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PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

 
MISSÃO 

Os cursos do Instituto Evangélico Moriá Logos tem como princípio básico uma adequada 

formação substancial na Teologia Protestante Pentecostal, para capacitar o seminarista a compreender os 

problemas teológicos e metafísicos que geram conflitos e ansiedades na sociedade hodierna, como 

também a preocupação com a realidade social e análise crítica e reflexiva da sociedade em que está 

inserido tanto a nível local, regional e abrangendo o território nacional e se possível, o internacional 

através de missões transculturais. 

  O campo da teologia é visto em uma perspectiva evangélica e pentecostal, aberto um diálogo 

interdisciplinar com outras áreas do conhecimento humano. 

O projeto pedagógico institucional é baseado na pesquisa metódica, na separação entre a igreja e 

o Estado, no respeito aos princípios de liberdade religiosa e na compreensão dos diversos segmentos 

evangélicos na visão do Instituto. 

Entendendo que a nossa comunidade de fé, serviço e adoração é a proclamação do Evangelho de 

Jesus Cristo, o Instituto tem como norteadores a promoção espiritual, moral e social do Povo de Deus de 

qualquer confissão evangélica. 

Nossos cursos têm por objetivo geral atender as igrejas e ministérios independentes que não tem 

uma escola teológica ou seminário cristão para apoiar suas atividades pedagógicas, capacitando e 

formando os obreiros que vão auxiliar na obra missionária da seara do Senhor Jesus. 

 

VISÃO DE FUTURO 

O Instituto pretende ser reconhecido como uma instituição que prima pela excelência e qualidade 

no ensino a distância, utilizando-se ambientes virtuais de aprendizagem de última geração e com um 

corpo docente e administrativo altamente qualificado. 

O Instituto tem como finalidade ser reconhecido como uma referência no ensino presencial, 

semipresencial e a distância promovendo e ministrando cursos livres na área de teologia e pedagogia.  

 

VOCAÇÃO 

A propensão do Instituto na formação do teólogo protestante, pentecostal, exegeta e apologético 

é propiciar um ambiente onde o Espírito Santo possa alcançar o coração do perdido através do 

testemunho, da leitura, do ensinamento e da pregação da Palavra de Deus.  

A aptidão para a criação de uma identidade teológica no seio da comunidade evangélica. 
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O Instituto se preocupa em: 

a) Manter relações de intercâmbio cultural e informativo com organizações congêneres no país 

ou fora dele; 

b) Promover a edificação de obras de interesse específico; 

c) Promover a preparação espiritual e intelectual dos alunos através dos princípios básicos de 

doutrina bíblica autêntica, mantendo a ortodoxia doutrinária, objetivando o fortalecimento do 

conhecimento das Sagradas Escrituras e o crescimento na graça e na fé em Jesus por parte dos 

seminaristas, bem como a unidade do corpo de Cristo; 

d) Oferecer condições de estudo aos portadores de necessidades especiais; 

e) Oferecer condições aos contemplados pelo Estatuto do Idoso; 

f) Apoiar igrejas e ministérios independentes contribuindo para formação de obreiros 

qualificados através do ensino sistematizado das Escrituras Sagradas. 

 


