimento crescente da Palavra de Deus com um aperfeiçoamento de seu caráter cristão 

para uma vida coerente com os princípios e padrões bíblicos. 

Os padrões estabelecidos estão fundamentados em princípios da Palavra de Deus aplicados à 

vida pessoal e comunitária. Eles têm como propósito proporcionar um estilo de vida pessoal e 

um ambiente comunitário que contribua para seu crescimento cristão e promova a edificação 

mútua em nosso campus.  

Embora em alguns aspectos os seus padrões e convicções pessoais possam ser diferentes 

daqueles aqui apresentados, a sua escolha de cursar o Projeto Marcos implica no compromisso 

de seguir as diretrizes estabelecidas neste Guia Estudantil. O calendário e os padrões terão 

prioridade sobre conceitos e/ou atividades pessoais e familiares.  

Queremos lembrar que o Projeto Marcos atua como um polo do Word of Life Bible Institute 

que, por sua vez, é credenciado pela Transnational Association of Christian Colleges and 

Schools (TRACS). A TRACS é reconhecida tanto pelo United States Department of Education 

(USDE) como pelo Council for Higher Education Accreditation (CHEA) como órgão nacional 

de credenciamento de instituições, faculdades, universidades e seminários cristãos. 

 

PROJETO MARCOS 

O curso Projeto Marcos acontece entre os meses de fevereiro a dezembro. Além de ser um 

curso independente, serve como primeiro ano dos demais cursos do IMPV. O Curso Básico 

recebeu o apelido de Projeto Marcos por duas razões. 

A primeira está no exemplo do jovem Marcos que era o companheiro do grande apóstolo Paulo 

e vinha de uma família idônea e bem firme na fé. Entretanto, encontrando-se longe de casa, 
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diante de oposição, o jovem Marcos vacilou e acabou voltando para junto de sua mãe e de seus 

familiares. Foi a visão de seu primo Barnabé, reconhecendo nele um rapaz de potencial, embora 

um pouco “imaturo”, que o recuperou para o ministério.  Ele o acompanhou e o encorajou, até 

que se tornou um obreiro fiel e útil para o ministério (2Tm 4.11).  

Assim como João Marcos passou por um processo de amadurecimento, desejamos que os 

alunos do PM experimentem algo semelhante. Visando o melhor preparo e amadurecimento dos 

iniciantes, o programa inclui períodos intensivos de “desafios”, seguidos por oportunidades de 

reflexão e auto avaliação. O propósito é colocar o aluno em situações desconhecidas e 

inesperadas que o levem ao limite de suas forças, a uma profunda reflexão sobre a suficiência 

do Senhor, a importância do corpo e ao seu desejo de servir ao Senhor, seja como obreiro 

integral ou parcial.  

A segunda razão está no acróstico feito com o nome Marcos, que destaca os elementos básicos 

do programa: Maturidade Através de Reflexão Comunhão Oração e Serviço (2Timóteo 4.11). 

Ou seja, buscamos criatividade para planejar situações que visam crescimento espiritual e 

compromisso missionário. Entretanto, é importante salientar que somente o Senhor é quem 

pode promover verdadeiro progresso espiritual na nossa vida. 

ADMISSÃO 

O IMPV somente recebe em seu programa residente alunos que se comprometem a participar 

integralmente do programa oferecido pela escola. 

1) Pré-requisitos. 

a) Ter o ensino médio completo. 

b) Ser membro ativo em uma igreja evangélica pelo prazo mínimo de dois anos. 

c) Ter a aprovação dos pais para alunos solteiros. 

d) Ter o apoio e concordância do cônjuge para alunos casados. 

e) Ter a recomendação do Pastor e/ou Igreja. 

f) Submeter-se à Declaração de Fé e aos Padrões de Conduta. Não exigimos que os alunos 

concordem com todos os pontos, mas que não causem confusão promovendo discussões 

desnecessárias. 

g) Ter o sustento financeiro necessário para o ano. 

h) Os candidatos com limitações físicas serão analisados individualmente. 

2) Processo. 

O candidato ao IMPV deve solicitar à Secretaria o Formulário de Admissão ou fazer 

DOWNLOAD no nosso site. Após preenchê-lo, deve enviá-lo ao IMPV juntamente com 

todos os itens solicitados. O formulário do candidato é analisado pelo coordenador do 

Projeto Marcos que comunica o resultado ao candidato no máximo em uma semana após 

recebimento do formulário completo. Após esta comunicação, o candidato pode efetivar a 

sua matrícula. 

a) Matrícula. 

i) O IMPV não admite alunos novos no início do segundo semestre. Exceções são 

estudadas pelo comitê da escola. 

ii) A matrícula é efetivada após pagamento de uma taxa. O valor é comunicado 

juntamente com a carta de aceitação. 
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b) Após completar o Projeto Marcos (Curso Básico), o aluno será perguntado sobre seu 

desejo em continuar ou não os outros cursos do IMPV. A decisão final quanto à sua 

continuidade é tomada em comum acordo entre o orientador e os membros do comitê da 

escola. Uma vez decidido a voltar, o aluno deve trazer nova carta de recomendação da 

sua igreja, ter sustento completo, pagar matrícula de 10% do salário mínimo vigente até 

31 de janeiro e levantar 25 intercessores. 

c) Formatura. 

Para receber o diploma de qualquer um dos cursos do IMPV o aluno deverá ser 

aprovado nas áreas de estudo, vida e ministério, e não ter dívidas com o IMPV. 

d) Transferências. 

i) O candidato de outra instituição de educação teológica pode ser aceito desde que sua 

saída não tenha sido por motivos disciplinares. 

ii) O candidato deverá proceder ao processo seletivo regular do IMPV, e incluir uma 

carta de recomendação da instituição onde realizava seu curso teológico. 

iii) Além do Plano de Estudos, o candidato deve estar ciente de que, ao optar por fazer 

parte do IMPV, está se dispondo a participar das demais áreas do programa integral 

da escola. 

e) Desligamento. 

Fazer parte da comunidade do IMPV é um privilégio e não um direito. Este privilégio 

pode ser interrompido para qualquer aluno que não se conformar aos regulamentos e 

padrões da escola. 

 

FILOSOFIA 

O IMPV, como uma instituição educacional, desenvolveu o seu programa em torno de uma 

filosofia de educação peculiar. Esta filosofia da educação baseia-se em três palavras-chave: 

conhecer (estudo), crescer (vida) e mostrar (ministério). Essas três palavras caracterizam nossa 

abordagem educacional. 

Os crentes são ordenados a estudar a Palavra de Deus, aceitando-a como seu fundamento de 

vida e autoridade. Uma vez que o discipulado e a formação de caráter são responsáveis de uma 

liderança piedosa, precisamos construir uma instituição que educa os alunos na doutrina e na 

conduta bíblica através das aulas ministradas em sala e estilo de vida da nossa equipe. Nosso 

objetivo é formar estudantes que praticam a excelência na vida cristã trazendo glória a Deus. 

Esta filosofia baseia-se nos seguintes princípios: 

1.Cremos que a Bíblia não é apenas o fundamento da moral, mas também é autoridade em 

todas as áreas que aborda. É, portanto, o início da sabedoria e um pré-requisito para qualquer 

empreendimento acadêmico (2ª Timóteo 2:15). 

2.Cremos que qualquer área do estudo bíblico deve ser construída sobre uma relação adequada 

com Jesus Cristo (Colossenses 2:6-7). 

3.Cremos que o conhecimento intelectual é apenas o passo inicial e que um aluno não aprendeu 

até ter que tenha colocado este conhecimento em prática (2ª Timóteo 2:1-2). 

4.Cremos que o desenvolvimento do caráter é uma preocupação legítima da educação  

(Colossenses 1:9-11; 2:8-9; Tito 2:7-8). 

5.Acreditamos que a equipe e a educadores são mais do que professores. Eles são modelos e, 
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como tal, devem mostrar caráter e compromisso cristãos perante o aluno (Esdras 7:10; 1ª 

Coríntios 4:15-16; Mateus 28:19-20). 

6.Acreditamos que a doutrina é o fundamento de todos os nossos esforços ( 2ª Timóteo 3:16; 

Tito 2:1). 

MISSÃO 

A missão do Curso Projeto MARCOS é educar cada aluno dentro de uma estrutura de rigor 

acadêmico e uma atmosfera estruturada no discipulado preparando-o para viver uma vida de 

máxima eficácia para o Senhor. O Projeto Marcos, portanto, procura impactar jovens através do 

discipulado dinâmico visando seu crescimento em maturidade, direcionamento vocacional e 

compromisso missionário. 

O Projeto Marcos encaixa-se dentro do programa (filosofia, propósitos e objetivos) do IMPV 

sendo um contexto menor em relação ao seu todo. Seu propósito, objetivos e programa são 

especificamente planejados para estabelecerem um alicerce adequado de maturidade na vida 

dos alunos, sendo que maturidade cristã serve, então, como ponto de partida tanto para os que 

continuarão outros cursos no IMPV, quanto para aqueles que seguirão outros caminhos em suas 

vidas. 

OBJETIVOS 

1. Objetivos Acadêmicos (Estudo) 

Buscamos incutir dentro dos alunos um conhecimento bíblico prático que lhes permita articular 

e defender uma visão bíblica de mundo. Os objetivos específicos do programa acadêmico são 

proporcionar aos alunos: 

- Uma compreensão do contexto, conteúdo e contribuição de cada livro da Bíblia. 

- Uma compreensão de todas as doutrinas básicas do cristianismo ortodoxo. 

- Uma compreensão aprofundada dos principais livros da Bíblia. 

- Capacidades ministeriais em evangelismo, discipulado, metodologia de estudo bíblico, 

liderança, aconselhamento e comunicação bíblica. 

Os cursos são ministrados por uma combinação dinâmica de professores residentes e externos 

que se distinguiram em seus campos específicos de especialização. Os cursos são estruturados 

de modo que atenda aos altos padrões acadêmicos e são reconhecidos pela maioria das 

faculdades bíblicas para que os alunos possam atingir seu diploma da Instituição sem 

interrupção. Estes objetivos são o foco específico do Departamento Acadêmico. 

2. Objetivos Espirituais (Vida) 

Além do estudo da Bíblia, o PM busca desenvolver habilidades de vida e caráter dos estudantes 

fora da sala de aula. Os programas destinados a desenvolver o crescimento espiritual pessoal 

são uma parte importante da experiência do programa. Nossos objetivos específicos são ajudar 

a todos os alunos a: 

- Desenvolver o hábito de realizar devocional diário nas Escrituras. 

- Desenvolver biblicamente um caráter pessoal piedoso e de vida comunitária. 

- Aplicar os princípios bíblicos de integridade física, emocional e social para a vida diária. 

- Capacitá-lo para enfrentar e lidar com situações desconhecidas e difíceis à luz da Palavra, 

reagindo de maneira positiva, com gratidão e dependência de Deus.  

- Ajudá-lo a discernir melhor sua pessoa (dons, talentos, pontos fracos e fortes). 
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- Ajudá-lo a discernir a vontade de Deus para sua própria vida, especialmente com respeito ao 

seu papel no cumprimento da “Grande Comissão”, seja como obreiro de tempo integral ou 

como um cristão ativo na causa do Reino, buscando sempre aperfeiçoar este papel. 

- Cultivar autodisciplina na sua vida cristã diária, independente da supervisão de outros, 

incluindo: 

✓ Adquirir um estilo de vida e padrões de conduta agradáveis a Deus (diversões, namoro, 

amizades etc.). 

✓ Desenvolver bom cuidado com o seu próprio corpo (exercícios, descanso, alimentação, 

higiene pessoal).  

✓ Estabelecer e a avaliar suas próprias prioridades e alvos pessoais através de períodos 

regulares de reflexão e oração.  

✓ Envolver-se ativamente na vida e no ministério de uma igreja local.  

✓ Cultivar responsabilidade e fidelidade no desempenho de seus compromissos 

(pontualidade, integridade etc.) como membro da família e comunidade.  

Uma equipe composta de homens e mulheres piedosos e compassivos fornece instrução, 

encorajamento e conselho em ambientes formais e informais, ajudando os alunos a 

aprofundarem seu relacionamento com o Senhor e demonstrarem uma preocupação amorosa 

para os outros. Isto ocorre através do Programa de Orientação. Estes são objetivos específicos 

do Setor Vida. 

3. Objetivos Funcionais (ministério) 

Onde quer que o Senhor direcione um aluno, seja para o campo missionário, o ministério, um 

comércio, uma empresa, uma profissão ou qualquer outro campo de ação, à luz da eternidade, a 

questão mais importante é a eficácia dessa pessoa para o Senhor. A eficácia no serviço cristão é 

medida pela influência que é exercida na vida de outros a fim de levá-los a Cristo ou para 

ajudá-los na maturidade espiritual. Portanto, o PM procura cultivar nos alunos uma paixão pelo 

ministério cristão e capacitá-los de modo a impactar, em Cristo, a sociedade de hoje, 

envolvendo-os em um ministério significativo para os outros. 

Nossos objetivos específicos são dar a cada aluno a oportunidade de: 

- Compartilhar o evangelho com alguém e / ou aconselhar a confiar em Cristo como seu 

Salvador. 

- Usar seus dons espirituais e habilidades naturais a serviço de outros. 

- Obter experiência em primeira mão em missões. 

Estes objetivos citados acima são o foco específico do Setor Ministério. 

O PM também proporciona várias atividades que visam ajudá-lo a aprender questões úteis para 

sua vida e ministério tais como:  

• Viagens missionárias. 

• Treinamentos especiais sobre: Métodos de Evangelismo (Pessoal e ao Ar livre; Uso 

de Fantoches, Audiovisuais); Ministérios com Crianças, Adolescentes, Jovens, 

Escolas Públicas; Ministério de Aconselhamento, Discipulado, Acampamentos. 

• Palestras sobre Seitas e Heresias. 

• Saídas de Ministério: evangelismo na rua, escolas públicas, etc., visando colocar em 

prática os treinamentos teóricos. 
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• Curso de Capacitação Ministerial: um fim de semana intensivo para treinamento em 

áreas específicas tais como Introdução à Homilética, Introdução à Didática, 

Procedimento Ético no Ministério, Coral, etc. 

• Desafios especiais: caminhadas e mini sobrevivência. 

• Palestra sobre Fé e Trabalho. 

• Palestra sobre Cosmovisão. 

• Treinamento sobre Planejamento Estratégico. 

• CEFLAL - utilização do esporte e recreação para a evangelização. 

 

PROGRAMA  

O PM é um curso (não é graduação), cujos elevados padrões acadêmicos são reconhecidos pela 

maioria dos colégios cristãos. O PM é credenciado pela Transnational Association of Christian 

Colleges and Schools (TRACS), que é uma agência de creditação para educação cristã pós-

ensino médio, reconhecida pelo Departamento de Educação dos Estados Unidos (USDE). O 

Instituto Missionário Palavra da Vida está listado à Diretória das Instituições Credenciadas de 

Educação Pós-Ensino Médio. 

É nosso desejo que, à medida que o aluno se aplica plenamente aos programas e atividades, e 

acima de tudo, submete-se à orientação e ao trabalho do Espírito Santo, sua vida possa ser 

moldada como um instrumento útil para o serviço do Senhor. 

SETOR ESTUDO 

O setor estudo abrange o programa acadêmico do IMPV. 

1) Propósito. 

O propósito do setor estudo é proporcionar ao aluno, a partir da perspectiva da formação 

integral (cognitivo, afetivo e comportamental), as condições de excelência necessárias para 

a aquisição e ampliação do conhecimento e das competências fundamentais à eficiente 

comunicação do evangelho em contexto transcultural. 

2) Programa. 

O IMPV oferece cinco cursos no seu programa residente. Esclarecemos que todos os cursos 

oferecidos se enquadram no que é denominado “curso livre”, ou seja, sem reconhecimento 

pelo MEC. Os demais cursos podem ser consultados no site www.pvnorte.com.br  

a) Formação Básica em Teologia e Ministério - Projeto Marcos 

i) Público-alvo: Jovens pré-universitários, universitários ou não, interessados em obter 

um preparo básico no conhecimento bíblico, na vida cristã e na experiência 

missionária. É o primeiro ano para os demais cursos do IMPV. 

ii) Propósito: O objetivo do PM é educar cada aluno dentro de uma estrutura de rigor 

acadêmico e uma atmosfera estruturada no discipulado preparando-o para viver uma 

vida de máxima eficácia para o Senhor. Uma marca distintiva do PM em Benevides 

é o impacto missionário, a partir da atmosfera da escola e das oportunidades 

ministeriais na região. 

iii) Programa: 42 créditos + ministérios práticos + um estágio ministerial de três 

semanas no Acampamento PV-Norte durante o mês de julho. 

iv) Período: fevereiro a dezembro. 

v) O Projeto Marcos faz parte do programa de extensão de campus da Worlf of Life e 

seguirá um sistema diferenciado de notas. 

http://www.pvnorte.com.br/
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(1) Explicação das Notas: 

Porcentagem Notas Pontos de Classificação 

93- 100 A        4.00 

89- 92 B+       3.50 

85- 88  B        3.00 

81- 84  C+       2.50 

77- 80 C        2.00 

74- 76 D+       1.50 

60- 73 D        1.00 

00- 59 F          0 

(2) CLASSIFICAÇÕES ACADÊMICAS 

(a) Lista de Aprovação com Menção Honrosa: Os alunos que obtêm uma média de 

3,50 ou mais no final de um semestre (não incluindo a prática Ministério ou 

estágio) serão colocados na Lista de Aprovação com Menção Honrosa. Os 

alunos que se formarem com uma média GPA de 3,50 ou mais mantida ao longo 

de todo o curso receberão uma menção honrosa. 

(b) Lista de Aprovação com Destaque: Os alunos que alcançam uma média de 3.00 a 

3.49 no final do semestre (não incluindo o Ministério Prático ou Estágio) serão 

colocados na Lista de Aprovação com Destaque. Os alunos que se formarem 

com uma média GPA de 3.00 a 3.49 durante todo o curso receberão um 

destaque. 

(c) Probação acadêmica4 (condição restritiva): Estudantes que demonstrarem baixo 

desempenho acadêmico no ensino médio podem ser aceitos no PM em fase de 

Probação Acadêmica. Se suas notas caírem abaixo dos requisitos mínimos, eles 

serão colocados em uma lista de alunos em condição restritiva, a critério do 

Coordenador do Setor Estudo, durante ou no final do semestre. Os pedidos de 

saída e participações em atividades especiais podem ser limitados. As médias 

são calculadas de acordo com o Grade Point Averages (GPA), no final de cada 

semestre. O GPA cumulativo é calculado pela média dos resultados obtidos pelo 

aluno. Se o mesmo sofrer queda em suas notas, a ele será atribuída a Probação 

Acadêmica antes do final do semestre. 

