
O Instituto de Liderança para o Ministério com Crianças (ILMC)  
é singular. Considerado o curso superior da Aliança Pró 
Evangelização das Crianças (APEC), tem como foco o treinamento 
de líderes para o evangelismo e discipulado de crianças.

Os alunos que buscam o ILMC são pessoas formadas em 
Institutos Bíblicos, Seminários e Faculdades Teológicas que 
desejam especialização. Muitos inclusive afirmam que percebem 
um chamado de Deus para exercer seu ministério exatamente 
entre as crianças. Todos os missionários e líderes da APEC são 
ex-alunos do ILMC.

O ILMC funciona em regime de internato.

2 DATA DO ILMC INDÍGENA:  
De 06 de agosto a 11 de outubro de 2017.

2 INVESTIMENTO: O valor total  do curso é de R$ 4.000,00 pelas 11 (onze) semanas.  
Isto inclui hospedagem, alimentação e os livros e apostilas das matérias do curso.  
Este valor pode ser parcelado.

2 PROCESSO DE INSCRIÇÃO:
2 Envie a Proposta de Matrícula preenchida junto com todos os documentos pedidos.
2 Anexe o comprovante da taxa de pré-inscrição de R$ 35,00, que deve ser depositado 

no Banco do Brasil Ag. 2258.6 c/c  19.934.6.
2 Envie todos os documentos juntos, pelo correio:
 ILMC: Cx. Postal 20244 – São Paulo – SP – CEP 04035-990, ou por e-mail para: 

educacao.apec@apec.com.br
2 Sua proposta de matrícula será submetida à aprovação pela comissão de exame 

dos candidatos, portanto quanto mais cedo ela for enviada, melhor.

Estamos em oração para que a TURMA do ILMC INDÍGENA seja formada por homens e 
mulheres de Deus, a quem ELE mesmo quer constituir como líderes para o ministério com a 
nova geração, em suas próprias etnias e entre os povos indígenas onde o Senhor os enviar.

Esperamos que você seja um destes, e aguardamos, com grande expectativa,  
a sua proposta de matricula.

Pr. Gilberto Celeti, Superintendente Nacional da APEC
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