GRADE OBRIGATÓRIA
A Grade Obrigatória corresponde a 87% dos créditos (186 créditos / 2.790 horas/aulas)

DISCIPLINAS
Departamento de
Cultura Geral (CG)
Português 1 (CG01)

CRÉD.
34

C.H.
510

PRÉ-REQUISITOS

2

30

Português 2 (CG02)

2

30

Português 1

Português 3 (CG03) PR:
Português 2

2

30

Português 2

Português 4 (CG04) PR:
Português 3

2

30

Português 3

Inglês Instrumental
(CG05)

4

60

Metodologia da
Pesquisa Científica
(CG06)

2

30

Psicologia Geral
(CG07)

2

30

Introdução à Filosofia
(CG08)

2

30

História da Filosofia
(CG09)

2

30

RESUMO DAS EMENTAS

Revisa e aprofunda o conhecimento da gramática
da Língua Portuguesa. Concentra-se na
morfologia das classes de palavras, incluindo
grafia e acentuação.
Revisa e aprofunda o conhecimento da gramática
da Língua Portuguesa. Concentra-se na sintaxe
das palavras, frases, orações e períodos, incluindo
regência e pontuação.
Treina os alunos na prática de interpretação de
textos. Concentra-se no estudo de literatura
religiosa e textos bíblico-teológicos, sob a ótica
bíblico-reformada. Inclui estudos de análise de
discursos.
Treina os alunos na prática de redação e discursos.
Concentra-se na redação de cartas, ofícios,
requerimentos, relatórios, atas, trabalhos
científicos, estudos e mensagens bíblicas.
Revisa a gramática fundamental da Língua
Inglesa. Inclui exercícios práticos de tradução e
interpretação de textos teológicos.
Apresenta os métodos e técnicas de pesquisa
científica. Inclui o estudo de critérios e normas
para a investigação de temas bíblico-exegéticos,
teológicos, históricos e práticos.
Investiga os aspectos psicológicos da
personalidade humana. Inclui os fundamentos da
Psicologia e das principais escolas de Psicologia à
luz da Teologia Reformada. Envolve análise
crítica, engajamento e reflexão teológica.
Introduz os alunos aos conceitos básicos da
Filosofia. Inclui a análise do processo de
formação do conhecimento, estimulando a
compreensão das idéias que movem o mundo e
suas conseqüências frente ao pensamento
reformado.
Apresenta um panorama histórico das principais
escolas, filósofos e pensamentos filosóficos nas
idades Antiga, Medieval, Moderna e
Contemporânea, à luz do pensamento bíblicoreformado.

Sociologia Geral
(CG10)

2

30

Antropologia (CG11)

2

30

Monografia 1 (CG12)

2

30

Metodologia da
Pesquisa Científica

Monografia 2 (CG13)

8

120

Monografia 1

Departamento de
Teologia Exegética (TE)

44

660

Introdução e Análise do
AT (TE01)

2

30

Introdução e Análise do
NT (TE02)

2

30

Geografia e
Arqueologia Bíblica
(TE03)

2

30

Hebraico 1 (TE04)

4

60

Hebraico 2 (TE05)

4

60

Hebraico 1

Introduz os alunos aos conceitos básicos da
Sociologia. Estuda o fato social, grupos sociais,
método sociológico, elementos estruturais,
atividades e funções dos grupos, fatores da vida e
do progresso social, sob a ótica bíblico-reformada.
Analisa os aspectos culturais da sociedade
humana e suas cosmovisões. Inclui discussões
acerca da natureza da cultura, organização
familiar, econômica, política, religiosa, lingüística
e estética, pela perspectiva bíblico-reformada.
Examina as principais etapas para a elaboração de
trabalhos científicos. Aborda a determinação do
tema, pesquisa preliminar, elaboração do projeto
de pesquisa, pesquisa definitiva, redação do texto,
estrutura do trabalho e normas técnicas. Inclui
trabalho prático de elaboração de um projeto de
pesquisa.
Atividade prática de conclusão da execução do
projeto da monografia, sob acompanhamento do
orientador. O discente deverá entregar o trabalho
monográfico para apresentação pública e
avaliação da banca examinadora.

