
1. COMO FUNCIONA A EDM?

A EDM é uma escola teórico-prática. Na parte teórica, que acontece num período médio de dois 
meses, os alunos assistem às aulas ministradas por professores, missionários da área e/ou pessoas 
que tenham vivência nos temas tratados. De modo geral, os assuntos abordados são: vida pessoal e 
chamado, ação de Deus no mundo e formas de ser usado por Ele como instrumento na missão de 
Cristo. Com toda essa bagagem construída em um período intenso de aulas, leituras e oficinas, os 
alunos partem para o período prático, que acontece também durante aproximadamente dois 
meses. Neste tempo, os alunos são expostos à vivência no campo, trabalhando em comunidades em 
situação de vulnerabilidade social, desenvolvendo projetos e fortalecendo ações e/ou projetos que já 
existem no local.

A EDM não é uma escola para converter pessoas, mas um instrumento de direcionamento 
ministerial. Ou seja, a pessoa já tem uma certeza de quem ela é em Cristo e tem uma inclinação para a 
caminhada missionária ministerial. Então, a nossa ideia é fortalecer essa inclinação dentro daquilo 
que a organização tem como visão, que neste caso é a justiça social. 

Existe um propósito geral e um especifico. O propósito geral da EDM é ajudar pessoas a entenderem 
suas vocações e dar mais forma àquilo que Deus tem falado a elas, interligando a sinalização do Reino 
de Deus, o evangelho de Cristo e a justiça social. O objetivo especifico é formar obreiros/missionários 
que entendam a vocação de forma alinhada à organização Missão Peixes para que eles possam ser 
instrumentos nos projetos e ações que Deus faz por meio da gente

O currículo da EDM é vasto, passando por matérias de cunho pessoal e tratamento de caráter 
(conhecer a Deus, orgulho, sentimentos controlados) até temas mais específicos da vivência 
missionária (teologia da infância, missões transculturais, desenvolvimento comunitário) e outras 
matérias de cunho teológico (missiologia, teologia, justiça, panorama bíblico).

2. O QUE A EDM NÃO É?

3.QUAL O PROPÓSITO DA EDM?

4.QUAL O CURRÍCULO DA EDM?
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Todo cristão convertido, indicado pela igreja, que já tenha uma mínima inclinação e uma 
confirmação do seu pastor ou líder para um chamado missionário em torno de justiça social.

A EDM acontece, geralmente, na cidade de Nova Friburgo (RJ), em algum sítio alugado ou cedido. É 
ideal que seja sempre em um lugar mais afastado para que os alunos e a equipe tenham um mínimo 
de tranquilidade pra refletir, pensar, orar e ouvir Deus e as direções d'Ele.

Os valores da EDM variam de ano pra ano devido a diversos fatores, como: locação do espaço, 
definição de prático (passagens, estadia, etc).

A EDM se trata de uma escola integral, ou seja, o aluno tem que ficar com todos os dias destinados e 
direcionados somente para a escola. Logo, não permite conciliar nenhuma outra atividade ao longo 
da semana

5. QUEM PODE FAZER EDM?

6. ONDE A EDM ACONTECE?

7. QUANTO CUSTA A EDM?

8. POSSO CONCILIAR A EDM COM MEU TRABALHO?
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