(d) Uma média GPA abaixo de 2,00, calculada no final do semestre, colocará o 

aluno em condição restritiva. No semestre em curso, o GPA abaixo de 1,50 em 

alguma disciplina no final do semestre colocará o aluno em condição restrita 

independentemente da média GPA. 

b) Formação em Teologia e Missões Transculturais com Habilitação em Ministério 

Pastoral (homens) e Ministérios Formativos (mulheres) 

c) Formação Avançada em Teologia e Missões Transculturais com Habilitação em 

Ministério Pastoral (homens) e Ministérios Formativos (mulheres) 

d) Formação Integrada 

e) Formação Missionária 

f) Capacitação Teológica e Ministerial 

3) Procedimentos acadêmicos 

 
4 Probação Acadêmica: alunos que não tiveram um ensino médio satisfatório podem ingressar no IMPV, mas estão 

em Probação Acadêmica, ou seja, em uma situação de observação e acompanhamento acadêmico. No decorrer do 

curso, ele pode sair desta categoria, assim como, os que não obtiverem a pontuação necessária, entrarem para esta 

categoria. Os alunos que estão em Probação Acadêmica, terão de solicitar noites extras e outros privilégios junto 

ao Setor Estudo e Setor Vida. 
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a) Créditos acadêmicos. 

O currículo do IMPV oferece matérias de 1, 2, 3 e 4 créditos. Cada crédito equivale a 

quinze horas-aula por semestre. 

b) Média de aprovação 

i) O IMPV adota o sistema de dez pontos, sendo a nota 7,0 (sete) a média de 

aprovação exigida em cada matéria. 

ii) A média de aprovação (MA) é o resultado da soma das notas bimestrais (NB) 

dividida por dois. Por exemplo: NB1 9,3 + NB2 8,7 = 18,0 ÷ 2 = MA 9,0.  

c) Recuperação 

i) A recuperação consistirá de uma atividade estabelecida pelo (a) professor (a) e 

abrangerá o conteúdo do bimestre que o aluno tiver sua menor nota. Quando as 

notas dos dois bimestres forem igualmente baixas a recuperação abrangerá todo o 

conteúdo do semestre.  

ii) A nota média semestral mínima para recuperação não pode ser inferior a 4,0. Caso 

contrário, o aluno estará reprovado na disciplina. 

iii) Havendo recebido a tarefa de recuperação o aluno tem prazo de 40 (quarenta) dias 

para cumprir a atividade.  

iv) A nota do trabalho de recuperação seguirá o sistema de avaliação de 0 a 10 e 

substituirá a menor nota bimestral do aluno para efeito de cálculo da média de 

aprovação recuperada (MAR), da seguinte forma: Maior Nota Bimestral (+NB) + 

Nota da Recuperação (NR) ÷ 2 = Média de Aprovação Recuperada (MAR). Nos 

casos em que a MAR ultrapasse os 7,0 pontos a nota final do aluno na matéria será 

sempre 7,0. 

v) O aluno que ficar em recuperação numa disciplina no seu último semestre na escola 

poderá participar da formatura, mas só receberá o diploma e o histórico escolar após 

concluir sua recuperação na disciplina. Uma vez recuperada a nota, o aluno receberá 

seus documentos pelo correio. 

vi) Caso o aluno fique reprovado em mais de três disciplinas, ele perde o direito à 

recuperação, tendo que refazer todas essas disciplinas no ano seguinte. Em se 

tratando do último semestre do curso, o aluno fará um programa integral da 

disciplina à distância. O diploma e histórico serão entregues após conclusão dessas 

disciplinas. O prazo para conclusão será de um semestre. 

d) Escolaridade 

Para ingressar no Projeto Marcos é exigido o ensino médio completo. 

e) Crédito 

O aluno poderá creditar disciplinas cursadas em outra instituição teológica evangélica, 

seguindo o critério acima mencionado e com apresentação de ementa. 

f) Desistência da matéria 

O aluno não poderá desistir de suas matérias obrigatórias sem autorização do Setor 

Estudo. 

g) Frequência 

É exigida do aluno a frequência mínima de 75% das aulas. Caso esta porcentagem não 

seja atingida haverá reprovação na disciplina. A soma de três atrasos de até cinco 
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minutos corresponde a uma falta de uma aula de 45 minutos. Atrasos com mais de cinco 

minutos serão considerados falta, embora o aluno possa permanecer em classe. 

Para cada falta não justificada haverá decréscimo de 0,5 ponto na nota final. 

h) Atrasos de professores 

Se eventualmente o (a) professor (a) estiver em atraso, a turma deverá aguardar dentro 

da sala de aula de forma que não atrapalhe as demais turmas. Após 15 minutos de 

atraso, o líder da turma comunicará o atraso à secretária do IMPV a fim de que sejam 

tomadas as devidas providencias.  

i) Critérios para apresentação de prova e trabalhos 

i) As provas e trabalhos devem demonstrar decência e ordem. Os trabalhos devem ser 

formatados conforme as normas estabelecidas na apostila de Metodologia da 

Pesquisa Científica adotada pelo IMPV.  

ii) Trabalhos poderão ser enviados pela internet, sempre a critério do professor da 

disciplina. 

iii) Professores e alunos devem utilizar com honestidade todo material alheio indicando 

sua fonte para não incorrer nos crimes de plágio e roubo.  

iv) Trabalhos entregues atrasados terão decréscimo de 0,5 da nota para cada dia de 

atraso (exceto sábado, domingo e feriado).  

v) Qualquer trapaça (cola) resultará em nota zero na avaliação. Alunos flagrados serão 

expulsos desta Instituição. Toda e qualquer citação de obra, seja de livro ou internet, 

deverá ter o nome do autor e obra citada. 

vi) Serviços de impressão e xérox para alunos são disponibilizados na biblioteca do 

IMPV. Quando a máquina da biblioteca eventualmente estiver com defeito, o aluno 

poderá solicitar esses serviços na secretaria do IMPV somente no período da 

tarde. O aluno deve custear os serviços de impressão e xérox. Estes serviços são 

uma cortesia do IMPV e, portanto, o aluno está desobrigado a utilizá-los, podendo 

adquirir seu próprio equipamento ou buscar esses serviços fora do campus.   

j) Revisão da nota 

Se necessário, o aluno pode requerer revisão de nota. O aluno pode pedir diretamente ao 

(a) professor (a). Caso ainda não haja solução, o aluno deve procurar o Setor Estudo que 

intermediará o processo entre professor e aluno. 

k) Curso Prático 

O Curso Prático oferecido ao primeiro ano é ministérios nas escolas. 

l) Semana Modular 

O Projeto Marcos possui idealmente duas disciplinas ministradas em semana modular 

por semestre. Mas, por vezes, esse número pode sofrer alterações. 

m) Período de estudo extra 

A escola oferece ao aluno a possibilidade de obter um período extra de estudo na parte 

da manhã ou da noite. Oferecemos 15 períodos para os alunos do Projeto Marcos e 20 

para alunos veteranos, com duração de uma hora cada. É preciso esclarecer que este 

tempo deve ser investido em estudo e não em outras atividades. O horário reservado 

para este período pode ser pela manhã (5h às 6h) ou à noite das 23h00 às 24h00, 

podendo tirar, no máximo, mais um período até 01h00. Em ambos os horários, o aluno 
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deverá estudar no quarto com o uso de luminária tomando cuidado para não atrapalhar 

seus colegas. 

n) O uso de celular está proibido em sala de aula. 

o) Não é permitido o uso de internet durante a aula, somente com o consentimento do 

professor. 

Caso o TCC seja concluído e aprovado no primeiro semestre, o aluno poderá receber 

seu histórico e certificado de conclusão de curso e estar livre de pagar mais uma 

mensalidade no segundo semestre. Entretanto, o aluno também poderá aguardar e 

participar normalmente da formatura. 

 

p) Formatura com reconhecimento TRACS 

Ao completar o curso, o aluno recebe um certificado acadêmico reconhecido pelo 

TRACS e um certificado do programa integral do Projeto Marcos. 

1. Os alunos devem estar de acordo com a Declaração de Fé da Word of Life. 

2. Os alunos poderão participar da cerimônia de formatura, mas não receberão o certificado 

ou diploma até que todas as obrigações financeiras tenham sido cumpridas integralmente. 

BIBLIOTECA 

1) Propósito. 

Proporcionar um centro de recursos educacionais de qualidade que auxilie o corpo docente 

e discente do IMPV a adquirir, ampliar e propagar o conhecimento, principalmente bíblico. 

2) Programa. 

O IMPV possui uma biblioteca privilegiada, construída com muito trabalho desde a sua 

fundação. Os atendentes desejam oferecer um atendimento de qualidade, por isso solicitam 

a colaboração total de seus usuários. 

3) Procedimentos. 

Queremos que todos os membros do corpo docente e discente da escola usufruam ao 

máximo dos recursos da nossa biblioteca. Entretanto, é necessário seguir alguns 

procedimentos conforme mencionados abaixo. 

a) Livros de Circulação. 

Seus usuários devem obedecer aos seguintes critérios: 

i) Consultas na Biblioteca 

Retirar o livro da estante (não o recolocar na prateleira, mesmo que saiba onde 

colocá-lo), utilizá-lo nas dependências da Biblioteca e devolvê-lo após o uso na 

mesa própria de devolução, mesmo que o livro precise ser usado no período seguinte 

para continuidade da utilização. O aluno que desejar exclusividade no uso do livro 

deve retirá-lo por empréstimo se não for de reserva ou de referência. 

ii) Empréstimo. 

O aluno pode retirar até três livros por um período de sete dias (inclui Sábado e 

Domingo). Este período pode ser renovado caso não haja solicitação prévia do livro 

por outra pessoa. É obrigatório registrar no balcão de atendimento por ocasião do 

empréstimo. Os livros não podem ser retirados nos períodos de férias escolares. 

Condições especiais para feriados ou atividades do calendário do IMPV que exijam 
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alteração no prazo de empréstimo serão comunicadas na ocasião. 

iii) Devolução. 

A devolução é feita no balcão de atendimento. 

iv) Solicitação (reserva). 

Quando o livro de circulação desejado está emprestado a outro aluno, pode-se fazer 

uma solicitação por escrito. Assim que o livro voltar à Biblioteca, o aluno que o 

solicitou será avisado e tem prazo de um dia para retirá-lo. Tendo terminado o prazo, 

o livro retornará à prateleira. 

b) Livros de Referência. 

Livros de referência são dicionários, enciclopédias e livros raros e antigos. Estes só 

podem ser utilizados nas dependências da Biblioteca. Ocasionalmente, mediante 

solicitação feita por um professor à pessoa responsável pelo atendimento, podem ser 

retirados para consulta em salas de aula, voltando logo a seguir para a Biblioteca. O 

empréstimo e a devolução precisam ser registrados no balcão de atendimento. O prazo 

de empréstimo equivale ao dos períodos de aula da matéria em questão, e o livro deve 

ser devolvido ainda que volte a ser utilizado na aula da semana seguinte. 

 

c) Livros de Reserva. 

Os livros de reserva são aqueles cuja leitura é completa ou parcialmente exigida pelas 

matérias de um determinado semestre. Eles são guardados em estantes de acesso 

exclusivo do auxiliar de biblioteca que está atendendo e a sua utilização obedece aos 

seguintes critérios: 

i) Durante a semana podem ser usados nos períodos de funcionamento da biblioteca. 

Cada aluno pode retirar apenas um livro por vez, e exclusivamente para uso pessoal. 

ii) Nos finais de semana podem ser retirados para leitura prolongada. A retirada deve 

ser na noite de sexta-feira (livre) e sua devolução deve ser até as 19h30min da 

segunda-feira. 

iii) Os livros em reserva poderão ser retirados para estudo à noite no quarto e 

devolvidos na caixa de livros de reserva que se encontra no refeitório na hora do 

café da manhã (para solteiros). Os casados podem devolver durante o primeiro 

período de aulas. 

 

d) Periódicos. 

i) As revistas não devem ser retiradas da biblioteca. 

ii) DVDs seguem os critérios de uso e empréstimo estabelecidos para livros de 

circulação. 

iii) Ocasionalmente, conforme solicitação de professores, estes materiais podem ser 

incluídos no material em reserva para determinado semestre. O material de mídia 

deve ser devolvido em seu estado original sob pena de ressarcimento por alguma 

danificação. 

 

e) Computadores.  

Caso necessário, os computadores da biblioteca poderão ser utilizados para assistir ou 

ouvir o material indicado pelos professores.  

f) Material didático 

Lições e visuais podem ser retirados em horário de funcionamento da Biblioteca 

diretamente com o auxiliar de biblioteca em atendimento e tem o mesmo prazo do livro 

de circulação. 
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g) Multas 

É importante que todo o material retirado da biblioteca, inclusive os recursos didáticos 

sejam devolvidos no prazo estabelecido. Caso isto não seja observado, há aplicação de 

multa. 

i) Atraso na devolução 

(1) Material de circulação. Aplicação de multa de R$ 1,00 por dia de atraso. 

Suspensão do direito de retirada de material por tempo equivalente ao atraso. 

(2) Material em reserva. Aplicação de multa de R$ 1,00 por período de 

funcionamento da biblioteca (manhã ou noite – no total de R$ 3,00 por dia) e 

suspensão do direito de retirada de material por tempo equivalente ao atraso. 

ii) Danos ao material 

Caso o material seja devolvido em condições indevidas (anotações pessoais no 

material ou páginas rasgadas, material infantil com figuras rasgadas, riscadas, 

perdidas). Aplicação de multa de R$ 2,00 por dia e suspensão do direito de retirada 

do material por uma semana. 

iii) Perda ou dano irrecuperável do material. 

Caso haja perda ou dano irrecuperável do material, deverá ser providenciado 

reposição ou ressarcimento. Por ocasião da perda do material, o aluno deve 

comunicar ao auxiliar de biblioteca dentro do prazo de empréstimo, caso contrário 

pagará multa de atraso até a data em que efetuar a comunicação, além de 

permanecer responsável pela reposição. 

h) Orientações para uso e permanência na biblioteca. 

i) Não é permitido entrar na biblioteca com alimentos para consumir dentro e durante 

o tempo de estudo, nem com mercadorias para vender (oferecer ou entregar). 

ii) Durante a permanência na biblioteca, qualquer comunicação necessária deve ser 

feita em voz bem baixa, sem provocar alvoroço. Assuntos que não estejam 

relacionados ao estudo devem ser tratados fora da biblioteca. O estudo em grupo é 

permitido apenas na sala reservada para este fim. 

iii) Ao sair da biblioteca, todo o material deve ser devolvido na mesa de devolução. O 

material de reserva deve ser devolvido no balcão de empréstimo, registrando a 

devolução. Não é permitido deixar pertences pessoais sobre as mesas da biblioteca. 

No final do dia a pessoa responsável pelo atendimento recolhe o material esquecido 

e coloca na caixa de achados e perdidos. 

iv) Estudos em grupo. Alunos que precisam estudar em grupo utilizando material da 

biblioteca podem usar na sala de estudo anexa à biblioteca. Durante o uso deve ser 

mantido ambiente de estudo. 

i) Cópias / impressão 

i) Reprografia: R$ 0,20 cada página.  

ii) Impressão: R$ 0,20 cada página. 

j) Uso do computador. 

A biblioteca tem computadores para digitação de trabalhos e pesquisa, com conexão de 

internet. O uso dos computadores está restrito ao horário de funcionamento da 

biblioteca. 
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i) Restrições 

(1) Não fazer qualquer alteração na configuração dos programas do computador e ou 

nos aparelhos de ar condicionado e plantas. 

(2) Não gravar arquivos ou programas no disco rígido do computador. O aluno deve 

trazer seu equipamento (pen drive, CD e etc.) para gravar seus arquivos.  

(3) Não usar os computadores durante temporais ou ameaça de temporais. Nestas 

circunstâncias, caso ocorra danos em peças, a reposição é de responsabilidade do 

usuário. 

(4) Não é permitido acessar sites de relacionamentos como Facebook, Skype, 

WhatsApp, etc. 

(5) O uso do computador no ambiente da biblioteca é estritamente para pesquisa. 

Entretanto, permitimos acessar a caixa de mensagens para receber e escrever e-

mails durante o dia, e não à noite. 

k) Orientações para utilização de livros e outros materiais 

i) Não riscar e nem dobrar as pontas, ou molhar as páginas dos livros. 

ii) Qualquer volume retirado da biblioteca deve ser registrado no livro de controle do 

usuário e, entregue no dia e hora marcada. 

iii) O traje na biblioteca no período das aulas é escolar. Fora do horário de aula, o traje 

pode ser informal. Na segunda (até 22:00) e sextas livres (após o almoço) o traje 

pode ser esporte incluindo o uso de chinelo (tipo havaianas). Não é permitido andar 

descalço. 

l) Biblioteca Obrigatória. 

i) Os alunos solteiros do 1º ano cumprirão no primeiro semestre um tempo de estudo 

obrigatório na Biblioteca de Segunda a Quinta-feira, das 19:30 às 22:00h. 

ii) Os alunos que estão cumprindo período de Biblioteca obrigatória não poderão faltar. 

No caso de 3 faltas injustificadas acontecerá uma disciplina (quatro atrasos 

correspondem a uma falta). 

iii) Falta justificada somente em caso de saúde (o aluno deverá trazer atestado médico) 

ou sua falta deve ser autorizada por escrito pelo responsável do setor estudo ou pelo 

reitor com antecedência. Para qualquer outra falta, informar o monitor, que 

posteriormente, avisará o Setor Estudo que analisará a falta. 

iv) Trate os auxiliares de biblioteca com carinho e respeito; eles estão na Biblioteca 

para servi-lo e ajudá-los nas suas pesquisas, tendo, porém, toda autoridade para 

chamar sua atenção caso haja alguma irregularidade. 

SETOR VIDA 

1) Propósito. 

O propósito do setor vida é proporcionar ao aluno oportunidades para amadurecer a sua 

vida cristã e aperfeiçoar sua habilidade para cultivar relacionamentos saudáveis, através do 

auxílio, acompanhamento e avaliação realizados pelos líderes das diversas áreas do setor 

vida (Tarefão, Atividade Física, Dormitórios, Orientação, Capela, Refeitório etc.) sob a 

direção do seu coordenador. 