Introduz os alunos ao estudo do cânon, texto e
livros do Antigo Testamento. Focaliza questões
relacionadas à autoria, data, autenticidade,
destinatários, circunstâncias, propósitos,
características, conteúdo e estrutura, sob a ótica
bíblico-reformada.
Introduz os alunos ao estudo do cânon, texto e
livros do Novo Testamento. Focaliza questões
relacionadas à autoria, data, autenticidade,
destinatários, circunstâncias, propósitos,
características, conteúdo e estrutura, sob a ótica
bíblico-reformada.
Estuda a geografia bíblica e descobertas
arqueológicas relevantes para a interpretação do
Antigo e do Novo Testamento, sob a ótica
reformada.
Estuda o alfabeto, fonologia, morfologia, sintaxe e
vocabulário básico do Hebraico do Antigo
Testamento. Inclui exercícios de leitura e
tradução.
Continuação de Hebraico 1. Concentra-se na
sintaxe e em exercícios de leitura e tradução de
passagens selecionadas do Antigo Testamento.

Grego 1 (TE06)

4

60

Grego 2 (TE07)

4

60

Hermenêutica 1 (TE08)

2

30

Hermenêutica 2 (TE09)

2

30

Teologia Bíblica do AT
(TE10)

2

30

Teologia Bíblica do NT
(TE11)

2

30

Metodologia da
Pesquisa Exegética
(TE12)

2

30

Hermenêutica 2

Exegese do AT 1
(TE13)

2

30

Hebraico 2,
Metodologia da
Pesquisa, Exegese,
Teologia Bíblica do
AT

Exegese do AT 2
(TE14)

2

30

Hebraico 2,
Metodologia Pesquisa
Exegese, Teologia
Bíblica do AT

Grego 1

Estuda o alfabeto, fonologia, morfologia, sintaxe e
vocabulário básicos do Grego do Novo
Testamento. Inclui exercícios de leitura e
tradução.
Continuação de Grego 1. Concentra-se na sintaxe
e em exercícios de leitura e tradução de passagens
selecionadas do Novo Testamento.
Estuda o modelo teórico bíblico-reformado de
interpretação bíblica. Focaliza a história,
pressuposições teológicas e princípios gerais.

Hermenêutica 1

Estuda o modelo teórico bíblico-reformado de
interpretação bíblica. Focaliza o método
gramático-histórico e suas técnicas de
interpretação. Inclui o estudo dos gêneros
literários bíblicos.
Apresenta um panorama teológico da história da
redenção no Antigo Testamento. Inclui
investigações acerca do método, relevância e
história da disciplina, com ênfase nos pactos
bíblicos, pela perspectiva reformada.
Apresenta um panorama teológico da história da
redenção no Novo Testamento. Focaliza os temas
mais relevantes da revelação bíblica, nos seus
contextos na história da redenção, pela
perspectiva reformada.
Aplica de forma prática os pressupostos,
princípios e métodos hermenêuticos gramáticohistóricos com vistas à utilização de
conhecimentos biblíco-teológicos para a
interpretação da Bíblia.
Exegese do Pentateuco - Analisa exegeticamente
passagens selecionadas do Pentateuco. Aplica as
pressuposições, princípios e métodos estudados
em Hermenêutica 1 e 2 e em Metodologia da
Pesquisa Exegética.

Exegese dos Livros Poéticos - Analisa
exegeticamente passagens selecionadas dos
Livros Poéticos. Aplica as pressuposições,
princípios e métodos estudados em Hermenêutica
1 e 2 e em Metodologia da Pesquisa Exegética.

Exegese do AT 3
(TE15)

2

30

Hebraico 2,
Metodologia Pesquisa
Exegese, Teologia
Bíblica do AT

Exegese dos Livros Proféticos - Analisa
exegeticamente passagens selecionadas dos
Livros Proféticos. Aplica as pressuposições,
princípios e métodos estudados em Hermenêutica
1 e 2 e em Metodologia da Pesquisa Exegética.

Exegese NT 1 (TE16)

2

30

Grego. 2, Metodologia
Pesquisa Exegese,
Teologia Bíblica do
NT

Exegese dos Evangelhos - Analisa exegeticamente
passagens selecionadas dos Evangelhos. Aplica as
pressuposições, princípios e métodos estudados
em Hermenêutica 1 e 2 e em Metodologia da
Pesquisa Exegética.

