
 

 

  

 
EMENTAS DAS DISCIPLINAS DO CURSO DE BACHAREL EM TEOLOGIA DO 

SEMINÁRIO TEOLÓGICO BATISTA NACIONAL EM ANÁPOLIS. 
 

1° PERÍODO   

Teologia Bíblica/ Antropologia Missionaria 

EMENTA: O objetivo dessa matéria é estudar com o aluno as principais questões teológicas 
envolvidas na área de estudo da missão da Igreja, tanto no que diz respeito à motivação como 
a métodos e finalidades básicas. O conteúdo da disciplina inclui: hamartiologia; missões no 
Antigo Testamento, com ênfase em Gênesis, Salmos, Jonas e Isaías; missões no Novo 
Testamento, com ênfase nas palavras de Jesus, escrituras de Paulo, Pedro e João; 
singularidade de Cristo num mundo pluralista.  

Métodos Especiais de interpretação  

EMENTA: O principal objetivo dessa disciplina é desenvolver com o aluno a habilidade da 
interpretação do texto bíblico mediante a obediência aos fundamentos e princípios de 
interpretação adequada. A disciplina deve contribuir para uma ministração mais exata e 
responsável da Palavra de Deus. O conteúdo dessa disciplina inclui: estudo dos métodos de 
aplicação do texto para os dias atuais de nossa geração e cultura; e discernimento das 
diversas posições hermenêuticas na atualidade, e o que faz delas legítimas ou não. Na 
Hermenêutica II o aluno será introduzido no campo da Hermenêutica especial. 

Visão Panorâmica do Velho Testamento 
EMENTA: Esta disciplina tem o proposito de oferecer ao aluno uma reflexão sobre 
conteúdo do Antigo Testamento, acompanhando num plano histórico, geográfico e 
cronológico do povo de Deus. O aluno terá a visão do modo de agir de Deus com esse povo, 
e do próprio caráter de Deus revelado nesse relacionamento. O seu conteúdo básico 
composto por uma visão cronológica dos livros bíblicos visando uma harmonia histórica 
entre as suas diversas partes, e um sumário de cada livro. O aluno deverá conhecer a autoria, 
data, esboço básico de cada livro, bem como pontos de destaque para a doutrina cristã, 
relação contextual com a mensagem do Novo Testamento e aplicação para os dias de hoje.  

Metodologia de Pesquisa Cientifica  
EMENTA: A disciplina Metodologia do Trabalho Cientifico tem como objetivo criar hábitos 
de leitura, usar corretamente a linguagem cientifica para fazer pesquisas. Oferecerá ainda 
técnicas para a elaboração de trabalhos científicos, analise e interpretação critica de textos. 
Apresentará subsídios ao estudante do curso superior através de uma iniciação metodologia 
ao trabalho intelectual oferecendo instrumentos operacionais técnicas e lógicas. Organizado 
em dois grandes eixos orientadores lógicos e técnicos o trabalho a ser desenvolvido neste 
curso busca numa concepção ampla, desenvolver os processos de reflexão que caracterizam a 
vida intelectual universitária. No eixo mais técnico procurará oferecer normas praticas para o 
desenvolvimento dos trabalhos solicitados nas diversas disciplinas de um curso superior. 

Liderança Cristã 

EMENTA: Visa desenvolver e aprimorar com o aluno a arte de liderar pessoas de modo 
cristão e eficaz. Além do trabalho ligado às atividades que envolvem liderança, essa 
disciplina objetiva tratar da questão do “ser” e do “saber” do aluno numa perspectiva bíblica 
relevante ao líder cristão. O conteúdo básico dessa disciplina: conceitos e principais modelos 
de liderança; qualificação bíblica e técnica para o exercício da liderança; liderança aplicada à 
estrutura da igreja local e instituições cristãs; o desenvolvimento de relacionamentos como 
chave da liderança cristã; e as funções principais do líder; planejamento e a execução de 
projeto na igreja; trabalho pastoral e liderança. 

