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OÂÂ Instituto Nacional da Família e da Pastoral Familiar - INAPAF, com sede em
Brasília-DF, é uma escola criada para promover a formação geral de agentes para a Pastoral
Familiar e para outras Pastorais, o Ensino Religioso e demais campos de evangelização.
Promove também a vivência de valores humanos e cristãos em família e em sociedade.

O INAPAF já atendeu a milhares de agentes em todo o Brasil, por meio deÂÂ Cursos à
Distância e Cursos Presenciais
, que desenvolvem temas ligados à pessoa, ao matrimônio e à família, para promover a
formação pessoal e missionária do cristão e a evangelização das famílias e comunidades.

Funcionamento do curso

O aluno se inscreve para a primeira fase, efetiva a sua matrícula mediante o pagamento da
taxa de inscrição e recebe o primeiro módulo. Cada módulo contém um estudo dirigido com
perguntas e respostas e uma ficha de avaliação. Depois de realizar seu estudo, o aluno
encaminha suas atividades escritas ao INAPAF. Um monitor as analisará e encaminhará sua
avaliação ao aluno, juntamente com o 2º. Módulo, e assim sucessivamente, até o 8º. Módulo,
que encerrará aquela fase de estudo. As tarefas podem ser discutidas em grupo, porém,
devem ser respondidas individualmente. Ao final de cada fase, o aluno recebe um Certificado
de Conclusão da Fase.

Como fazer a inscrição?

As inscrições podem ser feitas de forma individual ou em grupo. Ao fim da página há um link
para preenchimento do formulário.

Importante!
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Para efetivar sua inscrição, você deve efetuar o pagamento da taxa de inscrição no BANCO
DO BRASIL: Agência 3478-9, conta-corrente: 110267-8. Nesse caso, seu pagamento será feito
mediante depósito em conta corrente, e você precisa nos enviar o comprovante do depósito por
fax ou pelo correio.
O valor do curso à distância conforme a tabela a baixo:

Número de Alunos

Valor por aluno

de 1 a 3 alunos

R$ 80,00

de 4 a 10 alunos

R$ 72,00

Caso você não opte pelo depósito bancário, o pagamento também poderá ser efetuado
mediante cheque em nome da CNPF (Comissão Nacional da Pastoral Familiar), que você
enviará pelo correio para o endereço acima.
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Caso opte pelo pagamento em várias parcelas, você deverá nos enviar pelo correio os cheques
pré-datados. Somente assim você efetivará sua matrícula no curso à distância.

Inscrição individual - O interessado deve preencher a Ficha de Inscrição que se encontra no
link ao final desta página, efetuar o pagamento e enviar ao INAPAF a ficha preenchida e o
comprovante do pagamento da taxa de inscrição.

Inscrições em grupo - O número máximo de alunos por grupo é 10. Os interessados devem
escolher um aluno para ficar responsável pelo Grupo. O responsável deve preencher as Fichas
de Inscrição, recolher os valores das taxas de inscrição de todos os membros do grupo e
encaminhar ao INAPAF as fichas do grupo e o comprovante do depósito bancário no valor das
inscrições.

Quando recebo o certificado de conclusão? - Na conclusão de cada fase os alunos farão
jus a um Certificado, emitido pela Comissão Vida e Família da CNBB. Os alunos que
regularmente realizarem suas tarefas e concluírem o Curso no período de um ano receberão
um brinde junto com o Certificado.

Estruturas das Fases

1ª FASE (8 Módulos de cor azul)

Temas sobre relacionamento humano e evangelização, fundamentais para a pessoa e sua
aplicação na atividade Pastoral e em outros campos missionários. Esses temas ajudam a
pessoa a organizar e implementar a ação pastoral.

2ª FASE (8 Módulos de cor amarela)

Os temas desta fase - sobre os valores humanos e evangélicos nos relacionamentos próximos
e sobre a educação para a vida familiar, comunitária e social - ampliam e aprofundam os temas
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da fase anterior, Propõem a vivência em família e comunitária dos valores cristãos, essenciais
para uma vida de comunhão e partilha.

3ª FASE (8 Módulos de cor verde)
Os temas desta fase contemplam elementos essenciais para os relacionamentos interpessoais
na família e na comunidade, para a educação da afetividade e articulações interpastorais.
Todos esses serviços à família estão baseados nos valores evangélicosÂÂ
Carregando...
ÂÂ
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