Exegese NT 2 (TE17)

2

30

Grego. 2, Metodologia
Pesquisa Exegese,
Teologia Bíblica do
NT

Exegese do Livro de Atos - Analisa
exegeticamente passagens selecionadas do Livro
de Atos dos Apóstolos. Aplica as pressuposições,
princípios e métodos estudados em Hermenêutica
1 e 2 e em Metodologia da Pesquisa Exegética.

Exegese NT 3 (TE18)

2

30

Grego. 2, Metodologia
Pesquisa Exegese,
Teologia Bíblica do
NT

Exegese das Epístolas - Analisa exegeticamente
passagens selecionadas das cartas do Novo
Testamento. Aplica as pressuposições, princípios
e métodos estudados em Hermenêutica 1 e 2 e em
Metodologia da Pesquisa Exegética.

Departamento de
Teologia Histórica (TH)

20

300

História da Igreja 1
(TH01)

4

60

História da Igreja 2
(TH02)

4

60

História da Igreja 1

História da Igreja 3
(TH03)

4

60

História da Igreja 2

Estuda a história da Igreja Primitiva e Medieval
(séculos I-XV). Focaliza líderes mais
significativos, controvérsias religiosas, o papado,
o monasticismo, o escolasticismo, o misticismo, e
os pré-reformadores.
Estuda a história da Reforma, da contra-reforma e
da pós-reforma (séculos XVI-XVII). Inclui as
suas causas, vida e obra dos principais
reformadores na Alemanha, Inglaterra, Escócia,
França e Holanda.
Estuda a história da igreja Moderna e
Contemporânea (séculos XVIII-XX). Focaliza o
grande reavivamento e os movimentos
missionários nesse período.

História da Igreja
Brasileira (TH04)

2

30

História da Igreja 3

Estuda o estabelecimento e desenvolvimento do
Catolicismo e do Protestantismo no Brasil.
Focaliza os franceses na Guanabara, os
holandeses no Nordeste, as igrejas étnicas, as
igrejas tradicionais e o movimento pentecostal.

História da IPB (TH05)

4

60

História da Igreja
Brasileira

História das Missões
(TH06)

2

30

Estuda as origens históricas e teológicas do
estabelecimento da Igreja Presbiteriana no Brasil e
sua expansão no território nacional. Focaliza os
principais líderes estrangeiros e nacionais,
controvérsias e divisões que deram origem a
outros ramos do presbiterianismo no Brasil.
Estuda o movimento missionário nas diferentes
épocas da História da Igreja. Abrange a
preparação judaica, o movimento missionário
apostólico e na Igreja Primitiva, as missões
durante a Idade Média e a Idade Moderna, e
perspectivas missionárias, sob a ótica reformada.

Departamento de
Teologia Sistemática
(TS)

30

450

Teologia Sistemática 1
(TS01)

4

60

Teologia Sistemática 2
(TS02)

2

30

Teologia Sistemática
1

Teologia Sistemática 3
(TS03)

2

30

Teologia Sistemática
2

Cristologia – Estuda a doutrina bíblico-reformada
acerca de Cristo. Abrange temas como a pessoa,
nomes, natureza, ofícios, estados e obra de Cristo.

Teologia Sistemática 4
(TS04)

2

30

Teologia Sistemática
3

Soterologia – Estuda a doutrina bíblico-reformada
da salvação. Inclui as doutrinas da graça comum,
chamado, regeneração, conversão, união mística,
arrependimento, fé, certeza de salvação,
justificação, adoção, santificação e perseverança
na santidade.

Prolegômena – Introduz os alunos ao estudo da
Teologia Sistemática Reformada. Inclui definição,
natureza, história, métodos e fontes; Bibliologia –
Estuda a doutrina bíblico-reformada das
Escrituras. Inclui as doutrinas da revelação,
inspiração, autoridade, suficiência, clareza e
preservação das Escrituras; Teontologia – Estuda
a doutrina bíblico-reformada acerca de Deus e
suas obras. Aborda temas como a existência,
conhecimento, nomes, ser, atributos, decretos e
obras de Deus, incluindo a criação e providência.
Antropologia – Estuda a doutrina bíblicoreformada acerca do homem. Abrange a criação,
queda, estados e vontade do homem e sua relação
pactual com Deus.