2) Programa. 
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O propósito do setor vida é alcançado através de um programa integral e intensivo que 

promove várias atividades durante o ano letivo visando o crescimento do aluno em vários 

aspectos da sua vida. 

a) Hora Silenciosa 

O IMPV procura incutir em seus alunos a necessidade de uma devoção profunda com 

Deus. Por isso, diariamente, o aluno deve reservar e investir um período de tempo 

determinado (o horário sugerido no programa da escola para a HS é das 6h30 às 6h55) 

em oração e ao estudo bíblico devocional individual, cuja observância é obrigatória e 

que pode ser feita até 22h do mesmo dia. Nesse período exige-se silêncio e as condições 

necessárias para que cada um cultive uma verdadeira comunhão com Deus. Faz parte 

do programa do PM o uso do diário de hora silenciosa da Palavra da Vida. 

b) Atividade Física 

Reconhecendo o fato de que o esporte contribui para boa higiene mental e maior 

disciplina, o IMPV oferece um período obrigatório de atividade física (AF), que visa, 

além de exercitar o corpo, desenvolver atitudes cristãs, tais como: domínio próprio, 

perseverança, disciplina, controle da língua e bom relacionamento interpessoal, o que 

será de grande benefício para o seu ministério futuro. 

A atividade física compreende em: 

i. Um período dirigido com duração de 1h30 nas quintas-feiras das 16h30 às 18h 

ii. Atividades pré-estabelecidas pela escola e escolhidas pelo aluno a serem 

realizadas durante a semana, sendo que cada tipo de atividade equivale a uma 

quantidade de pontos, onde o aluno precisa somar 200 pontos semanais. 

Obs. Atividade extra às “pré-estabelecidas” poderão ser tratadas diretamente com o 

professor, para ver sua equivalência em pontos (ex. boxe, academia, etc.) 

O aluno deve cumprir o mínimo de presença na AF de 75% das aulas. 

Cada 100 pontos não cumpridos semanalmente equivalem a 1 falta. 

A cada falta injustificada, além do limite previsto, o aluno ganhará Disciplina de 

Trabalho (DT) a ser realizada em data e horário determinados pelo coordenador do 

tarefão. O aluno que não comparecer no dia e horário determinado e comunicado estará 

sujeito à processo de disciplina da escola. 

Alunos afastados por atestado médico ou impossibilitados de praticar a atividade física 

por alguma lesão leve ou indisposição, mas que forem capazes de estar presentes no 

período dirigido devem obrigatoriamente estar junto com os demais alunos no período 

da aula, apoiando o professor no que for preciso e possível.    

c) Capela 

A capela é parte do programa de devoção do IMPV, sendo de natureza mais formal, 

devocional, formativa e informativa. A presença à capela é obrigatória, sendo 

importante ressaltar a necessidade de pontualidade. 

i) Programação 

(1) Nas capelas de terça e quinta-feira os cultos são voltados ao louvor e pregação.  

(2) A primeira e terceira capela de quarta-feira são destinadas à intercessão em 

conjunto. Essas capelas serão dirigidas pelos alunos do quarto ano e membros da 

equipe PV-Norte. 
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(3) A segunda capela de quarta-feira do mês está destinada a apresentação de uma 

biografia missionária. 

(4) A quarta quarta-feira do mês a capela é destinada a oração em turma. 

(5) Não haverá capela às sextas-feiras. 

(6) Havendo uma quarta-feira a mais, a capela será destina à intercessão em 

conjunto. 

ii) Limite de Faltas 

(1) Solteiros: três faltas por semestre. 

(2) Casados: cinco faltas por semestre. 

iii) Faltas injustificadas 

A cada falta injustificada, além do limite previsto, o aluno ganhará Disciplina de 

Trabalho (DT), a ser realizado em data e horário determinados pelo coordenador do 

tarefão. O aluno que não comparecer no dia e horário determinado e comunicado 

entrará no processo de disciplina da escola.    

iv) Atrasos 

O aluno estará atrasado se chegar após o horário estabelecido. A soma de três atrasos 

de até cinco minutos corresponde a uma falta. Atrasos com mais de cinco minutos 

serão designados como falta. 

v) Horário 

O culto da capela é das 7h30 às 8h15. Em caso de necessidade para ausência 

justificada, o aluno deve procurar o responsável pela capela. 

d) Refeitório 

i) Horário 

Refeições 
Todos os dias 

(exceto segunda) 
Segunda-feira Feriados 

Atenção: 

Há uma tolerância 

de 10 minutos para 

eventuais atrasos 

nas refeições. Após 

essa tolerância o 

aluno NÃO poderá 

entrar no refeitório 

e tomar a refeição, 

ou pedir a alguém 

que leve refeição 

para ele. 

Café 7 hs ----- 8 hs 

Almoço 12:30 hs 12 hs 12 hs 

 

Jantar 
18:30 hs 18:30 hs 18:30 hs 

ii) Traje 

(1) Traje escolar no café da manhã e almoço de terça-feira a sexta-feira. 

(2) Traje informal para o jantar nos dias de segunda-feira a quinta-feira. 

(3) No almoço de segunda-feira, em dias de feriado e no jantar de sexta-feira, está 

permitido o uso de chinelo de dedo.  

e) Dormitório 

A vida comunitária auxilia no desenvolvimento da mansidão, ao ter de lidar com 

pessoas fora da família, responsabilidade individual, maior organização em ambiente 
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coletivo, além de exigir regras de higiene e devida mordomia do corpo. A convivência 

no quarto é essencial para o desenvolvimento de relações interpessoais saudáveis e é um 

ambiente propício para uso dos princípios bíblicos de mutualidade. Veja abaixo as 

orientações para o convívio no dormitório. 

i) Limpeza 

(1) Limpeza diária 

(a) Mantenha um ambiente limpo e saudável nos quartos. 

(b) Cumpra suas tarefas no horário designado. Haverá inspeções diariamente. 

(c) Varrer e passar pano no chão. 

(d) Manter o banheiro limpo. 

(e) Tirar o pó e teias de aranha. 

(f) Varrer a parte externa dos dormitórios. 

(g) Jogar fora o lixo do quarto. 

(h) Organizar seus pertences: cama, guarda roupa, escrivaninha etc. O líder do 

quarto terá liberdade de verificar a arrumação, respeitando a privacidade do 

aluno. 

(i) Dedique mais tempo e cuidado na segunda-feira. 

(2) Limpeza semanal (Toda segunda-feira) dos quartos. 

(a) Limpeza geral do quarto, banheiros, chão, paredes, forro, armários, ambiente 

externo, telas etc. 

(b) Cada aluno que não puder cumprir sua responsabilidade até às 18h da 

segunda-feira e não avisar antecipadamente o (a) monitor (a), deverá fazer 

sozinho a limpeza geral do quarto na semana seguinte. 

(3) Inspeção e sistema de notas. 

(a) A inspeção nos quartos é feita diariamente pelos monitores às 6h30. Não é 

permitido ao monitor (a) alterar o horário da vistoria. A nota será registrada 

na ficha de controle do quarto. É adotado um sistema de 0 a 10. Se um aluno 

acumular três notas menores que sete, deve cumprir uma “disciplina de 

trabalho”. 

(b) Com o objetivo de ajudar a manter o quarto limpo, o monitor e membros da 

equipe poderão fazer algumas vistorias extraordinárias durante o dia. A nota 

poderá ser alterada a qualquer hora. 

(4) Material de limpeza para os quartos. 

No início do semestre letivo, a escola oferece um “kit” para limpeza que ficará 

sob a responsabilidade do quarto: rodo, vassoura, pano de chão, dois cestos de 

lixo, pá de lixo e escova sanitária. Este “kit” de limpeza deve ser devolvido ou 

reposto no final do semestre. Todo o material higiênico e de limpeza deve ser 

adquirido pelo próprio quarto. 

ii) Som, TV, vídeos e jogos. 

(1) Use o som em volume que não incomode e com o consentimento dos demais 

colegas de quarto. 
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(2) Para o uso de aparelhos sonoros, escolha música de forma que glorifique a Deus 

e seja aceita por todos no quarto. 

(3) É proibido o uso de televisores no dormitório. 

(4) É permitido assistir filmes somente em tarde e noite de sextas-feiras, noites que 

antecedem os feriados (das 22h00 às 23h50) e feriados (em todo campus), o 

mesmo se aplica para cinema. Nos dias de feriado o horário segue o padrão 

normal (23h00 luzes apagadas). 

(5) São permitidos jogos de mídia, cartas, etc., nos dormitórios, apenas em tarde e 

noite de sexta-feira e feriados (em todo campus). 

iii) Uso do prédio. 

(1) Não é permitido qualquer tipo de fogão, microondas, frigobar, sanduicheira ou 

cafeteira nos quartos. 

(2) Não retire as telas e nem as cortinas das janelas. 

(3) Não cole nem pregue nada nas paredes, portas e qualquer móvel do quarto. 

(4) Sempre que for trocar de roupa, mantenha as cortinas fechadas para não 

provocar situações desagradáveis. Lembre-se: você não está sozinho no campus! 

(5) Não é permitido emprestar a chave para alunos de outros quartos. 

(6) Recomenda-se que, sempre que sair do quarto, deixe a porta trancada. 

(7) Ao sair do quarto para o ministério de fim de semana colocar dentro do closet os 

objetos de maior valor (eletrônicos e outros) e trancar (chavear). 

(8) Se perder a chave do quarto, o aluno deverá providenciar sua cópia. O IMPV não 

se responsabiliza por pertences perdidos ou roubados. 

iv) Orientações para convívio. 

(1) Não use o material de outros sem autorização. 

(2) Cada cama deve ser ocupada exclusivamente por uma só pessoa. 

(3) Não é permitida a hospedagem de terceiros (parentes ou amigos) nos dormitórios 

dos alunos. Havendo necessidade de hospedagem, procure o Setor 

Administração. 

(4) É proibido entrar nos quartos do sexo oposto. 

(5) A aproximação máxima dos dormitórios do sexo oposto é de 2 metros da 

calçada. 

(6) Respeite e cumpra a orientação do seu líder de quarto e do monitor do prédio. 

(7) Não é permitido ao aluno solteiro, trazer ou criar qualquer animal no ambiente 

do dormitório ou no campus da Palavra da Vida. 

v) Horários. 

(1) A hora para chegar no dormitório é 22h20; no quarto as 22h50. As luzes devem 

ser apagadas às 23h.  

(2) A soma de quatro atrasos de até 15 minutos após o horário de chegada ao 

dormitório (22h20) acarretará ao aluno uma disciplina de trabalho. Após 15 

minutos de atraso, o aluno receberá imediatamente uma disciplina de trabalho. 
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(3) Em dias de feriado e as sextas-feiras o horário para chegada ao ambiente de 

dormitório é 23h e para o quarto 23h45. Luzes apagadas até as 24h. Observação: 

em caso de saídas do PM o horário será estabelecido pelo coordenador.  

(4) O aluno não deve ausentar-se do quarto antes das 5h da manhã, e aqueles que 

acordam antes das 6h, devem respeitar o horário do colega não fazendo barulho. 

(5) Caso o aluno retorne ao IMPV no domingo, somente com a autorização do setor 

Ministério, ele deve ir direto para o dormitório.  

(6) Noite extra. 

Eventualmente, o aluno poderá participar de alguma atividade nas casas dos 

missionários ou de alunos casados ou fazer uma eventual saída do campus, que 

implique chegar depois do horário definido no ambiente de dormitório (22h20). 

Para isto, oferecemos cinco noites extras no semestre com duração até às 24h. 

Esta ausência do dormitório deve ser comunicada aos monitores do dormitório 

com antecedência. Caso se ausente do campus, o pedido deve ser solicitado 

também ao responsável pelo dormitório. 

(7) Cultinho. 

Encorajamos que cada quarto realize uma vez por semana seu “cultinho”. O 

objetivo deste tempo é proporcionar aos colegas uma oportunidade para 

compartilhar e orar juntos, cultivando um relacionamento saudável entre si. 

Excedendo às 23h deverá ser considerada noite de estudo. 

f) Aluguel. 

Em alguns finais de semana durante o ano, há aluguel do campus requerendo a 

necessidade dos alunos se deslocarem para outros quartos ou deixarem o campus. 

g) Grupos de Mentoria 

Faz parte do programa do Setor Vida o esforço para que os alunos tenham um 

acompanhamento próximo por parte dos missionários para que haja orientação.  

Uma vida cristã saudável é marcada pela interdependência, participando da vida de 

outros e permitindo que outros participem da própria vida. O IMPV procura promover 

atividades que promovam mutualidade. Além da vida em comunidade (dormitório, 

refeitório, tarefão, etc.), todos os alunos e missionários são divididos em pequenos 

grupos denominados Grupos de Mentoria. 

i) Propósito. 

A razão principal dos grupos pequenos é promover orientação que é uma parte 

estratégica do programa do IMPV. Os orientadores procuram acompanhar de perto 

cada estudante do seu grupo. Tal acompanhamento consiste em encontros semanais 

para auxiliar e avaliar o seu progresso. Desta maneira, orientadores e estudantes se 

envolvem num processo de mutualidade que incluem oração, encorajamento e 

orientação.  

ii) Programa. 

O dia e horário reservados para o Grupo de Mentoria para os alunos solteiros é às 

quintas-feiras, das 13h30 às 14h30. Os grupos de alunos casados procurarão o dia e 

horário adequados para o encontro semanal (com duração de uma hora). 

É obrigatória a participação no grupo de mentoria semanalmente, ficando o 

aluno sujeito a DT caso não solicite antecipadamente ou justifique adequadamente 
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sua falta em determinado dia. Tanto orientadores como alunos são submetidos a uma 

avaliação semestral para que o Coordenador do Setor Vida possa fazer os devidos 

ajustes necessários. 

iii) Necessidades pessoais do aluno. 

Esclarecemos que os orientadores dos grupos pequenos não são responsáveis pelas 

necessidades pessoais dos alunos. Os orientadores não deverão ser procurados por 

questões médicas que não sejam graves. Ou seja, o aluno deverá ir ao médico, 

adquirir seu medicamento e decidir sobre seus cuidados físicos por conta própria. 

Entretanto, porque somos servos uns dos outros, todos devem estar prontos a servir 

nas reais necessidades, com bom senso.  

h) Tarefão 

O “Tarefão” é uma atividade em que os alunos realizam vários tipos de trabalhos 

cuidando da manutenção do campus da PV-Norte. Esta atividade tem por objetivo 

ajudar o aluno a desenvolver um coração de servo, a excelência, a submissão aos outros 

e a familiarizar-se com os vários tipos de serviços muitas vezes necessários no 

ministério futuro. Durante a semana, por três horas, todos os alunos se dedicam a um 

trabalho específico designado pelo coordenador do Tarefão. 

i) Faltas e atrasos. 

Depois de três atrasos de até cinco minutos o aluno receberá falta, ficando passivo 

de uma disciplina de trabalho. Para cada falta no Tarefão ele deverá repor o que 

faltou e pagar mais um, em dia e local a ser definido pelo coordenador do Tarefão. 

ii) Ausência justificada. 

Caso o aluno não possa comparecer ao Tarefão devido à doença ou alguma 

necessidade urgente e inadiável, deverá avisar o coordenador do Tarefão até o 

horário do almoço do dia específico. Entretanto, esta ausência deverá ser 

compensada em dia e horário definidos pelo coordenador do Tarefão. Em caso de 

dispensa ou restrição para algum trabalho específico, o aluno deverá apresentar 

atestado médico que deve ser renovado semestralmente. 

iii) Avaliação. 

A cada bimestre é feita uma avaliação quanto ao desempenho do aluno durante o seu 

tempo de Tarefão. Esta avaliação é feita em grupo, visando promover oportunidade 

para que haja encorajamento mútuo, identificando áreas positivas e negativas em 

cada um. 

iv) Bolsa de Trabalho. 

No início de cada semestre, o aluno interessado na Bolsa de Trabalho poderá fazer 

sua solicitação. Entretanto, não há garantia de ser atendido integralmente no seu 

pedido, pois a bolsa oferecida pela escola depende de doações feitas para este fim. 

3) Procedimentos. 

A filosofia educacional do IMPV implica viver em comunidade. Visando uma convivência 

cristã saudável, é necessário que cada um busque o interesse do outro e não apenas o seu. 

a) Serenatas. 

É necessária a aprovação do (a) coordenador (a) do dormitório. Os alunos deverão estar 

em seus quartos até as 24h. 

b) Vigília. 
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Eventualmente, o CEHP poderá promover um período de oração chamada de “vigília” 

na escola. Este evento não poderá ultrapassar 0h da madrugada e deve ter a presença de, 

pelo menos, um membro da equipe PV-Norte. 

c) Saída do campus em horário livre. 

i) O aluno pode se ausentar do campus durante o dia sem autorização. 

ii) À noite, o aluno pode ser ausentar do campus para ir a Benevides e deve voltar até 

as 22h. Não é preciso autorização, entretanto, pede-se que comunique o monitor (a) 

ou líder do quarto. 

iii) Para os casos do aluno se ausentar do campus para ir a qualquer lugar além de 

Benevides, o aluno precisa de autorização do (a) coordenador (a) do dormitório e 

deverá voltar até as 22h. Caso vá além das 22h, será preciso usar “Noite Extra”. 

Caso o (a) coordenador (a) do dormitório não seja encontrado (a), deve ser 

solicitado ao coordenador do Setor Vida. Na ausência deste, o orientador (grupinho) 

do aluno deve ser consultado.  

d) Segurança. 

Infelizmente, não podemos negar o perigo que todos nós corremos ao sair do campus do 

IMPV. Portanto, visando à proteção de todos, estabelecemos mais algumas 

recomendações que seguem abaixo. 

i) À noite, casal de namorados, noivos ou não, somente podem sair do campus 

sozinhos mediante autorização do coordenador do Setor Vida. Na ausência deste, 

procure o (a) orientador (a).  

ii) Durante o dia é permitida a saída em casais de alunos somente para Benevides. Para 

outros lugares apenas casais de namorados e noivos têm permissão. Os demais 

alunos podem sair sozinhos ou em grupos.  

iii) Sob hipótese alguma as moças poderão sair do campus ou a ele retornar sozinhas à 

noite. Mesmo durante dia, pedimos cautela devido ao perigo. Também 

recomendamos que os rapazes evitem sair à noite. 

iv) Os alunos devem retornar ao IMPV na Segunda-feira até as 17h. 

v) Para se ausentar em feriados, isto é, dormir fora do campus do IMPV, é preciso 

autorização do coordenador (a) do (a) do dormitório.  

e) Saída do campus em horário de atividades. 

f) Quando a saída do aluno implicar em ausência de alguma atividade regular do IMPV ele 

precisa solicitar autorização para sua saída através do Pedido de Saída que se encontra 

na secretaria.  A solicitação deve ter motivo justificável e seguir o processo descrito 

abaixo. 

i) Solicitar o formulário de Pedido de Saída na secretaria do IMPV. 

ii) Encaminhar o pedido a secretaria com antecedência mínima de pelo menos um dia. 

iii) A secretaria encaminhará o pedido ao responsável, para avaliar e autorizar ou não a 

saída. 

iv) O resultado será comunicado por escrito ao aluno através do escaninho.  

v) O aluno deverá se submeter à decisão tomada. 

vi) Em caso de dispensa, o aluno terá sua falta justificada nas atividades em que estiver 

ausente. 
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4) Padrões de conduta. 

