Centrul De Educație Creștină Şi Cultură Contemporană „Areopagus”
organizează

FORMARE ÎN CONSILIERE BIBLICĂ
MISIUNE ŞI OBIECTIVE
• Formarea de consilieri biblici competenți care să ofere și să susțină consilierea spirituală în bisericile și
comunitățile creștine.
• Dezvoltarea de competențe în domeniul consilierii biblice prin aplicarea mesajului biblic la problemele
zilnice ale vieții.
• Promovarea și consolidarea consilierii biblice în cadrul bisericilor locale

CERINŢE ÎNSCRIERE
Candidații trebuie să fie recomandați de către pastorii/liderii lor spirituali, să fie implicați activ în lucrarea
bisericii lor și să manifeste interes în a sprijini lucrarea de consiliere biblică din bisericile locale.

ACTIVITATEA FORMATIVĂ
• Cursurile de formare se desfășoară modular, pe o durată de 2 ani (ianuarie 2022 – noiembrie 2023),
6 module pe an, oferite o dată la 2 luni, cu precădere în zilele de vineri după-masă (18:00-21:00) şi
sâmbătă (9:00-16:00).
• Temele abordate includ: formarea spirituală a consilierului biblic, consiliere maritală, consiliere
familială, probleme specifice (îngrijorare și anxietate, suferință, depresie, abuz, doliu, sinucidere etc.),
iertare și pocăință, consilierea biblică în biserica locală.
• Componenta practică: 30 ore de consiliere supervizată (vizionare DVD-uri cu ședințe de consiliere
specializată, studii de caz, consiliere propriu-zisă).

FORMATORI și SUPERVIZORI
Profesori cu formare şi experienţă în teologie şi consiliere biblică, din Romania şi străinătate, printre care:
Brad BRANDT (ACBC, SUA), Tim BROWN (ACBC, SUA), Dr. Bob & Ruth FROESE (FBC, SUA) Sorin GULER
(pastor, Biserica Baptistă Cugir), Adrian HUDULIN (Consultant Senior, Train to Excellence), Doug
MARKESBERY (ACBC, SUA), Dr. Alexandru NEAGOE (pastor, Biserica Baptistă „Betel” Timișoara), Elena
NEAGOE (consilier, Centrul Areopagus)

ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE
• formular de înscriere
• recomandare pastorală/lider spiritual
• carte de identitate – copie
• ultima diplomă de studii – copie

Perioadă înscriere: 1 Octombrie – 15 Decembrie 2021
CONTRIBUȚIE FINANCIARĂ CURS: donație minimă de 600 lei/an
INFORMAŢII SUPLIMENTARE
Telefon: 0256-487485, 0256-494381
E-mail: consiliere@areopagus.ro
Coordonator program: Elena Neagoe