Pneumatologia – Estuda a doutrina bíblicoreformada acerca do Espírito Santo. Abrange a
pessoa e obras do Espírito Santo relacionadas a
Cristo e à igreja. Investiga o papel da Terceira
Pessoa da Trindade na regeneração, conversão,
arrependimento e fé, justificação e santificação do
homem.
Eclesiologia – Estuda a doutrina bíblicoreformada da igreja. Aborda temas como a
natureza, aspectos, atributos e marcas da igreja,
governo eclesiástico, e os meios de graça.

Teologia Sistemática 5
(TS05)

2

30

Teologia Sistemática
4

Teologia Sistemática 6
(TS06)

2

30

Teologia Sistemática
5

Teologia Sistemática 7
(TS07)

2

30

Teologia Sistemática
6

Teologia do Culto 1
(TS08)

2

30

Teologia Sistemática
4

Teologia do Culto 2
(TS09)

2

30

Teologia do Culto 1

Examina o modelo bíblico-reformado de culto.
Inclui investigações sobre a perspectiva bíblicoteológica, princípios, elementos e circunstâncias
do culto reformado.

História do Pensamento
Cristão 1 (TS10)

2

30

Símbolos de Fé da
IPB

Expõe e examina as principais manifestações
teológicas surgidas no período Patrístico, durante
a Idade Média e na Reforma Protestante, sob a
ótica bíblico-reformada.

História do Pensamento
Cristão 2 (TS11)

2

30

História do
Pensamento Cristão 1

Expõe e examina as principais manifestações
teológicas surgidas após a Reforma Protestante,
focalizando a ortodoxia protestante e o
liberalismo teológico, sob a ótica bíblicoreformada.

Ética Cristã (TS12)

2

30

Teologia Sistemática
4 Cosmovisão
Calvinista

Estuda a ética bíblico-reformada. Inclui o exame
das principais correntes filosóficas, teologia
bíblica e questões éticas contemporâneas coletivas
e pessoais, pela perspectiva bíblico-reformada.

Escatologia – Estuda a doutrina bíblico-reformada
das últimas coisas. Abrange a escatologia
individual e geral. Aborda temas como a natureza
escatológica da mensagem bíblica, a morte,
imortalidade, estado intermediário, segunda vinda
de Cristo, milênio, ressurreição, juízo final e
estado eterno.
Oferece um panorama histórico do culto no
Antigo Testamento, Novo Testamento, Período
Patrístico, Período Medieval, na Reforma, na PósReforma e no Período Contemporâneo.

Símbolos de Fé da IPB
(TS13)

2

30

Cosmovisão Calvinista
(TS14)

2

30

Departamento de
Teologia Pastoral (TP)

58

870

Vocação e
Espiritualidade 1 (TP01)

2

30

Vocação e
Espiritualidade 2 (TP02)

2

30

Poimênica 1 (TP03)

2

30

Poimênica 2 (TP04)

2

30

Liderança (TP05)

2

30

Gestão Eclesiástica
(TP06)

2

30

Teologia de Missões 1
(TP07)

2

30

História do Pensam.
Cristão 2

Vocação e
Espiritualidade 1

Poimênica 1

Discorre sobre a história dos símbolos de fé de
Westminster e expõe a Confissão de Fé. Inclui
referências aos catecismos Maior e Breve e
análise das bases bíblicas.
Estuda as principais percepções da realidade.
Investiga temas característicos da Teologia
Reformada e avalia as principais cosmovisões
contemporâneas à luz da cosmovisão reformada.