Sabemos que os padrões de conduta refletem muito da nossa cultura e gostos pessoais. 

Entretanto, precisamos ajustar tudo isso aos princípios das Escrituras. Na Palavra da Vida, 

temos adotado alguns princípios que entendemos se aproximar dos princípios bíblicos. 

Todos que estão associados a ela (missionários e alunos) precisam se submeter a tais 

orientações. 

a) Roupas Masculinas. 

Nas Escrituras encontramos a orientação de que os cristãos devem se vestir com 

decência, refletindo o caráter de Deus. Entretanto, reconhecemos que há padrões 

culturais e gostos pessoais. Por isso, abaixo definimos os padrões que todos os alunos e 

membros da equipe PV Norte devem observar para que haja um conceito uniforme 

quanto a trajes.  

TRAJE DESCRIÇÃO UTILIZAÇÃO 

SOCIAL 
Calça, camisa e sapato social. 

Eventualmente uso de gravata e paletó. 
Formatura e programas especiais. 

FORMAL Calça, cinto, camisa social e sapato 

Quando requerido pela escola e na primeira 

terça-feira de cada mês a partir do café da 

manhã até o almoço. 

ESCOLAR 

Calça, camiseta (não cavada/regata), 

camisa, camisa tipo polo; calçado 

fechado, tênis ou sandália fechada. 

Horário escolar (incluindo aulas à noite), 

Capelas e refeitório (almoço de terça a sexta). 

INFORMAL 
Bermuda, tênis ou sandália (fechada), 

camiseta com manga. 

Jantares e Biblioteca (tarde e noite). Durante o 

dia de segunda, tarde e noite de sexta e feriados 

está liberado o uso de chinelos na biblioteca. 

ESPORTE 
Camiseta regata, shorts, bermuda, tênis e 

chinelos. 

Permitido fora do horário das aulas, não é 

permitido durante refeições, biblioteca e curso 

prático. Permitido no tarefão. 

1- Alguns tipos de serviço no tarefão exigem traje especial. 

2- Não é permitido o uso de bonés nas programações ou cultos na capela, aulas, estudo na biblioteca, sala de 

estudo e refeições. 

3. O uso de óculos escuros (de Sol) está vetado à sala de aula, capelas e programações formais. 

4. O uso de celular está vetado em horários de atividade escolar (aulas, capelas, reuniões, biblioteca, etc.). 

5. O traje formal está sendo requerido na primeira terça-feira de cada mês. 

 

i) Calça. 

(1) Não pode ser de tecido muito fino ou transparente. 

(2) Não deve ser muito apertada, evitando assim situações desagradáveis. 

(3) Não deve ser esportiva (tipo “agasalho”). 

(4) Calça jeans deve estar em bom estado de conservação, não rasgadas ou sujas. 

ii) Camisa. 

(1) Procure combinar camisa e calça. 



Guia Estudantil - Projeto Marcos 2019 

(2) Mantenha a camisa abotoada. 

(3) Não deve ser transparente. 

(4) Não deve ser de time de futebol para “traje escolar”. 

(5) Não deve ser de propaganda política. 

iii) Calção e Bermuda. 

(1) Não pode ser transparente. 

(2) Evitar que sejam curtos ou apertados. 

iv) Calção de banho. 

(1) Não é permitir o uso de “tanga” ou “sunga”. 

(2) Não é permitido shorts de lycra. 

(3) Não é permitido calção sem forro ou transparente. 

(4) Deve ser de malha compacta, com forro e não muito fina. 

v) Aparência pessoal. 

(1) Não é permitido o uso de brincos, piercing e alargadores. 

(2) O cabelo deve ser curto.  

(3) Não é permitida a circulação sem camisa, em qualquer circunstância, no campus. 

(4) Enquanto aluno não é permitido fazer tatuagens. 

b) Roupas Femininas. 

Por ser filha do Rei, a estudante do IMPV deve fazer da sua aparência um testemunho 

de modéstia e bom senso (1Tm 2.9), lembrando sempre o verdadeiro enfeite interior, 

que é um espírito manso e tranquilo (1Pe 3.3), que se reflete também em nossa 

aparência geral.  

Para que haja um conceito uniforme quanto à definição de trajes, queremos estabelecer 

as seguintes descrições. 

TRAJE DESCRIÇÃO UTILIZAÇÃO 

SOCIAL 
Vestido, saia, blusa e calça social 

(lycra não).  

Banquetes, formaturas (vestido) e programas 

especiais e às terças-feiras a partir do café da 

manhã até o almoço. 

FORMAL 
Vestido, saia e blusa, calça 

social (lycra não), sandália 

fechada (não tipo havaiana. 

Quando requerido pela escola e na primeira terça-

feira de cada mês a partir do café da manhã até o 

almoço. 

ESCOLAR 

Vestido, saia, blusa, calça em bom 

estado, camiseta, tênis, rasteirinha ou 

sandália fechada (não tipo havaiana). 

Horário escolar (incluindo aulas à noite), capelas 

e refeitório (almoço de terça a sexta). 

INFORMAL 

Vestido, saia, blusa, calça ou bermuda 

informal, tênis em bom estado de 

conservação, rasteirinha ou sandália 

(incluindo havaianas fechadas). 

Jantar, biblioteca (tarde e noite) e nas aulas de 

Curso Prático.   

Durante o dia de segunda, tarde e noite de sexta e 

feriados está liberado o uso de chinelos na 

biblioteca. 
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i) Vestido e saia. 

(1) Devem ser descentes e não transparentes. 

(2) Vestidos não podem ser decotados na frente e nas costas. 

(3) Não pode ser frente única, um ombro só e tomara que caia.  

(4) O decote não pode mostrar a linha de separação dos seios, nem o sutiã (incluindo 

alça de silicone). 

(5) Não deve ser colante ao corpo. 

(6) O comprimento deve ser no joelho. 

(7) Usar saiotes e anáguas se preciso. 

(8) Não é permitido fendas acima do joelho. 

ii) Blusa e camiseta. 

(1) Não pode ser de tecido muito fino ou transparente. 

(2) Não pode ser frente única, um ombro só e tomara que caia. 

(3) O decote não pode mostrar a linha de separação dos seios. 

(4) Não pode usar blusa de gola canoa que deixe os ombros de fora. 

(5) Se forem transparentes, deve-se usar uma camiseta comprida por baixo.   

(6) Não devem ser coladas ao corpo. 

(7) Não é permitido camiseta de time de futebol e propaganda política no traje 

escolar. 

(8) Não usar blusas que mostrem a barriga, as costas e o sutiã (incluindo alça de 

silicone). 

iii) Calça e bermuda social. 

(1) Não podem ser muito coladas ao corpo. 

(2) Calça com strech muito coladas só podem ser usadas com blusas compridas ou 

batas (que cubram o quadril). 

(3) A calça jeans deve estar em bom estado de conservação, não gastas, rasgadas ou 

sujas (o mesmo vale para bermudas ou shorts). 

(4) O uso de calça legging deve ser com saia sobreposta. 

(5) A bermuda social (tecido social e brim) deve ter o comprimento no joelho. 

ESPORTE 
Camiseta regata, bermuda, shorts, tênis 

e chinelos. 

Permitido fora do horário das aulas, não é 

permitido durante refeições, biblioteca e curso 

prático. Permitido no tarefão. 

1. Alguns tipos de serviço no Tarefão exigem traje especial. Pode ser usado quando necessário. 

2. Não é permitido o uso de bonés e óculos escuros nas programações ou cultos na capela, aulas, estudo na 

biblioteca, sala de estudo e refeições. 

3. Não é permitido o uso de piercing e alargadores. 

4. No almoço de segunda-feira, no jantar de sexta-feira e nos feriados é permitido o uso do traje esporte, 

incluindo o chinelo (tipo havaiana). 
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iv) Bermuda Informal. 

(1) Deve ter o comprimento de um palmo fechado acima do joelho. 

(2) Pode ser de tecidos variados, incluindo o jeans. 

v) Shorts. 

(1) Não podem ser transparentes. 

(2) Não podem ser curtos. Devem estar no máximo sete dedos acima do joelho. 

(3) Shorts de lycra ou coton devem ser usadas com camisetas compridas e folgadas 

que cubram o quadril e que sejam folgadas ao corpo. 

vi) Maiô. 

(1) Deve ser compacto e não transparente, nem cavado. 

(2) Com decote decente. 

(3) São proibidos os cortes frontais e/ou lateral. 

(4) Dê preferência ao maiô do tipo natação. 

(5) Não é permitido transitar no campus com saídas de banho. 

(6) Não é permitido o uso de biquínis. Isto se aplica em estágios ministeriais e ano 

letivo. 

Atenção: Se necessário, será solicitado ao aluno ou aluna que mude suas roupas, caso não 

sejam observadas as orientações estabelecidas neste manual, mesmo que isso implique em 

perda de aula, refeição ou viagem. 

c) Namoro. 

É difícil conceituar e estabelecer padrões para namoro cristão. A Bíblia não apresenta 

princípios específicos, visto que nos tempos bíblicos não havia o tipo de relacionamento 

que hoje é chamado de “namoro”. Por isso, temos que inferir princípios. Isto aumenta a 

dificuldade devido a interpretações que variam entre as pessoas, sociedades, culturas e 

grau de maturidade cristã. O problema se torna ainda mais complexo porque tanto as 

histórias bíblicas quanto a experiência humana, referem-se a amor como algo que é 

facilmente confundido com as emoções, necessidades, interesses, compaixão e atração 

física. 

i) Definição de namoro. 

No IMPV, temos adotado a seguinte definição de namoro: Namoro é um 

compromisso mútuo de amizade, marcado pela santidade, em que os namorados 

(homem e mulher) assumem diante Deus, dos pais (ou responsável legal) e da 

comunidade à qual pertencem, tendo o objetivo de se conhecer melhor e de se 

preparar para um possível noivado e futuro casamento. 

ii) Orientações relacionadas ao namoro. 

Com base na definição proposta queremos estabelecer alguns princípios gerais. 

Nosso objetivo é o amadurecimento pessoal, fortalecimento da pureza pessoal, 

evitar o escândalo para qualquer irmão e dar bom testemunho para os de fora, 

evitando qualquer aparência do mal. Em virtude da vida comunitária do IMPV, é 

necessário estabelecer padrões para todos os alunos, namorados ou não. A ética 

cristã no relacionamento entre o sexo oposto é estudada em algumas disciplinas 

dentro do currículo do IMPV. 
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(1) A prioridade de tempo e preocupação deve ser dada ao programa total do IMPV 

(estudo, vida e ministério). 

(2) Na área de estudo, o aluno precisa manter um bom nível de notas e participação 

nas aulas. Sua vida acadêmica não pode ser prejudicada devido ao namoro. 

(3) Na área de vida, o aluno deve manter um elevado nível de sociabilidade, 

estabelecendo relacionamentos significativos com o maior número possível de 

colegas e membros da equipe. 

(4) Na área de ministério, seja nos fins de semanas ou estágios, o IMPV procura não 

enviar casais sozinhos. 

(5) Os casais não devem ficar isolados ou manter contato físico (é permitido ficar de 

mãos dadas). O conhecido relacionamento chamado “Ficar”, além de ser uma 

atitude mundana e não glorificar a Deus, defrauda o (a) irmão (ã), desqualifica 

qualquer pessoa que queira levar a sério o ministério e será passível de disciplina 

pela escola (1Ts 4.3-7). 

iii) Processo para início do namoro quando os interessados estudam no IMPV. 

Com o objetivo de manter uma comunicação transparente e buscar o cuidado com os 

nossos alunos é preciso que aquele (a) que deseja iniciar um namoro siga os 

seguintes passos. 

(1) O aluno do PM não poderá iniciar namoro sob hipótese alguma. Isso significa 

que não está autorizado nenhuma aproximação (conversas pessoais e em redes 

sociais) tendo em vista um possível namoro. 

(2) O aluno veterano com intenção de iniciar um namoro deve seguir os seguintes 

passos: 

(a) Buscar conselho com seu orientador (a); 

(b) O orientador (a) entra em contato com o coordenador do Setor Vida; 

(c) O coordenador do Setor Vida conversará com os interessados para avaliar a 

situação. 

(d) O coordenador do Setor Vida comunica a autorização, ou não, do namoro ao 

aluno. 

(3) Após a autorização, seguem as seguintes etapas para a oficialização do namoro 

perante o IMPV: 

(a) O coordenador do Setor Vida, após orientações iniciais, passará a 

responsabilidade pelo acompanhamento dos namorados a algum casal de 

missionários da PV Norte, de preferência os orientadores, de comum acordo 

com os alunos. 

(b) Os orientadores terão um primeiro encontro com o casal para iniciar o 

processo de autorização de namoro e acompanhamento. Entendemos que é 

de bom testemunho a autorização dos pais para dar início ao namoro.  

(c) Após confirmação do namoro, o coordenador do Setor Vida fará comunicado 

oficial na capela.  

(d) Os orientadores definidos deverão ter encontros regulares com o casal de 

namorados para o devido acompanhamento. 

iv) Processo para início do namoro com alguém que não é aluno do IMPV. 
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(1) Durante o ano letivo, antes de iniciar o namoro, o aluno deve comunicar sua 

intenção ao coordenador do Setor Vida que lhe dará todas as orientações 

necessárias. 

(2) Durante as férias ou em período de estágio, o aluno deve buscar a autorização 

dos pais ou responsáveis e conselhos de seus líderes espirituais antes de iniciar o 

namoro.  

(3) Ao iniciar o namoro, o aluno deve comunicar imediatamente o coordenador do 

Setor Vida.  

(4) No momento apropriado, o coordenador fará comunicado oficial na capela. 

v) Orientações Gerais. 

(1) Alunos do Projeto Marcos ou Formação Missionária não podem iniciar namoro 

durante o período escolar. Somente a partir do segundo ano a permissão poderá 

ser solicitada. 

(2) Em caso do término do namoro, o coordenador do Setor Vida deverá ser avisado 

para fazer comunicação oficial na capela. 

(3) Alunos que iniciam seus estudos no IMPV já namorando, deverão se submeter 

aos padrões de namoro estabelecidos neste manual. Também é necessário fazer 

comunicação escrita ao coordenador do Setor Vida. Quando o aluno recebe 

visita de seu namorado (a), deverá seguir os padrões estabelecidos pelo IMPV. 

vi) Privilégios relativos ao namoro. 

O casal de namorados será acompanhado por um casal de missionários. Desejamos 

que o casal desfrute de uma boa convivência com todos e tenham momentos para 

cultivar amizade, buscando confirmação para o relacionamento. Entretanto, pedimos 

que o casal siga as orientações abaixo. Caso contrário, será passível de proibição de 

namoro ou de receber orientações mais restritivas. 

(1) Os namorados podem andar de mãos dadas no campus. 

(2) Os namorados podem sentar-se juntos na capela, nas aulas, Biblioteca e 

refeitório. 

(3) Os orientadores do casal e a direção do IMPV também poderão tirar privilégios 

se o casal demonstrar imaturidade e insubmissão aos padrões da escola. 

(4) À noite, o casal de namorados não pode sair do campus sozinhos. Caso haja 

necessidade é preciso pedir autorização ao coordenador do Setor Vida, em caso 

de ausência deste, deve-se procurar o casal de missionários orientadores para 

pedir permissão. 

(5) Durante o dia é permitida a saída do campus para casais de namorados ou 

noivos. 

d) Noivado. 

É difícil conceituar-se e, conseqüentemente, estabelecer padrões para o noivado cristão. 

A Bíblia não apresenta princípios específicos, visto que nos tempos Bíblicos o noivado 

era um contrato entre famílias. Por isso, temos que inferir princípios. Isto aumenta a 

dificuldade devido a interpretações que variam entre as pessoas, sociedades, culturas e 

grau de maturidade cristã. O problema se torna ainda mais complexo porque tanto a 

histórias Bíblicas quanto a experiência humana referem-se a amor como algo que é 
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facilmente confundido com as emoções, necessidades, interesses, compaixão e atração 

física. 

i) Definição de noivado. 

No IMPV, temos adotado a seguinte definição sobre noivado: Noivado é um sério 

compromisso entre um homem e uma mulher, assumido diante de Deus, dos pais (ou 

responsável legal) e da comunidade à qual pertencem, para se dedicarem a um 

período saudável de três a 12 meses de planejamento e preparação para o 

casamento. 

ii) Orientações relacionadas ao noivado. 

(1) Antes de um aluno ficar noivo ou planejar o casamento, ele deverá procurar o 

coordenador do Setor Vida para receber orientações. 

(2) O coordenador do Setor Vida estabelecerá padrões específicos para cada casal 

que sejam concordantes com os princípios acima. Também providenciará um 

casal da equipe missionária do IMPV para acompanhamento mais aprofundado. 

(3) O IMPV reserva-se do direito de não permitir o noivado ou o casamento durante 

o período letivo quando houver conflitos com o programa da escola. 

 

SISTEMA DE DISCIPLINA 

O IMPV existe para preparar vidas para cumprir a grande comissão. Para isso, estabelece um 

programa que conduz todos os membros do corpo docente e discente a uma vida de acordo com 

os padrões bíblicos e aqueles estabelecidos especificamente para a nossa convivência em 

comunidade. Caso algum destes padrões seja quebrado, estabelecemos abaixo alguns passos de 

disciplina em relação ao aluno. 

Esclarecemos que todos os membros da equipe (missionários e voluntários) e alunos do IMPV 

têm a responsabilidade bíblica de exortar diretamente qualquer irmão (ã) que não tenha 

cumprido um padrão bíblico ou qualquer norma da escola (Mt 18.15; Gl 6.1). Dependendo da 

gravidade da infração haverá comunicação direta com o Setor Vida com aviso ao aluno.  