Português  



EMENTA: Essa disciplina tem como proposito desenvolver no aluno a necessidade de um 
conhecimento prático da língua portuguesa, como instrumento fundamental no exercício 
eficaz do ministério, bem como oferecer-lhe diretrizes básicas para que possa estudar e 
aprimorar-se para o uso adequado da língua. Será dedicado especial esforço procurando 
desenvolver gosto e habilidade para leitura. O conteúdo básico da disciplina será: revisão dos 
elementos básicos de gramática; pontos relevantes no uso da linguagem escrita e oral; 
métodos e critérios para interpretação de texto. Ênfase especial será dada ao estudo de textos 
bíblicos e textos atuais encontrados em revistas e na literatura brasileira. 

Relações Humanas/ Aconselhamento Familiar  

EMENTA: O principal objetivo dessa disciplina é criar com o aluno oportunidade para 
reflexão sobre sua própria vida como pessoa cristã, e ajudá-lo no desenvolvimento de 
santidade prática, manifesta no relacionamento com Deus, com o próximo e consigo mesmo. 
Questões na área de ética cristã e como viver um padrão de vida que honre verdadeiramente 
ao Senhor será tratado. Atenção especial será reservada para o tratamento da questão 
familiar, relacionamento marido e esposa, pais e filhos, família e igreja local, incluindo o 
tratamento de questões relevantes de um ministério na igreja e compromissos familiares. 

Bibliologia  
EMENTA: A Bibliologia se preocupa com o estudo da Bíblia como revelação escrita de 
Deus. Não visa propriamente o estudo do texto bíblico como inferência doutrinaria, mas, 
objetiva focalizar a Bíblia como um todo; transmitindo ao aluno conhecimento da formação e 
constituição do Sagrado Livro, não prescrevendo o significado de seu conteúdo, mas 
enfatizando o valor conjunto, sua coerência, unidade e revelação no transcorrer da história. O 
conteúdo dessa matéria inclui: A estrutura da Bíblia: A divisão em dois testamentos, as 
seções da Bíblia, a divisão em capítulos e versículos. A inspiração da Bíblia: abordando a 
definição de inspiração, as várias teorias acerca da inspiração e as evidências da inspiração 
bíblica. A canonicidade da Bíblia: neste aspecto procura-se identificar os critérios para a 
canonicidade de um livro, o desenvolvimento do cânon do Antigo Testamento e do Novo 
Testamento; A transmissão do texto bíblico, incluindo-se aí os principais manuscritos da 
Bíblia e a crítica textual. A tradução do texto bíblico com a análise das principais traduções 
da Bíblia. 
 

2° PERÍODO 

Religiões Comparadas 

EMENTA: Essa disciplina foi planejada para facilitar a compreensão da natureza das 
principais religiões presentes no mundo moderno e dos grandes e tradicionais sistemas 
religiosos não evangélicos do Brasil, oferecendo ao aluno as condições básicas para o 
trabalho de divulgação do Evangelho entre os adeptos desses sistemas. Além de uma breve 
visão panorâmica sobre todas as principais grandes religiões não cristãs e as que se declaram 
cristãs, essa disciplina se especializará no estudo da história e natureza das seguintes 
religiões: Animismo (e sua manifestação na cultura brasileira), Hinduísmo, Islamismo, 
Testemunhas de Jeová, Mormonismo, Catolicismo e Espiritismo porque são seitas de maior 
expressão no Brasil, entre outras. 

Hermenêutica  
EMENTA: A principal característica dessa disciplina é desenvolver com o aluno a 
habilidade da interpretação do texto bíblico mediante a obediência aos fundamentos e 
princípios de interpretação adequada. A disciplina deve contribuir para uma ministração mais 
exata e responsável da Palavra de Deus. O conteúdo dessa disciplina inclui: localização dos 
mais importantes pressupostos hermenêuticos nos vários períodos de interpretação bíblica; 
desenvolvimento de uma linha de ação para a interpretação de qualquer texto bíblico; estudo 
dos métodos de aplicação do texto para os dias atuais de nossa geração e cultura; e 
discernimento das diversas posições hermenêuticas na atualidade, e o que faz delas legítimas 
ou não. 



Visão Panorâmica do Novo Testamento   
EMENTA: Estudo do Sumário de cada livro do Novo Testamento, autoria, data, conteúdo principal 
e pontos de destaque. Atenção especial ao estudo da harmonia dos Evangelhos, formação da igreja e 
doutrinas chaves das cartas doutrinárias. Durante e ao final do estudo, o aluno deverá estar 
familiarizado com as diversas partes, tipos de literatura e doutrinas do Novo Testamento. 