Examina a teologia bíblico-reformada da vocação.
Concentra-se em temas como a natureza da
vocação e as qualidades espirituais, morais e
funcionais necessárias para o exercício dos ofícios
eclesiásticos.
Examina a teologia e prática bíblico-reformadas
de espiritualidade. Aborda temas como a
importância, natureza, meios e evidências da
espiritualidade cristã.
Examina a teologia bíblico-reformada do ofício
pastoral. Inclui estudos sobre a natureza,
dificuldades e funções privadas e públicas dos
ministros do Evangelho. Enfatiza a preparação e
prática para o ensino, pregação, governo,
aconselhamento, exercício da disciplina e
ministração dos sacramentos.
Examina a teologia e práticas bíblico-reformadas
de aconselhamento. Inclui aplicações às diversas
classes de problemas relacionados ao
desenvolvimento familiar, profissão, relações
humanas, pecados e tribulações em geral.
Estuda o modelo bíblico-reformado de liderança
eclesiástica. Inclui instruções práticas
relacionadas às qualidades, motivações,
treinamento e exercício da liderança eclesiástica.
Examina os princípios bíblico-reformados de
administração eclesiástica. Inclui instruções sobre
planejamento, organização, controle e atividades
conciliares da igreja e o seu relacionamento com a
constituição, estatutos e regimentos eclesiásticos e
leis do país.
Estuda o modelo bíblico-reformado de missões.
Inclui investigações sobre as pressuposições,
natureza, princípios e métodos de comunicação do
evangelho em outras culturas.

Teologia de Missões 2
(TP08)

2

30

Teologia de Missões 1

Evangelização (TP09)

2

30

Educação Cristã (TP10)

4

60

Prática de Ensino
(TP11)

2

30

Constituição e Ordem 1
(TP12)

2

30

Constituição e Ordem 2
(TP13)

2

30

Homilética (TP14)

2

30

Prática de Pregação 1
(TP15)

2

30

Homilética

Prática de Pregação 2
(TP16)

2

30

Prática de Pregação 1

Educação Cristã

Constituição e Ordem
1

Aplica o modelo bíblico-reformado de missões
estudado em Teologia de Missões 1. Inclui
instruções e atividades práticas, com vistas ao
exercício da atividade missionária em regiões
remotas do país ou no estrangeiro.
Examina o modelo bíblico-reformado de
evangelismo. Aborda questões relacionadas à
terminologia, pressuposições teológicas,
princípios bíblicos, motivações, conteúdo,
métodos e propósitos. Inclui instruções e
atividades práticas.
Examina o modelo bíblico-reformado e prática de
educação cristã. Explora os meios, recursos,
processos e métodos pedagógicos para o
treinamento e avaliação de líderes, professores e
membros da comunidade.
Aplica o modelo bíblico-reformado de educação
cristã. Inclui instruções e atividades práticas de
ensino no contexto eclesiástico.
Investiga o modelo bíblico-reformado de governo
eclesiástico. Aborda temas como formas de
governo, concepção de igreja, poder, membros,
ofícios e concílios eclesiásticos presbiterianos.
Estuda os documentos constantes do Manual
Presbiteriano. Concentra-se na Constituição e no
Código de Disciplina da Igreja, e nos Modelos de
Estatutos e de Regimento Interno para os
Presbitérios. Inclui instruções e atividades
práticas.
Estuda o modelo bíblico-reformado de pregação.
Abrange temas como teologia, conteúdo,
propósitos e prática da pregação. Inclui discussões
acerca do método, estilo e forma do sermão.
Aplica o modelo bíblico-reformado de pregação,
através de exercícios práticos. Inclui a preparação,
pregação e avaliação exegética e homilética de
mensagens expositivas em passagens dos
evangelhos.
Aplica o modelo bíblico-reformado de pregação,
através de exercícios práticos. Inclui preparação,
pregação e avaliação exegética e homilética de
mensagens expositivas em passagens históricas do
Antigo e do Novo Testamento.

Prática de Pregação 3
(TP17)

2

30

Prática de Pregação 2

Aplica o modelo bíblico-reformado de pregação,
através de exercícios práticos. Inclui preparação,
pregação e avaliação exegética e homilética de
mensagens expositivas em textos poéticos.

Prática de Pregação 4
(TP18)

2

30

Prática de Pregação 3

Aplica o modelo bíblico-reformado de pregação,
através de exercícios práticos. Inclui preparação,
pregação e avaliação exegética e homilética de
mensagens expositivas em passagens das epístolas
do Novo Testamento.