Em caso de infração das normas da escola, o aluno será advertido e sofrerá as conseqüências 

dentro do sistema disciplinar. Veja abaixo os passos disciplinares: 

1) Comunicação verbal. 

Qualquer membro da comunidade PV-Norte ou aluno do IMPV que presenciar a quebra de 

uma norma da escola ou padrão bíblico, deverá conversar sobre isso diretamente com a 

pessoa. Caso julgue necessário, deverá haver comunicação para o coordenador do Setor 

Vida. 

2) Comunicação escrita. 

Caso necessário, haverá comunicado pessoal e por escrito pela coordenação do Setor Vida 

ao aluno com cópia para o (a) orientador (a). 

3) Advertência com comunicação externa. 

Trata-se de um aviso de reincidência na infração de normas da escola (não necessariamente 

as mesmas normas anteriores), comunicado pela coordenação do Setor Vida ao aluno com 

cópia para o (a) orientador (a). A coordenação do Setor Vida julgará se é necessário ou não 

uma comunicação também aos pais (aluno solteiro) e a igreja local onde o aluno é membro. 

4) Dispensa da escola. 
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Aplicação de disciplina por infração ou reincidência na infração de normas, incorrendo em 

dispensa da escola. A comunicação escrita é entregue pela coordenação do Setor Vida ao 

aluno, com cópias para os pais (aluno solteiro) e igreja local onde é membro. 

A coordenação do Setor Vida reserva-se do direito de aplicar os passos mais avançados do 

sistema disciplinar. 

SETOR MINISTÉRIO 

1) Propósito. 

O propósito do Setor Ministério é proporcionar ao aluno oportunidades para aplicar 

conceitos teóricos tratados no currículo acadêmico do seu curso no IMPV, aperfeiçoar seus 

talentos e dons espirituais, amadurecer sua visão e vocação ministerial e alcançar pessoas 

com a mensagem do evangelho. 

2) Programa. 

O programa de ministério do Projeto Marcos consiste em estágio ministerial de final de 

semana durante o ano letivo e durante as férias escolares que no mês de julho durante a 

temporada de acampamentos do Palavra da Vida Norte. 

É indispensável que o estágio do aluno seja acompanhado e avaliado pela liderança da 

instituição onde ele desenvolve seu ministério.  

a) Estágio ministerial no período de fim de semana 

Todos os alunos do IMPV se envolvem em estágio de final de semana em algum local 

de ministério próximo ao IMPV: igrejas, congregações, agências missionárias, 

instituições evangélicas, comunidades ribeirinhas e quilombolas dentre outros.  

A carga horária deste estágio para o (a) aluno (a) compreende desde o período da 

manhã de sábado até domingo à noite. O aluno deve voltar ao IMPV somente na 

segunda-feira e até às17h. 

O aluno casado deve realizar seu estágio ministerial em companhia da sua família. 

Exceções serão tratadas caso a caso. 

Espera-se que o aluno tenha iniciativa para servir, colocando-se à disposição para o que 

for necessário. Sugerimos que ele se envolva, mediante orientação do responsável, em 

evangelismo, discipulado, louvor, programações com crianças e jovens, visitação, 

ensino etc., conforme seus talentos, dons espirituais e oportunidades ministeriais. Para 

ajudar o planejamento do estágio, o aluno deverá escrever, em acordo com o 

responsável pelo seu estágio, seu Projeto de Estágio segundo as orientações fornecidas 

pelo Setor Ministério. Ao final de cada semestre, o responsável pelo ministério do 

aluno fará sua avaliação conforme modelo adotado pelo IMPV com base no que foi 

acordado no início do estágio. 

O aluno do Projeto Marcos inicia seu estágio de final de semana a partir do segundo 

bimestre. Durante o primeiro bimestre, ele estará envolvido em um programa de 

treinamento no campus do IMPV e em outras atividades. 

b) Estágio ministerial no período de férias escolares. 

O objetivo do estágio de férias escolares é proporcionar ao aluno uma experiência 

supervisionada que seja mais próxima possível da realidade do ministério. Espera-se 

que ele elabore e realize um projeto ministerial durante este período com a aprovação 

do responsável pelo seu estágio. Após estágio, o aluno será submetido a uma avaliação 
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(conforme modelo do IMPV) pelo responsável pelo seu ministério durante o estágio e 

deverá entregar um relatório conforme modelo adotado pelo IMPV. 

É importante que o ministério realizado durante o estágio seja compatível com as 

habilidades do aluno, seus dons espirituais e aprendizado curricular no IMPV. Como já 

dito anteriormente, o aluno do Projeto Marcos realiza este estágio nas temporadas de 

acampamento do Palavra da Vida - Norte. 

O aluno deverá apresentar seu Projeto de Estágio Ministerial de Férias ao coordenador 

do Setor Ministério para que seja avaliado e aprovado. Os prazos para a entrega dos 

projetos serão informados durante o ano letivo da escola. 

A carga horária do estágio ministerial de férias (julho) deve ser realizada no período de 

3 semanas (21 dias) com no mínimo 40h/semana de ministério, e a carga horária do 

estágio ministerial de férias (dezembro a fevereiro) deve ser realizada no período de 4 

semanas (28 dias) com no mínimo 40h/semana de ministério. O aluno deverá 

apresentar uma avaliação do seu estágio feito pelo responsável, e um relatório onde 

descreve as atividades desenvolvidas e o aprendizado obtido pelo estágio. A avaliação e 

o relatório deverão ser entregues ao coordenador do Setor Ministério, através da 

secretaria do IMPV, com prazos a serem estabelecidos durante o ano letivo da escola. 

   

Ano do Curso Período Local de Estágio 

Primeiro ano 

(PM) 
Julho Acampamento Palavra da Vida Norte - 3 semanas 

Segundo ano 
Janeiro Livre – 4 semanas (28 dias e 40 horas semanais) 

Julho Sertão Nordestino - 21 dias 

Terceiro ano 

(FTM) 

Janeiro Livre – 4 semanas (28 dias e 40 horas semanais) 

Julho Ribeirinhos do Amazonas (SEARA) - 21 dias 

Quarto ano 

(Avançado) 

Janeiro Livre – 4 semanas (28 dias e 40 horas semanais) 

Julho Livre – 3 semanas (28 dias e 40 horas semanais) 

 

3) Padrões e procedimentos. 

Não seria possível estabelecer padrões para todas as circunstâncias envolvidas no 

ministério. Esperamos que cada aluno tenha bom senso e viva os princípios da ética cristã. 

a) Preparo. 

Os estágios devem ser encarados como grande oportunidade para servir ao Senhor e as 

pessoas. Apesar de o aluno estar em treinamento, ele já está realizando o ministério. É 

preciso que ele encare com muita seriedade. Desejamos que o aluno tenha coração de 

servo e busque excelência em tudo. Por isso, é esperado que dedique tempo suficiente 

para o preparo de suas responsabilidades de estágio de final de semana e de férias.  

O aluno não pode ser preguiçoso deixando de realizar algo de significativo em seu 

estágio, mas também não pode assumir muitas responsabilidades que acabam por 

sobrecarregá-lo demais, prejudicando assim seu desempenho nos estudos. 
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b) Presença. 

A presença no estágio de final de semana é obrigatória (em todas as atividades mesmo 

que não exerça nenhuma função), bem como a pontualidade nos seus compromissos. 

Queremos que o aluno não apenas esteja presente, mas tenha participação ativa e 

relevante em seu ministério. Qualquer compromisso que venha assumir em seu estágio 

de final de semana não o isenta de suas obrigações com o IMPV. O aluno não deve 

aceitar compromissos que conflitem com as atividades do IMPV. 

Caso o aluno tenha uma necessidade muito séria para se ausentar do seu estágio de final 

de semana, ele precisa solicitar permissão ao Setor Ministério através de requerimento 

próprio (“Pedido de Saída”) que se encontra na secretaria com pelo menos um mês de 

antecedência. O coordenador do Setor Ministério avaliará as razões alegadas e poderá 

ou não autorizar a ausência. O aluno não deve solicitar ao líder do seu estágio a 

permissão para se ausentar. O IMPV, através do Setor Ministério fará a intermediação 

necessária entre aluno e o responsável pelo seu estágio, comunicando sua ausência. 

Caso o aluno tenha problemas de saúde que o impeçam de ir ao estágio ministerial de 

fim de semana, ele deverá: 

1. Informar seu orientador de sua incapacidade; 

2. Procurar atendimento médico, e somente em caso de urgência, solicitar a 

companhia de seu orientador; 

3. Depois de pegar o atestado médico solicitar a ausência do ministério juntamente 

com o responsável pelo Setor Ministério. 

c) Procedimento no estágio. 

O aluno em ministério está representando, além do Senhor Jesus, também o IMPV. Por 

isso, está sujeito a todos os padrões exigidos pela escola. Salientamos cinco aspectos na 

atitude do aluno: (1) ser modelo de integridade de caráter e conduta; (2) ser submisso às 

autoridades; (3) ter comunicação clara, cuidadosa e direta; (4) ter disposição para 

realizar mais do que é pedido, ou seja, ter iniciativa para servir; (5) ter consideração, 

gratidão e respeito para com a família hospedeira, sendo agradável e prestativo.  

 

PROGRAMA DOS ALUNOS CASADOS 

O IMPV valoriza a presença de alunos casados em seu programa de treinamento. Entendemos 

que ao entregar um diploma para um aluno casado, nós estamos reconhecendo publicamente 

que ele e sua esposa são considerados aptos para o ministério. Tal filosofia cria algumas 

implicações e responsabilidades para todos nós.  

1) Propósito 

O propósito do Programa de Alunos Casados é promover atividades e orientação que 

auxiliem no progresso da vida familiar dos alunos e no preparo e motivação para um futuro 

ministério com famílias.  

2) Programa 

Em função do nosso propósito, temos um programa diferenciado para os alunos casados, 

visando trabalhar algumas áreas da vida conjugal e familiar, tais como relacionamento 

conjugal, criação de filhos e a família no ministério. 

Este programa começa logo no processo seletivo. Temos um formulário, um programa e um 

currículo específicos que envolvem o casal, e não apenas o marido.  
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A ênfase do programa está na orientação que acontece nos seguintes níveis: 

a) Orientação:  

i. Orientação do casal – os alunos casados participam de pequenos grupos de 

orientação e são liderados por um casal missionário do PV-Norte. O missionário 

encontra-se semanalmente com os homens, e a missionária com as mulheres. 

Eventualmente, são organizados passeios e outras atividades com todos juntos.    

ii. Acompanhamento pessoal – marido: os homens casados são divididos em grupos 

menores para acompanhamento. Um homem casado da equipe de missionários fica 

responsável por se reunir semanalmente com este grupo para desenvolver mentoria e 

discipulado. Também existem encontros individuais com o orientador. Mensalmente, 

todos os maridos participam do Café dos Homens; o objetivo deste encontro é 

estabelecer laços de confiança e comunhão entre os participantes e tratar das 

qualidades necessárias para a vida pessoal e familiar do marido.   

iii. Acompanhamento pessoal – esposa: por sua vez, as esposas também estão em 

grupinhos de discipulado e mentoria com mulheres casadas da equipe para encontros 

semanais. Esses encontros são em grupos e individualmente. Mensalmente, todas as 

esposas encontram-se para um tempo especial de encorajamento no Encontro das 

Mulheres, onde o objetivo é estabelecer laços de confiança e comunhão entre os 

participantes e tratar das qualidades necessárias para a vida pessoal e familiar da 

esposa.  

iv. Orientação dos pais quanto à criação dos filhos - entendemos que os pais são os 

principais responsáveis na educação e instrução de seus filhos nos caminhos do 

Senhor. No entanto, para ajudar e auxiliar o casal neste processo, temos alguns 

mecanismos (além dos estudos e orientação do casal) para que este propósito seja 

alcançado. Durante o encontro de mulheres, os maridos são dispensados de outras 

atividades para que possam ficar exclusivamente com seus filhos. Esta atividade não 

deve ser delegada à outra pessoa e nem para a esposa, pois ela estará em reunião; 

este é também um tempo precioso de comunhão do pai com os filhos. Os casais que 

não têm filhos, terão suas atividades normais com o IMPV. Um grupo de alunos 

solteiros do IMPV cuidará dos filhos durante as aulas de Família Cristã. Neste 

período, são contadas histórias missionárias, filmes e outras atividades com as 

crianças visando promover o conhecimento deles sobre Deus e sua obra. 

Eventualmente, organizamos passeios e atividades com as famílias e crianças como 

trilhas na mata, almoço juntos, etc.  

b) Curso sobre Família Cristã para o casal. 

Este curso faz parte do currículo para os alunos casados e é denominado LAR 

CRISTÃO.  Os alunos casados participam deste curso durante todo o seu tempo no 

IMPV, e é ministrado no Encontro de Casais às terças-feiras no período da noite. 

(1) Aula - normalmente, a cada 15 dias, os alunos casados se reúnem para participar 

do curso sobre família. Os temas estão relacionados ao cultivo saudável da vida 

conjugal e a criação de filhos. As aulas acontecem em um dia da semana, das 

19h30 às 21h. A presença do casal é obrigatória e vale um crédito por semestre. 

Durante a aula, há alunos solteiros que cuidam das crianças e têm um cultinho 

com elas, onde irão ouvir uma história bíblica e ter um tempo de louvor juntos. 

(2) Livro - o currículo da matéria Lar Cristão é dividido em três livros didáticos. O 

currículo é cíclico, portanto, não importa em que momento o aluno inicia o 

curso. O casal precisa adquirir o livro. Para o ano de 2018, o livro é: 
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“CONSTRUINDO UM LAR CRISTÃO”: Livro 02 Mobiliando a Casa de David 

e Carol Sue Merkh da Editora Hagnos. 

(3) Exercício de aprendizagem - em cada encontro é estabelecido uma atividade de 

aprofundamento do tema tratado em aula. Além disso, em cada semestre, é 

requerida uma leitura mínima de 100 páginas de qualquer literatura relacionada à 

vida conjugal ou familiar. O casal deve apresentar um relatório informando o 

nome do livro, autor, o número de páginas e três principais contribuições 

adquiridas a partir da leitura, além de um projeto prático.  

c) Cursos para as esposas.  

Caso a esposa queira ser aluna de tempo integral, ela deverá participar de todas as 

atividades do IMPV, sendo dispensada apenas do período do Tarefão e arcar com as 

despesas conforme descrição dos nossos custos. Esta opção é apenas para esposas que 

não têm filhos ou que tenham filhos acima de 13 anos de idade. Entendemos que o 

tempo familiar ficaria muito comprometido caso isto acontecesse. Veja abaixo como os 

cursos estão divididos:  

i. Curso obrigatório para as esposas - todas as esposas devem cursar as disciplinas 

obrigatórias dentro do currículo do IMPV. A esposa deve cursar o mínimo de uma 

disciplina por semestre (incluindo todas as tarefas e leituras exigidas na disciplina) 

além da matéria Lar Cristão. A esposa que permanecer três anos no IMPV deve 

cursar o mínimo de seis disciplinas. Esclarecemos que não haverá custo adicional na 

mensalidade para conta destas matérias obrigatórias. Veja abaixo:  

Disciplinas obrigatórias para a esposa do aluno casado Créditos 

1. Vida Cristã 1  2 

2. Métodos de Estudo Bíblico 2 

3. Panorama do Antigo Testamento 3 

4. Panorama do Novo Testamento 3 

5. Aconselhamento Bíblico 3 

6. Teologia e Prática do Ministério da Mulher 2 

Total de Créditos 18 

ii) Curso de Capacitação Ministerial – havendo interesse da esposa, ela poderá fazer o 

Curso de Capacitação Ministerial no período de três anos, sendo duas matérias por 

semestre. Para receber o diploma deste curso é necessário cursar e ser aprovadas em 

todas as disciplinas do curso. Veja quadro abaixo:  

Curso de Capacitação Ministerial (CCM) 

Disciplinas Obrigatórias Créditos 

1. Vida Cristã 1  2 

2. Panorama do Antigo Testamento 3 

3. Panorama do Novo Testamento 3 

4. Métodos de Estudo Bíblico 2 

5. Teologia Sistemática 1 3 

6. Teologia Sistemática 2 3 



Guia Estudantil - Projeto Marcos 2019 

7. Aconselhamento Bíblico 3 

8. Perspectivas do Movimento Cristão Mundial  3 

9. Contextualização e Comunicação Transcultural do Evangelho 2 

10. Vida Missionária 2 

11. Teologia e Prática do Ministério da Mulher 3 

12. Teologia e Prática da Educação Cristã 2 

Total de Créditos 31 

 

iii) Matérias Extras: as esposas têm direito a fazerem duas matérias por semestre, além 

da matéria Lar Cristão. Se optar em não fazer o Curso de Capacitação Ministerial, 

ela poderá escolher uma matéria (além da obrigatória) de seu interesse, sendo que 

recebe apenas o registro dos créditos aprovados, e não o diploma. 

d) Eventos extras 

Além das atividades regulares que visam o acompanhamento dos alunos casados e seu 

treinamento familiar, o ministério do Programa de Alunos Casados promove três 

eventos extras por ano. 

i. Jantar dos Casais - sempre no mês de junho, devido ao dia dos Namorados, é 

promovido um jantar para os alunos casados e seus orientadores. 

ii. Piquenique da família - no primeiro semestre, um dia é reservado (normalmente um 

feriado) para que todas as famílias dos alunos casados se reúnam para um dia de 

piquenique e lazer, ajudando a promover a comunhão entre as famílias. 

iii. Retiro de Casais - no segundo semestre, é realizado um retiro com os casais durante 

um final de semana em algum hotel da região e sem a presença dos filhos. O custo 

do hotel já está incluso na mensalidade dos casais, sendo necessário apenas o aluno 

cobrir as despesas com a alimentação durante o retiro. Os pais são autorizados a 

levarem crianças menores de dois anos e arcam com os custos de hotel e 

alimentação de quem for cuidar dos bebês durante os estudos.  

3) Prioridade familiar.  

Além do estudo e do currículo, o IMPV adota uma filosofia que busca oferecer apoio às 

famílias que participam do seu programa residente. Abaixo seguem algumas orientações 

importantes:  

a) Cremos e ensinamos que o marido é tão responsável quanto à esposa pela educação dos 

filhos. Por isso, espera-se que ele tenha a esposa e os filhos em mais alta escala de suas 

prioridades. Isso implica que ele proverá o que sua esposa precisa para participar das 

aulas obrigatórias do IMPV e das eventuais reuniões das esposas dos alunos casados. 

