Capelania Judicial

Possivelmente você já ouviu falar em capelania, certo?

- Capelania hospitalar;

- Capelania prisional;

- Capelania militar.

Trata-se de levar assistência espiritual a pessoas que estão envolvidas com doenças, prisões.
E também a evangélicos, membros das Forças Armadas, auxiliares, etc.

Mas é pouco provável que você já tenha ouvido falar em assistência espiritual a pessoas que
estão envolvidas com processos judiciais.

Por que será? Será que alguém doente ou preso necessita de assistencia espiritual mas
alguém que está às voltas com processos ou conflitos de várias naturezas não precisa ouvir
falar de Jesus? Será que a situação dela é tão confortável que não precisa de uma palavra de
ânimo, conforto e paz?

Durante todos estes anos a igreja ficou omissa para esta camada da população. Mas agora
está correndo atraz do tempo perdido.

Agora existe a CAPELANIA JUDICIAL, um ministério evangelístico pioneiro que foi lançado
pela OAPAZ com o objetivo de capacitar evangelizadores para a missão de levar a mensagem
do evangelho as outras pessoas que estejam envolvidas com este tipo de problema que tanto
quanto a doença e prisão, traz amargura e revolta, tirando a paz e o sossego.
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Elas e seus familiares também precisam de palavras de amor, conforto e espeança até como
meio de amenizar a revolta que geralmente toma conta de quem está em conflito com alguem.
Através de voluntários capacitados e credenciados, a partir de agora elas estarão recebendo
atendimento espiritual, emocional, social, recreativo e educacional, sem distinção de credo,
raça, sexo ou classe social.

O(A) CAPELÃ(O) JUDICIAL através de indicação, atua levando assistência espiritual às
partes envolvidas em processos judiciais e seus familiares próximos, ajudando-as a visualizar
as desvantagens de uma briga na justiça e dando a elas uma mensagem de conforto, consolo
e esperança - principalmente a parte que perdeu a causa - minimizando assim o desgaste
natural do conflito. Eventualmente, com a devida autorização da autoridade judicial local, pode
também prestar assistência espiritual aos servidores do judiciário que sofrem um elevado
stress diante da constante pressão da sociedade e da mídia. É uma atividade voluntária (não
remunerada).

Nossa especialidade é a capelania judicial, área em que ministramos os cursos de
capacitação. Já nas áreas hospitalar, prisional, educacional, quarteis e social, os cursos são
em parceria com instituições altamente preparadas para lhe capacitar. Ao nos informar a sua
cidade, nós lhe informaremos qual a nossa parceira apta a atuar em sua região.

Pré-requisitos: ter idade mínima de 18 anos; ser membro de uma igreja evangélica (qualquer
denominação); ter participado de um curso de capelania judicial. Pode ser de ambos os
sexos.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

1 - A OAPAZ é a única instituição no Brasil a oferecer curso de capelania judicial e suporte
para atuar.

2 - Juntamente com o curso de capelania Judicial, você receberá o para Agente
Comunitária(o), a ser ministrado em data a ser combinada com você;
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3 - Os cursos são ministrados nas modalidades presencial ou à distancia (pela internet)

4 - Documentos necessários: Cópia da Carteira de Identidade, CPF, um comprovante de
residência, original do atestado de bons antecedentes e 2 fotos.

5 - Valor do investimento: R$ 270,00 para os dois cursos. FORMA DE PAGAMENTO: à vista
ou em várias parcelas através de cartão de crédito.

6 - O que fornecemos:

6.1 – Apostila;

6.2 – Credenciamento;

6.3 – Certificado;

6.4 – Porta-documentos, em couro legítimo;

6.5 - Suporte para o exercício da atividade;

6.6 - Reciclagem e interação com colegas, através de reuniões, palestras e seminários
presenciais e online;

6.7 - Cobertura espiritual para o exercício da atividade;
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6.8 – Coffee-break nos dias de curso.

7 - CURSO COMPLEMENTAR: este é para você que já é capelã(o), devidamente
credenciada(o) por qualquer uma das instituições evangélicas que ministram cursos de
capelania.

7.1 - Valor do investimento: R$ 195,00. FORMA DE PAGAMENTO: à vista ou em várias
parcelas através de cartão de crédito.

7.2 - Para este curso não forneceremos a carteira de couro da OAPAZ, valendo a que você
já possui. Forneceremos apenas apostila e certificado. Caso queira a carteira da OAPAZ,
haverá um acréscimo de R$ 75,00 (Setenta e cinco reais).
Se você deseja ser um(a) CAPELÃO(A) JUDICIAL, preencha e envie-nos o formulário c
licando aqui
========================================================================
========================================================

Curso de Capelania Ministerial (realizado em parceria com instituições já atuantes
nestas áreas)

Objetivos:
Formar, capacitar e credenciar, Pastores e líderes evangélicos cristãos, de ambos os sexos
para atuarem direta ou indiretamente com uma população em bairros carentes, hospitais,
presídios, corporações militares, asilos, creches, escolas, centros de recuperações e outros.

Oferecer meios para que Pastores, Líderes e leigos exercitarem o Ministério de Capelania
Ministerial, fazendo de forma legalizada, o exercício de Teologia, Missiologia e Assistência
Social em quartéis, hospitais, prisões e instituições de educação dentre outras.
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O Capelão é um Ministro, autorizado a prestar assistencia religiosa. Ele é o responsável pelo
bem estar das pessoas e também atua como conselheiro espiritual.

Se você deseja ser um(a) CAPELÃO(A), preencha e envie-nos o formulário clicando
aqui

========================================================================
========================================================
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