Plantação e
Revitalização de Igrejas
(TP19)

4

60

Teologia de Missões 1

Investiga o modelo bíblico-reformado de
estabelecimento e fortalecimento de congregações
locais. Inclui exame crítico de teorias correntes,
assim como instruções e atividades práticas.

Estágio 1 (TP20)

4

60

Estágio 2 (TP21)

4

60

Estágio 1

Estágio 3 (TP22)

4

60

Estágio 2

Estágio 4 (TP23)

4

60

Estágio 3

Instrui os alunos a preparar relatórios. Inclui
atividade prática ministerial supervisionada, com
apresentação de relatório.
Consiste em atividade prática ministerial
supervisionada. Inclui apresentação e avaliação de
relatório.
Consiste em atividade prática ministerial
supervisionada. Inclui apresentação e avaliação de
relatório.
Consiste em atividade prática ministerial
supervisionada. Inclui apresentação e avaliação de
relatório.

GRADE MÓVEL - DISCIPLINAS ELETIVAS
Da Grade Móvel o aluno deve cursar 13% dos créditos (28 créditos / 420 horas/aulas)
DISCIPLINAS
CG – Andragogia
(CG51)

CRÉD.
2

C.H.
30

PRÉ-REQUISITOS

RESUMO DAS EMENTAS
Estuda métodos e técnicas adequadas à
educação cristã de adultos, sob a ótica bíblicoreformada.. Explora as peculiaridades e
problemas relacionados ao ensino de adultos,
no que diz respeito a programas, meios,
recursos, processos e métodos pedagógicos.
Inclui instruções e atividades práticas de ensino
no contexto eclesiástico.

CG – Didática (CG52)

2

30

CG – Elaboração e
Sustentabilidade de
Projetos (CG53)

2

30

CG – Espanhol (CG54)

4

30

CG – Gestão do Terceiro
Setor (CG55)

2

30

CG – Inglês 2 (CG56)

4

60

CG – Latim (CG57)

2

30

CG – Lógica (CG58)

2

30

CG – Música (CG59)

2

30

CG – Oratória (CG60)

2

30

CG – Planejamento
Estratégico (CG61)

2

30

Estuda técnicas e estratégias de ensino, sob a
ótica bíblico-reformada. Inclui treinamento
para o preparo de aulas, conteúdos
programáticos e utilização de instrumentos
técnico-metodológicos do ensinoaprendizagem, no contexto eclesiástico.
Estuda métodos e técnicas de elaboração e
execução de projetos, sob a ótica bíblicoreformada. Inclui estratégia para captação de
recursos, sustentabilidade das ações,
monitoramento de projetos e avaliação dos
resultados.
Revisa a gramática fundamental da Língua
Espanhola. Inclui exercícios práticos de
tradução e interpretação de textos teológicos.
Estuda as características e possibilidades da
gestão do terceiro setor, sob a ótica bíblicoreformada. Inclui estudos da legislação,
estratégias para a captação de recursos,
articulação interinstitucional, mobilização
social, supervisão e avaliação.
Continuação de Inglês Instrumental –
Aprofunda o conhecimento da gramática da
Língua Inglesa. Inclui exercícios práticos de
tradução e interpretação de textos teológicos.
Estudo da gramática fundamental do Latim,
com concentração na morfologia das classes de
palavras. Inclui exercícios práticos de tradução
e interpretação de textos teológicos.
Investiga a natureza da idéia, do juízo e do
raciocínio, sob a ótica bíblico-reformada.
Aborda temas como objeto, conceito, divisão,
princípios fundamentais, lógica do silogismo,
lógica de predicados de primeira ordem e
lógica sentencial.
Apresenta um panorama da história da música
na igreja sob a ótica bíblico-reformada e da
teoria musical básica. Aborda temas como
ritmo, melodia, tempo, intervalos musicais,
escalas e condução de hinos.
Estuda a teoria da comunicação oral, sob a
ótica bíblico-reformada. Aborda temas como
história, teorias, princípios e técnicas de
discurso religioso.
Estuda os planos para operacionalizar as
diretrizes e estratégias para que instituições
alcancem seus objetivos, sob a ótica bíblicoreformada. Aborda temas como visão, missão,
princípios e valores, análise de ambientes
internos e externos, recursos, estratégias,

métodos, processos e objetivos. Inclui
atividade prática.