Além disso, ele zelará para que sua carga acadêmica não afete estas prioridades. Ele 

precisa cultivar seu tempo pessoal com Deus, com sua esposa, com seus filhos e com 

sua família como um todo. O IMPV reserva-se o direito de interferir no programa 

escolar do aluno caso verifique que suas prioridades familiares estão inadequadas. 

b) Filhos em idade escolar - quando o casal tiver filhos em idade escolar, a chegada e saída 

do campus do IMPV devem ocorrer sempre de forma que os filhos não percam nem um 

dia de escola. 
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c) Emprego da esposa - quanto à esposa do aluno, oferecemos algumas diretrizes em 

relação ao trabalho fora de casa: 

i) Enquanto não tem filhos não há restrição, desde que não prejudique seu 

envolvimento nas atividades destinadas às esposas dos alunos casados (mentoria, 

Encontro de Mulheres, atividades com os casais, matéria obrigatória e Lar Cristão);  

ii) Com filhos em idade pré-escolar. A prioridade aos filhos deve ser observada. Os 

filhos devem ser cuidados pelos pais e não por babás, avós ou outras pessoas; 

iii) Com filhos em idade escolar durante o período em que as crianças estão na escola, 

havendo necessidade, a esposa poderá trabalhar fora. É preciso lembrar, no entanto, 

que os filhos têm prioridade bem como o programa de casais do IMPV. 

Estas diretrizes não proíbem as esposas de trabalharem fora de casa. A orientação tem 

como objetivo enfatizar o cumprimento das prioridades de cada membro da família. 

4) Moradia 

O IMPV oferece as residências destinadas aos alunos casados. Existe a possibilidade de o 

aluno morar fora do campus do IMPV apenas quando não houver vagas dentro das 

dependências da escola.  

a) Seleção - o IMPV, através do seu setor administrativo, define em qual residência o aluno 

casado e sua família vão morar. O aluno pode solicitar determinada residência, mas a 

administração tem a palavra final, seguindo critérios de necessidade da família, ordem 

de chegada e período de tempo do aluno na escola. 

b) Manutenção - todas as moradias são entregues aos alunos pintadas e em perfeito estado 

de manutenção, como iluminação, tomadas, etc. O aluno é responsável pela manutenção 

básica da sua casa, como o corte de grama e pequenos concertos. Problemas mais graves 

devem ser comunicados à administração através de formulário próprio que se encontra 

no escritório. Qualquer mudança na pintura ou estrutura da casa deverá ter a autorização 

por parte do Coordenador do Programa de Casais.  Havendo problemas na casa em 

decorrência de mau uso ou falta de manutenção básica o aluno será responsável pelos 

custos desse concerto.  

c) Depósito - um depósito no valor de 50% do salário mínimo vigente deve ser efetuado 

quando o aluno efetivar sua matrícula. Este valor não é reembolsável e está destinado 

aos gastos com a manutenção de pintura da casa quando o aluno sair da residência ao 

terminar o seu curso.  

d) Condomínio - há uma taxa mensal de condomínio cobrada a partir da chegada do aluno 

ao campus até a sua formatura, ininterruptamente. A taxa é fixada de acordo com o 

salário mínimo do ano anterior ao ano do ingresso do aluno no curso.  

e) Energia elétrica - cada residência tem o seu próprio medidor. O aluno casado é 

responsável em administrar e pagar seu consumo.  

f) Os custos das moradias 

i) Duplex (cozinha, banheiro e um dormitório): 25% de um salário mínimo. Esta 

moradia é apenas para alunos sem filhos. 

ii) Casa ou apartamento (cozinha, sala, banheiro, varanda e, dependendo da residência, 

pode ter 1, 2 ou até 3 dormitórios): 50% de um salário mínimo. 

iii) Mobília: os alunos são responsáveis em adquirir sua própria mobília e utensílios 

domésticos. O IMPV não dispõe de nenhuma mobília para empréstimo ou venda.  
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5) Refeições 

No valor da mensalidade do aluno está incluída duas refeições por semana para toda a 

família. É facultativo ao aluno fazer outras refeições no refeitório do IMPV. As refeições 

podem ser adquiridas na administração (consulte a tabela de custos para verificar preço). 

Visando o cuidado da família, solicitamos que o casal faça pelo menos uma refeição diária 

em sua própria residência. 

6) Eventos do IMPV 

Todos os membros da família do aluno casado (esposa e filhos) podem participar de alguns 

eventos do IMPV sem nenhuma taxa adicional (não incluem acampamentos ou outros 

eventos da PV-Norte). Os eventos que tiverem custo serão avisados com antecedência. 

7) Colégio Palavra da Vida 

O Colégio Palavra da Vida (CPV) oferece ensino de qualidade desde o nível maternal até o 

9º ano. O CPV está localizado na frente do campus do IMPV. Cada filho de aluno do IMPV 

tem desconto de 30%. No caso de haver mais um irmão estudando, é acrescido mais 10%. 

Nesse caso o desconto de 10% abrange apenas um filho. Para saber o valor da mensalidade 

no ano vigente, é preciso entrar em contato diretamente com o CPV pelo telefone (91) 

3724-2634. É facultativo ao aluno do IMPV matricular seu filho no CPV. Há em Benevides 

e região, várias escolas públicas e alguns particulares. 

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS 

O IMPV leva a sério os princípios bíblicos da administração financeira. Portanto, todos da 

equipe de missionários e alunos do IMPV são encorajados a viver dentro destes princípios. 

Cremos que, segundo a vontade do Senhor, teremos todas as nossas necessidades amplamente 

supridas. 

Os custos do IMPV são baixos ao analisar tudo o que é oferecido no curso residente: 

✓ Custo Programa Acadêmico: Ajuda de custo para professores associados, material 

didático, apostilas das matérias do currículo do aluno, retiros e viagens curriculares.  

✓ Custo Logístico: Administração, transporte, material de expediente, telefones e 

correios, manutenção geral do campus. 

✓ Custo Alimentação: Funcionárias (cozinheiras), compras, etc. 

✓ Custo Alojamento: Manutenção e reparos, energia elétrica, limpeza do campus, 

jardinagem, etc. 

As despesas especiais com estágios, viagens ministeriais ou programas extracurriculares são de 

responsabilidade pessoal do aluno. 

Uma das razões para o baixo custo é o fato de todos os professores residentes (equipe 

missionária) levantarem o próprio sustento através de suas igrejas e mantenedores. Ou seja, a 

Palavra da Vida Norte não remunera seus missionários. Em relação aos professores não 

residentes, oferecemos uma ajuda de custo mensal, mas eles também se associam conosco com 

atitude missionária. Todo este esforço tem por objetivo tornar nossa escola acessível a alunos 

vindos de várias regiões do Brasil, com contexto social e econômico diversificados. 

Nosso esforço é para tornar a escola economicamente acessível a alunos vindos de várias 

regiões do Brasil, com contexto social e econômico diversificados. 
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O IMPV adota o sistema de anuidade, cujo valor deve ser pago em 10 ou 12 parcelas. Há um 

valor diferenciado para o primeiro ano (Projeto Marcos). O custo do Projeto Marcos é mais alto 

devido às atividades extracurriculares promovidas ao longo do ano letivo. 

1) Curso Projeto MARCOS (primeiro ano para os demais cursos do IMPV) 

a) Alunos solteiros 

i) Valor anual R$ 15.750,00 Este valor pode ser pago em 12 vezes ou em 10 

mensalidades. 

ii) O que está incluído: três refeições ao dia, participação em aulas, apostilas em cada 

matéria, hospedagem, uso da estrutura da PV-Norte, treinamentos práticos em fins 

de semana, uma viagem missionária com duração de uma semana, saídas 

evangelísticas, participação em eventos especiais, Maratona Esportiva, Conferência 

Missionária e Vocare Experience. 

b) Alunos casados. Há dois preços dependendo se o cônjuge vai ou não estudar. 

i) Ambos estudando. 

(1) Valor da anuidade: R$ 15.180,00. Pode ser pago em 10 ou 12 mensalidades. 

(2) O que está incluído: duas refeições por semana para o casal (caso tenha filhos, 

veja os preços abaixo que precisam ser acrescentados não valor da mensalidade), 

participação em aulas, apostilas em cada matéria, uso da estrutura da PV-Norte, 

treinamentos práticos em fins de semana, uma viagem missionária com duração 

de uma semana, saídas evangelísticas, um retiro de fim de semana no final do 

ano, participação em eventos especiais como Banquete, Maratona Esportiva, 

Conferência Missionária e Retiro Vocacional. 

ii) Apenas um cônjuge estudando 

(1)  Valor da anuidade: R$ 11.160,00. Pode ser pago em 10 ou 12 mensalidades.  

(2)  O que está incluído: duas refeições por semana para o casal (caso tenha filhos, 

veja os preços abaixo que precisam ser acrescentados no valor da mensalidade), 

participação em aulas, apostilas em cada matéria, uso da estrutura da PV-Norte, 

treinamentos práticos em fins de semana, uma viagem missionária com duração 

de uma semana, saídas evangelísticas, um retiro de fim de semana no final do 

ano, participação em eventos especiais como Banquete, Maratona Esportiva, 

Conferência Missionária (inclui refeições) e Retiro Vocacional. 

iii) Valor das refeições. 

(1) Refeição individual: R$ 15,00 (almoço e jantar). 

(2) Criança até 5 anos: isentos. 

(3) Criança entre 6 e 10 anos: R$ 7,50. 

(4) Crianças acima de 11 anos: R$ 15,00. 

(5) Café da manhã: R$ 10,00. 

iv) Valor do condomínio. 

Há uma taxa mensal de condomínio. O valor é cobrado quando o aluno passar a 

residir no campus. A taxa é fixada de acordo com o salário mínimo do ano 

anterior e varia conforme a residência do aluno.  

(1) Duplex (cozinha, banheiro e um dormitório): 25% de um salário mínimo. 

(2) Dormitório (banheiro, dormitório e sem cozinha): 25% de um salário 

mínimo. 

(3) Casa ou apartamento (cozinha, sala, banheiro, varanda e, dependendo da 

residência, pode ter 1, 2 ou até 3 dormitórios): 50% de um salário mínimo. 

v) Matrícula. 

(1) Projeto Marcos (solteiro ou casado): R$ 150,00 

vi) Aluno devendo a entrega do TCC. 
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O aluno ainda matriculado no IMPV e devendo a entrega do TCC deve pagar um 

salário mínimo vigente no ano através de boleto bancário. Este valor deve ser 

pago até a formatura. 

vii) Internet. 

Disponibilizamos para os alunos o uso gratuito da internet nos computadores da 

biblioteca ou com o uso do próprio Notebook. Observe as restrições de uso nas 

orientações sobre os procedimentos da biblioteca. 

viii) Bolsa de Trabalhos. 

O IMPV procura auxiliar seus alunos oferecendo possibilidades de bolsas de 

acordo com a necessidade do aluno e da escola, além da disponibilidade 

financeira. O aluno interessado na bolsa de trabalho deverá solicitar, preencher e 

entregar o formulário de Solicitação de Bolsa de Trabalho na secretaria. Para 

adquirir a bolsa de trabalho o aluno precisa assumir alguns compromissos: 

(1) Não desistir da bolsa durante o semestre. 

(2) Completar o número de horas até o final do semestre em que recebe o 

benefício. 

(3)  Cumprir suas horas no local e horário determinados pelo coordenador de 

Tarefão. 

(4)  Cumprir pessoalmente suas horas de trabalho. 

ix) Bolsa de Estudo. 

O IMPV busca parcerias com igrejas, mantenedores e missões para oferecer 

fundos de bolsa de estudo para alunos necessitados. A concessão da bolsa de 

estudo é revista anualmente, e é renovada conforme a disponibilidade dos 

recursos e do desempenho do aluno bolsista nas áreas de estudo, vida e 

ministério. O aluno interessado deverá preencher e entregar o formulário de 

Solicitação de Bolsa de Estudo na secretaria. Esta solicitação normalmente 

ocorre no final do segundo semestre letivo visando bolsa para o ano seguinte. 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

Por vivermos em comunidade precisamos cuidar do patrimônio público e particular. 

1) Patrimônio. 

Deus nos tem dado uma estrutura privilegiada. Portanto, como bons mordomos 

responsáveis, são necessários vários cuidados. 

a) Não é permitida a retirada de móveis das salas de aula e dos dormitórios sem a 

autorização do coordenador da infra estrutura. 

b) Não é permitida qualquer atividade que venha prejudicar o patrimônio ou o programa 

do IMPV. A retirada de qualquer material deverá ser feita mediante a autorização do 

responsável. 

c) Precisamos nos esforçar para zelar pela estrutura e por todos os equipamentos e móveis 

da Organização. Não rabisque, não rasgue, não suje, não estrague, usufrua com cuidado. 

2) Empréstimo de carros 

Embora o empréstimo de carro por parte do missionário ao aluno do IMPV não seja 

proibido, não aconselhamos que isto aconteça. A responsabilidade por quaisquer 

consequências é do proprietário do veículo. A Palavra da Vida não assumirá nenhuma 

responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos, mesmo que o veículo esteja sendo 

usado para o serviço da Organização. Para isso, ela tem seus próprios veículos que 

podem ser solicitados diante de uma urgente necessidade. 
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3) Segurança 

Pedimos aos alunos que evitem coisas de valor expostos no quarto, inclusive dinheiro.  

Pedimos que coloquem computador, câmera e eletrônicos em geral no closet trancado. A 

bicicleta precisa ter cadeado.  

DIRETRIZES QUANTO AO USO DE INTERNET, SOFTWARES E 

EQUIPAMENTOS 

Uso de equipamentos de informática/eletrônicos (laptop, tablets, smartphones, iPods etc.): 

1) Seguindo o princípio de obediência às autoridades, certifique se de que todo o conteúdo do 

seu equipamento é legal; 

2) É permitido o uso de tais equipamentos em sala de aula somente para uso relacionado aos 

estudos; 

3) Nos demais momentos o uso deve seguir o bom senso e não atrapalhar as demais atividades 

do IMPV; 

4) O IMPV disponibiliza o sinal de internet para os alunos somente na área da biblioteca de 

acordo com seu programa, podendo haver horários sem sinal; 

5) Cada aluno deverá se cadastrar na secretaria do IMPV para ter acesso ao uso do sinal 

wireless. Este uso é pessoal e pode ser monitorado. O IMPV reserva-se ao direito de limitar 

ou mesmo cancelar o acesso de qualquer aluno em caso de mau uso ou descumprimento de 

suas normas; 

6) É proibido o uso de softwares do tipo P2P ou torrent para quaisquer fins e em quaisquer 

configurações; tais softwares estabelecem centenas ou até milhares de conexões e 

atrapalham todo o funcionamento da rede; 

7) Igualmente, é proibido o acesso a sites com materiais ou conteúdos imorais, pecaminosos 

ou criminosos como: pornografia, pirataria etc.; 

8) Por questão de segurança, sugerimos que você observe o que está sendo compartilhado por 

seu computador para os demais membros da rede. 

CONSELHO ESTUDANTIL 

O Conselho Estudantil Hariett Parker (CEHP) foi criado em 1992 em homenagem a Sra. Hariett 

Parker por seu amor ao Brasil, sua fé e coragem em idealizar, juntamente com seu esposo - 

Richard Parker, o “Projeto Amazonas”, de cujo projeto o IMPV faz parte. A Sra. Parker faleceu 

no dia 09 de fevereiro de 1992, três semanas antes do início das aulas no IMPV. 

O CEHP é formado pelos líderes de cada turma. Os líderes de turma ajudam seus colegas nas 

diversas atividades durante o ano e representam a turma perante a direção do IMPV. Uma vez 

por semestre, o diretor do IMPV convida os líderes da turma para um encontro informal, 

oferecendo a oportunidade para que tragam suas sugestões de melhorias e busquem 

esclarecimentos necessários para o bom andamento da instituição. Entretanto, qualquer aluno 

está autorizado a procurar diretamente a pessoa responsável por algum setor, visando tratar de 

qualquer assunto que mereça esclarecimentos ou sugestões. 
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EQUIPE DE MOBILIZAÇÃO MISSIONÁRIA 

A Equipe de Mobilização Missionária (MOB) é formada por alunos selecionados pelo seu 

conselheiro. O aluno presidente é responsável pela liderança do MOB no seu dia a dia, nas 

execuções das responsabilidades e metas, sempre debaixo da tutoria do conselheiro. 

1) Propósito 

O propósito do MOB é despertar, mobilizar e desenvolver a visão e o ardor missionário na 

comunidade do IMPV, através da promoção de várias atividades que visam a informação e 

intercessão.  

2) Programa 

Várias atividades são promovidas pela MOB visando atingir seu propósito: 

a) Intercessão 

A MOB pesquisa e mantém contato regular com agências e missionários (via boletim, 

informativos, sites, etc.) para a obtenção de pedidos de oração, necessidades e desafios 

do campo missionário. Depois, procura selecionar e repassar tais informações (de 

forma criativa) para os momentos de intercessão na capela, refeitório e sala de aula. 

b) Conferência Missionária 

A MOB organiza no segundo semestre uma Conferência Missionária. Com antecedência 

e responsabilidade é convidado um preletor oficial. O preletor, preferencialmente, deve 

estar envolvido na prática de missões. Cabe ao MOB promover os meios (cantina, 

venda de camisetas, etc.) para custear pelo menos 50% da passagem do preletor e 

encontrar meios (igrejas) para compor sua oferta. Também procura-se convidar agências 

missionárias para promover oficinas e montar seus estandes. 

c) Cantina 

A MOB é responsável por liderar a cantina que funciona em vários eventos do IMPV. 

3) Procedimentos 

A MOB tem como missão promover missões no IMPV, tudo o mais é secundário. Todos os 

eventos realizados, organizados e promovidos pela MOB têm como alvo primordial a 

promoção da visão e do ardor pela obra missionária de Cristo. 

Os membros da MOB devem ser contagiantes na visão e no valor da promoção da causa 

missionária na escola, exemplos no serviço a Deus e no bom relacionamento comunitário. 

EVENTOS 

Durante o ano acontecem diversas atividades e eventos promovidos pelos vários ministérios da 

Palavra da Vida Norte, proporcionando uma oportunidade para que os alunos possam participar. 

1) Tarde de Oração 

Duas vezes por ano todos os alunos e membros da equipe PV-Norte reservam uma tarde 

para se dedicar à oração em conjunto.  

2) Retiro Anual 

No início e no final do ano letivo todos os alunos e a equipe da PV-Norte participam de um 

retiro durante um fim de semana, visando promover comunhão, crescimento espiritual e 

diversão saudável. 

