
 

 
 
BOTSUANA | ÁFRICA 
 
PROJETO: Baptist Convention Seminary (Seminário Batista Da Convenção) 

INÍCIO DO PROJETO: 2016 

COORDENAÇÃO: missionário Roberto Carmona 

MOTIVAÇÃO: Das 20 igrejas que compõem a Convenção Batista de Botsuana, apenas 
4 dispõem de pastores com formação academica em Teologia e Ministério. Em 2016, a 
necessidade de um seminário se fez mais imediata ao ser adotado pelo governo um 
sistema de qualificação do ensino que inclui a obrigatoriedade da formação em Teologia 
e Ministério para pastores. Também para que novas igrejas sejam plantadas, é preciso 
ter um pastor formado em sua liderança.  

OBJETIVOS E REALIZAÇÕES:  

 Formar líderes capacitados ministerial e academicamente, aptos a liderar igrejas 
que atendam às exigências do governo local e a cuidar da saúde espiritual das 
mesmas por meio do conhecimento e compromisso com a Palavra de Deus.  

 O alvo principal são os líderes batistas, a fim de impulsionar a obra 
denominacional. Porém o seminário é aberto a qualquer indivíduo que, sendo 
membro de uma igreja evangélica, sinta o desejo de se formar nele.  

 Em 2020 trabalhamos na construção do currículo e grades para o curso de três 
anos em Bacharel em Teologia e Ministério, já autorizado pelo governo. Até 
então, o seminário tem oferecido o curso de um ano, composto por 16 
disciplinas.  

 O quadro de professores é composto por dois pastores locais e quatro 
missionários (1 brasileiro e 3 americanos) que atuam voluntariamente no ensino, 
administração e manutenção do seminário, pois a convenção não possui 
recursos para a gestão do mesmo.  

 Há uma cobrança de taxas no registro de alunos, a mínima possível, a fim de 
não incorrer em falta de interesse por motivos financeiros. As igrejas locais têm 
se esforçado em pagar pelo estudo de seus líderes. 

METAS PARA 2020: 

 Graduação da atual turma, em setembro de 2020.  

 Terminar a elaboração do currículo e grades para iniciar o Bacharel em agosto 
de 2020 ou janeiro de 2021. 

 Finalizar as negociações para disponibilizar aos alunos o acesso a uma 
biblioteca digital com mais de 100 mil títulos. 

 Fechar parcerias para oferecer bolsas de estudos a alunos em situação 
financeira desfavorável. Atualmente, o custo/ano para um aluno é de USD 
1.400,00, apenas os estudos. A maioria dos que desejam estudar precisam de 
auxílio moradia e alimentação, o que chega a USD 200,00/mês. Nossa meta é 
obter auxílio, para pelo menos, 10 alunos em 2020/21. 

 