CG – Psicologia da
Religião (CG62)

2

30

CG – Realidades
Regionais (CG63)

2

30

CG – Técnicas de
Comunicação (CG64)

2

30

TE – Cultura Semítica e
Helênica (TE51)

2

30

TE – Manuscritologia
(TE52)

2

30

TE – Exegese do AT 4
(TE53)

2

30

Hebraico 2,
Metodologia Pesquisa
Exegese, Teologia
Bíblica do AT

TE – Exegese NT 4
(TE54)

2

30

Grego 2, Metodologia
Pesquisa Exegese,
Teologia Bíblica do
NT

Investiga os aspectos psicológicos do
fenômeno religioso, sob a ótica bíblicoreformada. Inclui temas como correntes
teóricas, experiências religiosas, misticismo
religioso e a relação entre desenvolvimento
psicológico e desenvolvimento espiritual.
Envolve análise crítica, engajamento e reflexão
teológica.
Estuda o fenômeno religioso, social e cultural
regional, sob o prisma bíblico-reformado.
Inclui avaliação teológica das bases das atuais
estruturas de crescimento e atuação das igrejas.
Estuda técnicas de comunicação pessoal e em
público, sob a ótica bíblico-reformada. Aborda
temas como barreiras, meios, formas e
elementos de comunicação. Inclui atividades
práticas.
Estuda a cultura semítica e helênica, em sua
relação com a Bíblia, sob a ótica reformada.
Concentra-se nas civilizações e tradições
culturais do Antigo Oriente Próximo dos
primórdios até o tempo de Alexandre, o
Grande, com ênfase nas interseções com a
história bíblica.
Estuda os manuscritos e o texto do Antigo e/ou
do Novo Testamento. Aborda temas como
escrita, tipos de manuscritos, história do texto
manuscrito, história do texto impresso,
correntes textuais e avaliação crítica sob a ótica
bíblico-reformada. Inclui exercícios práticos.
Exegese de Textos em Aramaico - Analisa
exegeticamente passagens selecionadas de
textos em aramaico do Antigo Testamento.
Aplica as pressuposições, princípios e métodos
estudados em Hermenêutica 1 e 2 e em
Metodologia da Pesquisa Exegética.
Exegese do Livro de Apocalipse - Analisa
exegeticamente passagens selecionadas do
Livro de Apocalipse. Aplica as pressuposições,
princípios e métodos estudados em
Hermenêutica 1 e 2 e em Metodologia da
Pesquisa Exegética.

TE – Estudo da Teologia
Apocalíptica (TE55)

2

30

TH – História de Israel
(TH5)

2

30

TH – História dos
Avivamentos (TH52)

2

30

TS – Apologética (TS51)

2

30

TS – Catolicismo
Popular e Culto Afrobrasileiro (TS52)

2

30

TS – Credos e
Confissões (TS53)

2

30

TS– Neopentecostalismo
(TS54)

2

30

História da Igreja 3

Estuda o gênero literário apocalíptico sob a
ótica bíblico-reformada. Aborda temas como
definição, características literárias e teológicas
e princípios de interpretação. Concentra-se na
literatura apocalíptica bíblica.
Estuda a história do povo de Israel durante o
Antigo Testamento e o Período
Intertestamentário, sob a ótica bíblicoreformada. Concentra-se nos aspectos
religiosos, políticos, culturais e econômicos
proeminentes nos vários períodos da formação,
desenvolvimento e decadência da nação
judaica.
Estuda a história dos grandes reavivamentos
religiosos desde o Antigo Testamento até os
nossos dias, sob a ótica bíblico-reformada.
Focaliza as características, doutrinas, líderes
mais significativos, controvérsias, resultados e
lições.
Introduz o aluno à teoria e prática da
apologética reformada no cumprimento de 1
Pedro 3: 15. São estudadas as questões
metodológicas (evidencialismo,
pressuposicionalismo, racionalismo) e práticas,
assim como o ferramentário para a
argumentação e articulação da fé. Tópicos
incluem a base bíblica para a apologética, o
desenvolvimento de uma cosmovisão bíblica
coerente, a questão do significado, o
engajamento com a cultura contemporânea e a
história da apologética.
Estuda o catolicismo e os cultos afrobrasileiros, sob a ótica bíblico-reformada.
Inclui panorama histórico e exame das
principais pressuposições, características,
doutrinas, práticas e influências.
Estuda os principais credos e confissões
cristãs, sob a ótica reformada. Concentra-se na
história e no conteúdo dos símbolos de fé
reformados.
Estuda o movimento pentecostal e neopentecostal, sob a ótica bíblico-reformada.
Inclui panorama histórico (origem,
estabelecimento e desenvolvimento no Brasil),
e exame das principais pressuposições,
características, doutrinas, práticas e
influências.