3) Capela Missionária 
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Duas vezes por semestre o IMPV reserva uma noite de segunda-feira para uma capela com 

foco missionário. Tem-se por objetivo cultivar a visão missionária de toda a comunidade da 

PV Norte através de testemunhos, pregação e informação missionária. 

4) Conferência de Mulheres 

No mês de maio acontece este prestigiado evento. Missionárias da equipe, alunas veteranas 

solteiras e esposas dos alunos casados (exceto PM) são convidadas a participar e ajudar na 

realização dessa conferência. 

5) Maratona Esportiva 

Sempre no feriado de Corpus Christi acontece este evento com o objetivo de atrair times de 

várias modalidades esportivas da região para um dia de competição, tendo como objetivo o 

evangelismo. 

6) Jantar de Casais 

Em junho os alunos casados e seus orientadores participam de um jantar romântico, 

proporcionando um tempo agradável e encorajador aos casais. 

7) Retiro de Casais 

No segundo semestre todos os alunos casados participam do retiro de final de semana. 

8) Conferência de Homens 

No mês de agosto, os missionários da equipe, alunos solteiros veteranos e alunos casados 

(exceto PM) participam e ajudam na realização dessa conferência. 

9) Benevides Melhor 

No mês de setembro, com o objetivo de manifestar o amor de Deus de forma prática, alunos 

e equipe unem forças para prestar alguma ajuda à cidade de Benevides em parceria com 

órgãos públicos e ou privados, além de semear a mensagem do evangelho por meio do 

evangelismo pessoal. 

10) Conferência Missionária 

No segundo semestre, o IMPV promove a conferência missionária anual. Procura-se 

convidar um preletor experiente para tratar de temas missionários relevantes visando 

despertar e desenvolver o ardor missionário em nossa comunidade. Várias agências 

missionárias são convidas para promover oficinas e estandes. 

11) Vocare Experience 

No mês de setembro, os alunos do Projeto Marcos cooperam na execução de um evento 

voltado ao público jovem. O objetivo é atrair jovens interessados em crescer na vida cristã, 

discernir e desenvolver seu papel como cristão nesse mundo. 

DECLARAÇÃO DE FÉ 

1) Cremos que as Escrituras do Velho e do Novo Testamento são verbalmente inspiradas por 

Deus, sem erros nos escritos originais e que são a suprema e final autoridade como regra de 

fé e vida. 

2) Cremos em um único Deus que subsiste eternamente em três pessoas (Pai, Filho e Espírito 

Santo). 

3) Cremos que Cristo foi concebido por obra do Espírito Santo, nascido da virgem Maria, e que 

Ele é verdadeiramente Deus-homem. 

4) Cremos que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus; que todos os homens são 

pecadores pela transgressão de Adão e pelas próprias experiências pessoais, sendo 

totalmente depravados; que fora da graça de Deus estão totalmente perdidos, que "a ira de 

Deus sobre eles permanece", e que se encontram no caminho para a separação eterna de 
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Deus no lago de fogo. 

5) Cremos que o Senhor Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados de acordo com a Palavra de 

Deus, como sacrifício vicário e substitutivo, para satisfazer a justiça divina e nos reconciliar 

com Deus; que todos aqueles que verdadeiramente confiam nEle como Salvador são 

justificados e eternamente salvos através do Seu sangue derramado na cruz do Calvário. 

6) Cremos na ressurreição pessoal de nosso Senhor e Salvador no corpo em que Ele sofreu e 

em Sua ascensão aos céus; em Sua presença atual à mão direita do Pai e no Seu trabalho em 

nosso favor como Sumo Sacerdote, Mediador e Advogado.  

7) Cremos na volta pessoal, física, iminente e pré-milenar de Cristo a fim de levar os salvos 

para Si mesmo. 

8) Cremos que todos aqueles que pela fé receberam a Jesus Cristo como seu Salvador são 

nascidos de novo pelo Espírito Santo na família de Deus, são eternamente salvos, e que o 

Espírito Santo habita em cada crente para iluminá-lo, guiá-lo, e dar-lhe força na vida, no 

testemunho e no serviço. 

9) Cremos que Deus concede dons espirituais para todos os crentes, visando a edificação do 

Corpo de Cristo. Cremos, contudo, que alguns dons do Espírito, tais como línguas e curas, 

foram designados por Deus para a fase de fundamentação da Igreja, não sendo necessários 

ou obrigatórios em todas as eras. 

10) Cremos que o instrumento de Deus, na presente dispensação, é a Igreja, cujo cabeça é 

Cristo. Sua atuação no mundo realiza-se através das igrejas locais que são responsáveis por 

transmitir Cristo aos homens, evangelizando-os, batizando-os, edificando-os, disciplinando-

os e observando a Ceia do Senhor. 

11) Cremos na ressurreição física dos justos e injustos; na vida eterna e gloriosa com Deus para 

os salvos e na punição eterna e consciente para os perdidos. 

POSIÇÃO DOUTRINÁRIA 

O Instituto Missionário Palavra da Vida é uma entidade que deseja estar a serviço de todo o 

Corpo de Cristo, treinando alguns de seus membros na vida e no serviço cristão. Portanto, não 

deseja identificar-se com qualquer movimento faccionário ou antibíblico na sua ênfase 

doutrinária e prática. 

Para facilitar a lealdade a este ideal, o IMPV apresenta a sua posição doutrinária quanto ao dom 

de línguas. 

1) A Presença Constante do Espírito Santo. 

Cremos que as seguintes frases: a promessa do Pai, a descida do Espírito Santo, a vinda do 

Consolador, o dom do Espírito Santo, o dom do Espírito Santo, a habitação do Espírito 

Santo, o batismo do Espírito - são todos termos gerais que descrevem um fenômeno distinto 

da dispensação atual. Cada um contém uma ênfase diferente, mas todos se referem à 

presença contínua e incondicional do Espírito Santo no Corpo de Cristo e nos membros 

individuais. Durante a época da Igreja o Espírito Santo vem habitar, uma vez por todas, em 

todo aquele que crê em Jesus Cristo para torná-lo membro do Corpo para sempre. Esta 

presença no crente é um fato a ser reconhecido e aceito e não uma experiência a ser 

procurada. 

2) A Manifestação Condicional do Espírito Santo. 

Cremos que os seguintes conceitos - o fruto do Espírito, andar no Espírito, ser cheio do 

Espírito, unção do Espírito, direção do Espírito, controle do Espírito, espiritualidade, 

procura e desenvolvimento dos dons espirituais, revestimento de poder, tristeza do Espírito, 



Guia Estudantil - Projeto Marcos 2019 

apagamento do Espírito - são manifestações temporárias condicionais da presença contínua 

do Espírito dentro de um indivíduo. Embora a presença do Espírito seja constante e 

incondicional, a Sua manifestação depende de duas coisas: 

a) Primeira é a disposição humana. O Espírito que habita no homem Se entristece e não 

o controla enquanto houver pecado guardado. Mas quando o indivíduo confessa todo 

pecado (falha de submissão à vontade divina, desobediência aos mandamentos divinos 

nas Escrituras e incredulidade a respeito das promessas do próprio Espírito), Ele se 

manifesta em controle e transformação de vida. 

b) A segunda é a vontade divina. É sempre a Sua vontade encher e produzir fruto; não é a 

Sua vontade manifestar-Se da mesma maneira com todos. O Espírito é soberano e 

infinito e não pode ser moldado pelas normas do homem finito. Ele distribui os dons 

individualmente como e quando lhe apraz. No entanto, a Sua atuação não contraria a 

Palavra revelada de Deus. O mesmo se aplica aos chamados dons de sinais (curas, 

milagres e profecias). 

3) O Dom de Línguas. 

a) Não cremos que o dom de línguas seja para todos, nem que seja sinal de espiritualidade, 

nem que seja um dos melhores dons, nem que seja principalmente para a edificação da 

Igreja e nem que mereça ênfase na Igreja atual. Não cremos, ainda, que a presença do 

Espírito Santo e a obtenção de dons espirituais ocorram por mérito ou esforço humano. 

b) Cremos que o dom de línguas é a possibilidade dada por Deus de falar em língua não 

conhecida pelo indivíduo que fala. A sua finalidade principal é de ser sinal do poder de 

Deus aos incrédulos que ouvem e entendem a mensagem falada. Na medida em que este 

dom visava o povo judaico, nessa proporção, a sua função foi cumprida no tempo 

primitivo em que a Igreja estava sendo formada, primariamente, por judeus (1Co 1:22; 

14:21,22). Uma finalidade secundária é a edificação da Igreja quando a mensagem é 

interpretada. Um resultado subordinado a estas finalidades é a edificação pessoal do 

indivíduo falando com Deus. O ensino bíblico sobre o dom coloca-o num contexto que 

dá mais importância aos outros dons (1Co 12:31; 14:1), que ensina meios melhores de 

convencer os pagãos (1Co 14:4,19), que exorta os amadurecidos (1Co 3:2; 13:11; 14:20; 

Hb 6:1). Paulo não proíbe o falar em línguas, mas dá critérios bíblicos bem específicos 

que devem orientar a sua atuação. Se estes princípios fossem aplicados sempre, não 

existiriam abuso e exagero, e o movimento atual não seria o problema que é. 

Destacamos aqui os seguintes princípios: 

i) Deve ser motivado e regularizado pelo amor (1Co 14:19 - sem amor é nada). 

ii) Precisa subordinar-se à profecia (1Co 14:19 - 5 palavras x 10.000). 

iii) Limita-se a dois ou três numa ocasião (1Co 14:27). 

iv) O falar em público é proibido para mulher (1Co 14:34). 

v) O falar em público exige intérprete (1Co 14:13,27,28). 

vi) Sua finalidade é a edificação (1Co 14:26). 

vii) Precisa concordar com os oráculos de Deus (1Pe 4:11). 

viii)  Precisa subordinar-se à revelação apostólica anterior (1Co 14:36-38). 

ix) Precisa seguir decência e ordem (1Co 14:40). 

PADRÃO DE CONDUTA 
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1. A Organização Palavra da Vida incluindo seus ministérios associados em todo o mundo que 

se encontram debaixo da estrutura da Word of Life Fellowship Inc. está compromissada com o 

senhorio de Jesus Cristo em todas as áreas da Vida.  O que distingue a Palavra da Vida são a sua 

filosofia e seus propósitos.  A Família Palavra da Vida é uma comunidade formada de diretores, 

obreiros e alunos (doravante denominados “associados"). Consequentemente, cada associado 

assume certas responsabilidades e obrigações dentro da Organização com o fim de implementar 

sua filosofia e seus propósitos.  O bom funcionamento da Organização e a obtenção de seus 

propósitos exigem que haja um compromisso individual e corporativo com um padrão de 

conduta.  Tal compromisso envolve abrir mão voluntariamente de certos propósitos e objetivos 

pessoais. 

 

2. A Palavra da Vida segue princípios Bíblicos específicos no campo de conduta cristã. Por isso 

rejeita práticas claramente proibidas pela palavra de Deus, tais como embriaguez, imoralidade 

sexual, e desonestidade entre outras (1 Coríntios 6:9-20).  Além disso espera que o crente 

exemplifique o amor cristão, tenha consideração pelos direitos de outros, seja honesto e cultive 

um alto senso de ética cristã. Isto é apenas o básico do caráter do cristão ensinado pela palavra 

de Deus (Efésios 4.24—5.8). 

 

3. A Palavra da Vida tem um compromisso firme com a interpretação literal da Bíblia e rejeita 

qualquer tentativa de “reinterpretar” as Escrituras à luz de “modernas” teorias psicológicas ou 

morais. No relato bíblico da criação a família aparece como a primeira instituição social 

ordenada por Deus (Gênesis 1.27; 2.18-22). Além do mais, as Escrituras declaram 

inequivocamente que os dois primeiros seres humanos criados por Deus foram um homem e 

uma mulher (Gênesis 1.27; 2.18-22). Deus uniu homem e mulher em santo matrimônio e lhes 

ordenou que fossem fecundos, se multiplicassem, e enchessem e sujeitassem a terra (Gênesis 

1.28). Assim, a única forma legítima de casamento é a união de um homem e uma mulher 

(Gênesis 2.24; Romanos 7.2; 1 Coríntios 7.10; Efésios 5.22-23). Tanto no Antigo quanto no 

Novo Testamento, Deus ordenou que não houvesse atividade sexual íntima entre um homem e 

uma mulher fora dos laços do casamento. Assim sendo, toda a forma de fornicação, adultério, 

homossexualidade, lesbianismo, bissexualidade, bestialidade, incesto e pornografia são 

perversões pecaminosas da dádiva divina do sexo (Gênesis 2.2; 19.5, 13;26.8-9; Levítico 13.22; 

18.1-30; Romanos 1.26-29; 1 Coríntios 5.1; 6.9; 1 Tessalonicenses 4.1-8; Hebreus 13.4).Uma 

vez que a Palavra da Vida acredita que toda atividade sexual fora do casamento – tanto 

heterossexual quanto homossexual – está em direta oposição à Palavra de Deus e constitui 

direta contradição à divina instituição da família, esta organização não empregará nem manterá 

em seu quadro de associados homens ou mulheres que promovam ou participem de 

comportamentos homossexuais e qualquer outra atividade sexual fora dos laços do casamento. 

 

4. A Palavra da Vida reconhece princípios de liberdade cristã na esfera de coisas 

intrinsecamente inocentes. No entanto, a Palavra da Vida também reconhece que a liberdade 

precisa ser restrita em algumas circunstâncias. O precedente bíblico se encontra em Atos 15 e 

Romanos 14, onde certas práticas, em si inocentes, foram proibidas porque poderiam causar 

dano a outros membros da comunidade cristã. Outros versículos que se referem a isso são: 

 

1 Coríntios 6.12 – Certas coisas lícitas não convêm (não são proveitosas para nosso bem); 

1 Coríntios 10.23 – Certas coisas lícitas não edificam; 

1 Coríntios 8.9 – Certas coisas lícitas podem tornar-se pedra de tropeço; 

Romanos 1.32 – Crentes devem ser diferentes do mundo. Quando nos comportamos como o 

mundo, aprovamos suas práticas. Não devemos ter prazer em assistir ao pecado. 

Efésios 5.6-7, 11 – Não devemos ser enganados por palavras vãs, nem nos tornar cúmplices do 

mal. 
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Colossenses 3.17 – Devemos nos certificar de que nossas práticas agradam a Deus – não a 

nosso eu ou às nossas emoções. 

Hebreus 12.1-2 – Devemos pôr de lado não só o pecado, mas também todo peso. 

 

5. Certos princípios de conduta são parte necessária do esforço de estabelecer um ambiente no 

qual os objetivos da Palavra da Vida possam ser alcançados.  Por essa razão, e no intuito de 

manter um testemunho consistente e irrepreensível diante dos jovens, a Palavra da Vida exige 

que as pessoas a ela associadas não possuam nem usem bebidas alcoólicas, todos os tipos de 

fumo, drogas ilegais e recreativas, não participem de jogos de azar, e não pratiquem danças. 

Danças cerimoniais em eventos de família como casamentos e aniversários são permitidos.  

Discernimento Bíblico, auto-restrição e discrição devem ser exercidos na escolha de todas as 

formas de entretenimento, incluindo rádio, televisão, todas as formas de gravações de áudio e 

vídeo, assim como filmes, teatro, jogos de computador e videogames, e todas as formas de 

literatura bem como mídia social. (Salmo 101:3; Romanos 14:13-17; 1 Coríntios 9:22-23; 1 

Coríntios 10:31; 2 Coríntios 6:3; Filipenses 4:8; Efésios 5:3-4; 1 Timóteo 4:12; Tito 2:12). 

Espera-se também que cada pessoa associada a Palavra da Vida participe ativamente - por meio 

de serviço, doações e membresia - de uma igreja local que pregue a Palavra de Deus. 

 

6. A Palavra da Vida rejeita o princípio de que experimentar práticas duvidosas ou 

questionáveis (ou até mesmo expor-se a elas) seja essencial para o desenvolvimento moral ou 

para o discernimento intelectual. A Palavra da Vida se reserva o direito de tomar a decisão final 

em práticas que considere questionáveis. 

 

7. A Palavra da Vida reconhece que a observância de seus padrões não constitui o todo da 

responsabilidade de um indivíduo perante Deus e, por isso, não indica necessariamente que 

alguém leve uma vida de compromisso integral com Cristo. A filosofia da Palavra da Vida, por 

seu turno, afirma que a disposição individual de obedecer a estes padrões demonstra maturidade 

e preocupação espiritual genuína com o bem-estar da comunidade cristã como um todo (Gálatas 

5.13-24). 

 

8. Nenhum procedimento ofensivo às normas da moral cristã será tolerado no ambiente da 

Palavra da Vida. Mesmo que a convicção pessoal de alguém não esteja de absoluto acordo com 

estes padrões, o propósito a eles subjacente obrigará o indivíduo a uma definição. Assim, o 

membro da comunidade que não puder sujeitar-se, com plena consciência deverá desligar-se da 

Palavra da Vida. A desobediência deliberada a estes padrões implicará desligamento imediato 

da Palavra da Vida. 

COMPROMISSO 

Queremos deixar bem claro que o IMPV visa preparar obreiros e obreiras que buscam conhecer 

a palavra de Deus, crescer a cada dia na vida cristã e comunicar a Palavra através do exemplo e 

do ensino (Ed. 7.10). Para podermos orientar, testar e avaliar esses valores subjetivos 

procuramos colocar o aluno em situações bastante concretas e variadas.  

Ao se matricular no IMPV, o aluno deve assumir alguns compromissos conforme descritos 

abaixo: 

1) Participar ativamente de todo programa educacional da escola, que envolve atividades dentro 

e fora do campus do IMPV. 

2) Cultivar relacionamentos saudáveis entre todos os membros da comunidade PV-Norte: 

alunos, professores, missionários, funcionários e voluntários. 

3) Cumprir com o horário rigoroso do dia a dia da escola. 
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4) Cultivar uma comunicação edificante e direta, evitando críticas destrutivas, conversas inúteis 

e fofocas. 

5) Efetuar o pagamento das parcelas da mensalidade conforme os critérios estabelecidos pelo 

IMPV. 