TS – Religião e
Sociedade Pós-moderna
(TS55)

2

30

TS – Teologia e Visão
Social Calvinista (TS56)

2

30

TP – Acampamentos e
Retiros Espirituais
(TP51)

2

30

TP – Ação Social (TP52)

2

30

TP – Administração de
Conflitos na Igreja
(TP53)

2

30

TP – Capelania (TP54)

2

30

TP – Comunicação
Social (TP55)

2

30

TP – Denominações e
Seitas (TP56)

2

30

Estuda o pós-modernismo e suas influências na
religião e na sociedade, sob a ótica bíblicoreformada. Examina a história, pressupostos,
características e expoentes do pensamento pósmoderno e examina a sua influência sobre
religião e a sociedade.
Estuda o pensamento social e econômico
calvinista, sob a ótica bíblica. Examina a
relação entre o sistema teológico calvinista e a
realidade social.
Treina os participantes a organizar e
administrar acampamentos e retiros espirituais,
sob a ótica bíblico-reformada. Inclui
planejamento financeiro, estratégias de
divulgação e busca de parcerias, verificação
prática dos aspectos funcionais e
organizacionais, regulamentos, e infraestrutura física e humana.
Investiga a responsabilidade social da igreja,
sob a ótica bíblico-reformada. Aborda temas
como natureza, teorias, estratégias,
metodologias, campos, problemas e ações
relacionadas ao tema.
Examina e aplica os princípios bíblicoreformados de convivência eclesiástica. Inclui
exegese de passagens bíblicas e discussões
acerca da aplicação dos princípios bíblicos a
conflitos mais freqüentes..
Estuda o trabalho de capelania sob a ótica
bíblico-reformada. Inclui exame das
modalidades, problemas e peculiaridades desse
ministério e treinamento prático dos
participantes.
Estuda o uso de mídias para a comunicação do
evangelho sob a ótica bíblico-reformada. Inclui
exame dos meios, tecnologias, técnicas e
problemas relacionados à utilização e
treinamento prático.
Examina as principais denominações e seitas
estabelecidas no Brasil, sob a ótica bíblicoreformada. Concentra-se no estudo do
catolicismo, das denominações tradicionais, do
movimento de renovação carismática, e de
seitas como o Mormonismo e Testemunhas de
Jeová. Focaliza a origem, surgimento e
desenvolvimento no Brasil, características,
influência, doutrinas e líderes principais.

TP – Dons e Ministérios
(TP57)

2

30

TP – Missões
Transculturais (TP58)

2

30

Teologia de Missões 1

TP – Missões Urbanas
(TP59)

2

30

Teologia de Missões 1

Estuda o ensino bíblico-reformado acerca dos
dons e ministérios cristãos. Examina a doutrina
da Igreja e do sacerdócio universal do crente, a
natureza e relação entre dons, funções e ofícios
eclesiásticos, e discute a atitude, propósitos e
desafios envolvidos no uso dos dons na
edificação da igreja e serviço ao próximo..
Treina os alunos para a obra missionária em
outras culturas, sob a ótica bíblico-reformada.
Examina o fundamento bíblico teológico e os
princípios missiológicos e antropológicos para
a comunicação do evangelho em outras
culturas. Inclui atividades práticas.
Treina os alunos para a obra evangelística em
contextos urbanos, sob a ótica bíblicoreformada. Examina o fundamento bíblicoteológico, os princípios missiológicos e
culturais, problemas e estratégias para a
comunicação do evangelho em aglomerados
urbanos. Inclui atividades práticas.