 

CURRÍCULO - IMPV 2019 
 

 
1° ANO = 42 créditos (Projeto MARCOS – Formação Básica em Teologia e Ministério) 

1° Semestre 2° semestre 

Disciplina Créditos Disciplina Créditos 

Teologia Sistemática I (THEO101) 3 Teologia Sistemática II (THEO102) 3 

Panorama do Antigo Testamento (BSHG104) 3 Panorama do Novo Testamento (BSHG103) 3 

Exposição do Antigo Testamento I (Gênesis 1-11 

e Levítico) modular (BIBL170) 
2 

Exposição do Antigo Testamento (Provérbios e 

Eclesiastes) modular (BIBL171) 
2 

Epístolas Gerais (Hebreus, Tiago e 1Pedro) 

modular (BIBL160) 
2 

Epístola Paulina (Gálatas, Colossenses e Filemon) 

modular (BIBL185) 
2 

Métodos de Estudo Bíblico (COMM208A) 2 Evangelhos (Vida de Cristo) (BIBL175) 2 

Epístolas Pastorais e Introdução ao 

Aconselhamento (BIBL180) 
2 Daniel e Apocalipse – modular (BIBL167) 2 

Evangelismo Pessoal e Atos (EVAN102) 2 Romanos (BIBL145A) 2 

Vida Cristã I (PRTH104) 2 Vida Cristã II (PRTH105) 2 

  Perspectivas do Movimento Cristão Mundial 2 

Curso Prático: Ministério de Ensino Bíblico nas 

Escolas Públicas 
2 

Curso Prático: Ministério de Ensino Bíblico nas 

Escolas Públicas 
2 

TOTAL DE CRÉDITOS 20 TOTAL DE CRÉDITOS 22 

2° ANO = Formação (40 créditos); Formação Avançada (48 créditos) 

1° Semestre 2° semestre 

Disciplina Créditos Disciplina Créditos 

Teologia Bíblica do Novo Testamento I 

(Sinóticos e Atos) 
3 Teologia Sistemática III 3 

Teologia Bíblica do Antigo Testamento I 

(Pentateuco) – modular  
3 

Teologia Bíblica do Antigo Testamento II (Livros 

Históricos) – modular 
3 

Antropologia Missionária – (modular) 3 
Teologia Bíblica do Novo Testamento II (Escritos 

Paulinos) – modular 
3 

Língua Portuguesa e Produção de Texto 3 
Contextualização e Comunicação Transcultural do 

Evangelho 
3 

Eclesiologia 2 Teologia Bíblica da Família 2 

Hermenêutica 2 Teologia e Prática da Pregação Bíblica 2 

Teologia Bíblica da Missão no Antigo Testamento 3 Teologia Bíblica da Missão no Novo Testamento 3 

Hebraico I (Formação Avançada) 4 Hebraico II (Formação Avançada) 4 

Curso Prático: Educação em Saúde 2 Curso Prático: vários 2 

TOTAL DE CRÉDITOS 20/24 TOTAL DE CRÉDITOS 21/25 

3◦ ANO = Formação (40 créditos); Formação Avançada (48 créditos) 

1° Semestre 2° semestre 

Disciplina Créditos Disciplina Créditos 

Teologia Sistemática IV 3 
Teologia Bíblica do Novo Testamento IV (Epístolas 

Gerais) 
3 

Teologia Bíblica do Antigo Testamento III 

(Livros Poéticos) – modular 
3 

Teologia Bíblica do Antigo Testamento IV (Livros 

Proféticos) – modular 
3 

Teologia Bíblica do Novo Testamento III 

(Escritos Joaninos) – modular 
3 Teologia e Prática da Educação Cristã 3 

Aconselhamento Bíblico 3 Plantação de Igreja 2 

Teologia e Prática do Ministério Pastoral 

(homens)/Formativo (mulheres) 
2 Estratégias Missionárias – modular 2 

Vida Missionária 2 Apologética 2 

História das Missões I 2 História das Missões II 2 

Grego I (Formação Avançada) 4 Grego II (Formação Avançada) 4 

Curso Prático: vários (Formação) 2 Curso Prático: vários (Formação) 2 

TCC (30 a 40 páginas) (Formação Avançada) 2 TCC (30 a 40 páginas) (Formação Avançada) 2 

TOTAL DE CRÉDITOS  20/24 TOTAL DE CRÉDITOS  19/23 
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FORMAÇÃO EM TEOLOGIA E MISSÕES TRANSCULTURAIS COM HABILITAÇÃO EM MINISTÉRIO PASTORAL (homens) ou 

MINISTÉRIO FORMATIVO (mulheres) = 122 créditos 

FORMAÇÃO AVANÇADA EM TEOLOGIA E MISSÕES TRANSCULTURAIS COM HABILITAÇÃO EM MINISTÉRIO PASTORAL 

(homens) ou MINISTÉRIO FORMATIVO (mulheres) = 138 créditos 

Quantidade de páginas: PM (máximo de 100 páginas de leitura por crédito) – Demais cursos (máximo de 125 páginas de leitura por 

crédito) – mas deve-se considerar se haverá pesquisa que requer leitura extra.  

Atualizado em janeiro/2019 

CORPO DOCENTE DO PROJETO MARCOS 

O Instituto Missionário Palavra da Vida conta com uma equipe de professores residentes e 

professores externos. Estes desenvolvem seus ministérios em igrejas e em outras instituições na 

nossa região e em outras partes do Brasil. 

Professores Residentes 

Bernardo Linhares. Bacharel em Ciência da Computação (UNAMA). Bacharel em Teologia e 

Missões Transculturais (IMPV). Mestrando em Ministério (SBPV). Professor de Introdução ao 

Aconselhamento Bíblico. Membro da Igreja Batista Sião, Belém/PA. 

Camilla Alonso Sipp. Licenciada em Missões Transculturais pelo Instituto Missionário Palavra 

da Vida (IMPV/ 1999). Mestre em Ministério pelo Seminário Bíblico Palavra da Vida. Filiada à 

Igreja Ministério Evangélico Vida em Jesus no Guarujá-SP. Professora do curso prático 

(artesanato) e coordenadora do Programa com os Alunos Casados juntamente com seu esposo - 

Daniel Sipp.  

Daniel Estevão Sipp. Licenciado em Missões Transculturais pelo IMPV (1999). Mestrando em 

Ministério pelo Seminário Bíblico Palavra da Vida (SBPV). Coordenador do programa com os 

alunos casados. 

Evelyn Vanessa de Oliveira. Graduada em Enfermagem (Centro Universitário São Camilo); 

Formação em Teologia e Missões Transculturais (IMPV). Professora auxiliar no curso prático 

Noções Básicas de Saúde. 

Gary Wayne Parker. Bacharel em Teologia pelo Calvary Bible College (1987), com ênfase em 

ministério pastoral. Mestre em Aconselhamento Bíblico pelo Master´s College. Nascido no 

Brasil é filho de missionários norte-americanos. Pastor pela Open Door Bible Church (1990). 

Professor de Daniel e Apocalipse, Aconselhamento Bíblico e Epístolas Pastorais. 

Gerson Martins de Miranda Jr. Formado em Teologia e Missões Transculturais (IMPV). 

Coordenador do Projeto Marcos. Professor de Evangelismo Pessoal, coordenador do Curso 

Perspectivas do Movimento Cristão Mundial e coordenador do MOB. 

Isaías Noelson Christal. Bacharel em Teologia com ênfase em ministério pastoral e educação 

cristã pelo SBPV (1998). Mestrando em Ministério Com Ênfase em Aconselhamento pelo 

Seminário Bíblico Palavra da Vida Coordenador do CTL e professor de Vida Cristã, Romanos, 

Eclesiologia e Plantação de Igreja. 

Marcos César Ribeiro. Bacharel em Teologia com ênfase em ministério pastoral pelo SBPV 

(1998). Especialização em Missiologia pelo Centro Evangélico de Missões (CEM). Professor 

de Teologia Bíblica da Missão no AT e NT e Teologia Sistemática I e II. Membro da Igreja 

Cristã Evangélica da Amazônia em Ananindeua/PA. 

Noboru Saito. Bacharel em Teologia pelo SBPV (2005). Membro da Igreja Cristã Evangélica 

da Amazônia em Ananindeua/PA. Mestrando em Teologia pelo SBPV. É coordenador do Setor 

Estudo e professor de Grego I e II e Métodos de Estudo Bíblico.  

Sérgio e Márcia do Nascimento. Missionários da MEVA desde 1995. Sérgio tem formação na 

área de engenharia, e ambos são professores de Educação Física. No Seminário Bíblico Palavra 



Guia Estudantil - Projeto Marcos 2019 

da Vida receberam a formação teológica e o desafio de trabalhar entre povos indígenas. Estão 

no IMPV em parceria com a MEVA. Professores de curso prático (marcenaria e eletricidade) e 

Atividades Físicas. 

Tiago de Souza Braga. Bacharel em Teologia pelo SBPV (2008). Mestrando em Ministério 

com Ênfase em Aconselhamento Bíblico pelo SBPV. Membro da Igreja Batista do Guarujá. 

Professor de Evangelhos e Vida de Cristo. 

Yohanna Simões de Oliveira. Bacharel em Teologia pelo SBPV (1998). Mestre em Missões 

pelo Columbia International University (2010). Professora de Hebraico I e II, Panorama do 

Antigo Testamento e Contextualização e Comunicação Transcultural do Evangelho. 

Professores Externos 

Carlos Felipe. 

David Merkh. Bacharel (B.A.) Cedarville University, Cedarville, Ohio, USA (1981); Mestre em 

Teologia (Th.M. Velho Testamento): Dallas Theological Seminary, Dallas, Texas (1986); 

Doutor de Ministério (D.Min. Ministério Familiar/Educação Cristã): Dallas Theological 

Seminary (2003). Professor no SBPV (Seminário Bíblico Palavra da Vida) e serve como um 

dos pastores da Primeira Igreja Batista de Atibaia. Casado com Carol Sue, com quem tem 6 

filhos. Professor de Provérbios e Eclesiastes. 

Fernando Angelim. Graduado em Comunicação Social, Publicidade e Propaganda pela 

Universidade da Amazônia, em Teologia (Escola Charles Spurgeon) e pós-graduado em 

Pregação Expositiva (Faculdade Teológica Batista Equatorial); Mestrando de Estudos 

Histórico-Teológicos em São Paulo - MDiv (Centro Presbiteriano de Pós-graduação Andrew 

Jumper). Pastor na Igreja Batista Reformada de Belém. Autor dos livros "Conselhos 

importantes para novos cristãos" e "O Caminho da Vida". casado com a Alana. 

Marciano da Cruz Lima. Bacharel em teologia com ênfase no Ministério Pastoral e Missões) 

SBPV). Presbítero na Igreja Evangélica Guarujá, em Guarujá SP. Fisioterapeuta, especializado 

em Fisioterapia Musculoesquelética e Desportiva e Instrutor de Pilates. Casado com Virgínia 

Mª de Moura Baraúna Lima há 25 anos, tem 3 filhos. Professor de Gênesis 1-11 e Levítico. 

Vitor Michel. 

EQUIPE ADMINISTRATIVA 

- Direção da Palavra da Vida Norte: Gary Parker (garywayneparker@gmail.com) 

- Vice Direção da Palavra da Vida Norte: Daniel Sipp (danielsipp@gmail.com) 

- Direção do IMPV: Richard Oliveira (richardoliveira@pvnorte.com.br) 

- Coordenação Setor Estudo: Natália Póvoas (natypovoas@gmail.com) 

- Coordenação Setor Vida: Marcos Ribeiro (marcosribeiro@pvnorte.com.br) 

- Coordenação Setor Ministério: Gerson Jr. (iebgerson@gmail.com) 

- Coordenação Projeto Marcos: Gerson Martins de Miranda Jr. 

- Coordenação do Programa dos Alunos Casados: Daniel e Camilla Sipp 

(danielsipp@gmail.com) 

- Conselheiro do MOB: Gerson Martins de Miranda Jr. 

- Coordenação do CTL: Isaías Christal (isaias.christal@gmail.com) 

- Secretária: Érika Castro (impv@pvnorte.com.br) 

- Setor Financeiro: Adérito Paulino (apspaulino@hotmail.com) 

mailto:isaias.christal@gmail.com
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- Livraria: Geisa Linhares (ge.agostini@gmail.com) 

- Biblioteca: Rebeca Albuquerque (rebeca.albucosta@gmail.com)  

- Coordenação do dormitório masculino: Marcos Ribeiro 

- Coordenação do dormitório feminino: Márcia Alencar 

- Coordenação do tarefão: Junior Maciel (juniorlb2012@hotmail.com) 

- Coordenação da cozinha: Leda (arleide.figueiredo@hotmail.com) e Cassilene Maciel 

- Secretária administração: Sara Soares (pvnorte@pvnorte.com.br) 

CONTATOS E INFORMAÇÕES 

 

Secretaria do IMPV 

Érika Costa 

impv@pvnorte.com.br 

91-3724-2633; 98116-2529 (TIM). 

 

Administração 

Sara Soares 

pvnorte@pvnorte.com.br 

91-3724-1382; 98144-0077 (TIM) 

 

Endereço Postal 

Caixa Postal 29 

Benevides-PA 

Cep 68795-970 

www.pvnorte.com.br 

CALENDÁRIO DO IMPV 2019 
 

FEVEREIRO 

Dia Atividade 

11 Chegada dos líderes de quarto e monitores 

12 Chegada dos alunos do Projeto Marcos (PM) 

14 Chegada dos veteranos (até dia 15 às 12hs) 

15-17 IMPV: Retiro inicial – Preletor: Missionário. Marcelo Costa 

19 IMPV: Início das aulas / Encontro de Casais#1 

22-24 PM-CCM (curso de capacitação ministerial) 
23 Início de ministério de final de semana veteranos 

MARÇO 

Dia Atividade 

02-05 PM-Saída ministerial (Rio das Flores) 

05 Feriado: Terça-feira de Carnaval 

06 Feriado: Cinzas (até às 14hs) 

07 IMPV: Reinício das Aulas 

08-10 PM CEFLAL  

12 Encontro de Casais#2 

14 IMPV: Tarde de oração 

15-17 PM – Quadro Cênico 

16 CTL #1 - Benevides 

18 Capela Missionária 

22-24 PM – Treinamento (Artes para o Reino) 

25-29 PM e Quarto Ano - Modular – Matéria: Gênesis 1-11  
Segundo ano – Modular – Matéria: Pentateuco – Prof. Creuse 

mailto:juniorlb2012@hotmail.com
mailto:impv@pvnorte.com.br
mailto:pvnorte@pvnorte.com.br
http://www.pvnorte.com.br/
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28 Encontro de Mulheres #1 

29 Café dos Homens #1 /Vem que tem 

29-31 PM – Treinamento: Pessoas em Situação de Risco  

30 CTL #2 – Benevides / Feriado Municipal 

ABRIL 

Dia Atividade 

05-07 PM – Treinamento: Seitas e Heresias 

08-11 IMPV: Semana Teológica – O Perigo do Liberalismo Teológico – Preletor: Dr. David Riker 

12 IMPV: Jejum 7hs – 8:15hs (CEHP)/Corujão e Vem que tem 

13 CTL #3 - Benevides 

16 Encontro de casais 

19-29 PM – Viagem Missionária – Oeiras do Pará 

19 
Feriado: Paixão de Cristo 

21 Feriado: Domingo de Páscoa / Tiradentes 

22-28 Modular – TBNT – Teologia Joanina 

26 Café dos homens#2/Vem que tem 

MAIO 

Dia Atividade 

01 Feriado: Dia do Trabalhador 

03 Noite de oração CEHP (19:30 – 22:30h) 

04-05 IMPV: Ministério com os Grupinhos 

06-10 PM - Modular – Matéria: Epístolas Gerais  
Segundo ano – Modular – Matéria: TBNT Sinóticos/Atos – Prof. Daniel Golveia 
Terceiro e Quarto anos – Modular – Matéria: TBAT Pentateuco – Prof. Yury Dias 

 
 

SEGUNDO SEMESTRE – 2019 

 
 

JULHO 

Dia Atividade 

28/06-01 APV - SEMANA KIDS 

03-07 APV - SEMANA TWEENS 

09-14 APV - SEMANA TEENS 

22 Término de Estágio Sertão/ Término Estágio SEARA 
AGOSTO 

Dia Atividade 

09 Retorno dos alunos (fora) 

10 Capela PM/ Retorno dos alunos (todos) 

11 Capela Sertão 

12 Capela SEARA 

13 IMPV: #1 Encontro de Casais/Início das aulas 

15   Feriado estadual/PM: Saída 

23   Vem que tem 

24   CTL #7- Benevides - Hermenêutica-Richard; E&M-Paulo; 

27   IMPV: #2 Encontro de Casais 

30-01/09  VI Conferência de Homens PV Norte 

30 Café dos Homens #1 
SETEMBRO 

Dia Atividade 

04-06  PM: Mini sobrevivência 

07-8  Intiro da Equipe 

07  Independência 

09-13  PM/4ano: Semana Modular Prov/Ecles/Cant Semana Modular (TBAT Históricos 
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André Lima - 2ano; TBNT EpGerais - 

13  Vem que tem 

14  CTL #8- Benevides - Hermenêutica-Richard; E&M-Paulo; 

17  IMPV: #3 Encontro de Casais 

18  Benevides Melhor 

24-27  IMPV: Conferência Missionária - Preletor: Milton Camargo 

27  Café dos Homens #2 

28-29  VOCARE XP 
OUTUBRO 

Dia Atividade 

01  IMPV: #4 Encontro de Casais 

04  Jejum (CEHP) 

05  CTL #9 - Benevides - Hermenêutica-Richard; E&M-Paulo 

11-13   PM: Círio evangelismo 

13  vem que tem 

14  Capela Missionária ⋅19:30 até 21:00 

18  Day Camp 

21-25  IMPV Semana Modular (EpístolasPaulinas-PM; TBAT 

25  Vem que tem 

26-01/11  Semana Modular TBAT Poéticos (Tiago Abdalla) 

26  CTL #10- Benevides - PNT-Noboru; FC-Alex; RM-Isaias; MJ-Iniciativa 
NOVEMBRO 

Dia Atividade 

01  Noite de Oração (CEHP) 19h30 até 22h30 

05  IMPV: #6 Encontro de Casais 

07  IMPV: Tarde de Oração 

08  Vem que tem 

09   CTL #11- Benevides - PNT-Noboru; FC-Alex; RM-Isaias; MJ-Iniciativa 

14-15  PM: saída final 

15  Feriado Proclamação da República 

18  IMPV: Capela Missionária 

19 IMPV: #7 Encontro de Casais 

23  CTL #12- Benevides - PNT-Noboru; FC-Alex; RM-Isaias; MJ-Iniciativa 
DEZEMBRO 

Dia Atividade 

03  IMPV: #7 Encontro de Casais 

06-08  IMPV - Retiro Final 

14  IMPV: Formatura 
 