Homilética  

EMENTA: O curso de Homilética tem como principal objetivo introduzir o aluno na arte e 
técnica da pregação bíblica, habilitando-o para preparar e entregar um sermão de forma 
coerente e criativa com uma boa hermenêutica, fiel ao conteúdo bíblico e que seja relevante e 
interessante para os ouvintes. O conteúdo básico de Homilética é: conceitos básicos de 
Homilética, qualidades do pregador, pregação e ensino bíblico; vantagens e possibilidades de 
pregação expositiva; e passos na elaboração e apresentação do sermão. 

Pregação Expositiva  

EMENTA: Reafirmar os principais valores na pregação bíblica e desenvolver sua habilidade 
no preparo e entrega de mensagens bíblicas relevantes e bem fundamentadas na Palavra de 
Deus. O conteúdo inclui: revisão dos passos no preparo de um sermão bíblico, princípios 
teóricos e elementos básicos de comunicação; estilo na apresentação de mensagem, e 
oratória. Além da parte teórica, o aluno terá a oportunidade de pregar mensagens com o 
objetivo de aperfeiçoar sua habilidade na entrega da mensagem. A matéria incluirá ainda a 
preocupação com o resultado de uma hermenêutica e exegese cristã transparentes no sermão. 

Produção Textual 
EMENTA: Leitura (ênfase em textos bíblicos, literatura portuguesa, brasileira e outros). 
Produção textual. Revisão gramatical para o uso efetivo da linguagem oral e escrita. Essa 
disciplina se justifica pela necessidade de comunicarmos com eficiência e eficácia no 
ministério que desenvolvemos. Ao se preocupar com o aprimoramento na leitura e com o 
desenvolvimento da habilidade de escrever, Produção Textual torna-se ferramenta útil na 
vida acadêmica do docente.  

Didática Geral  
EMENTA: Reconhecer o estudo da pedagogia como necessidade básica para o 
desenvolvimento da educação cristã. Perceber que a didática se interessa 
preponderantemente, em como ensinar ou como orientar a aprendizagem. Propor métodos e 
técnicas que tornam o ensino mais eficiente e ajustado à fase evolutiva do educando; 
Conhecer a dinâmica de funcionamento do processo administrativo na escola, buscando 
soluções racionais para os problemas próprios da ação educativa que se efetivará numa 
sociedade em mudanças; Identificar os objetivos principais da E.B.D e os elementos básicos 
do processo ensino aprendizagem, levando em consideração o papel do professor e a 
responsabilidade que a igreja deve ter na escolha do currículo e da metodologia, visando 
atender às faixas etárias dos educandos; Avaliar e buscar soluções para um melhor 
desempenho da E.B.D. em nossas igrejas. 

Plantação de Igreja/ Missão Urbana/ Evang./ Discipulado 

EMENTA: O objetivo dessa matéria é levar os alunos a montarem estratégias para plantação 
de Igrejas, de maneira sensível ao Espírito Santo, com boa dose de preparo para que se 
tenham frutos permanentes. O conteúdo básico é composto pelos seguintes temas: estratégia 
para a plantação de igrejas; realização de pesquisas locais; como montar uma estratégia; 
seleção de áreas e alvos; levantamento e distribuição de recursos para a implantação de 
igrejas; qualidades de um líder plantador de igrejas. E discutir as técnicas de inserção na 
sociedade urbana. Nessa matéria o aluno deverá perceber que a cidade é o palco da 
evangelização e dos dramas humanos. Ao perceber os vários movimentos socioeconômicos e 
político ecológicos, que transformam a cidade em uma arena do “bem” e do “mal”, e o aluno 
deverá entender que a Bíblia dá grande ênfase para a cidade como palco da manifestação de 
Deus e de Satanás. Essa matéria deverá estimular o aluno a compreender o papel da igreja e 
sua missão na cidade.  



3° PERÍODO 

Teologia Sistemática I (Doutrina de Deus) 
EMENTA: Essa disciplina tem como objetivo introduzir o aluno no campo da teologia, e 
oferecer-lhe oportunidade de um contato com alguns dos temas da teologia sistemática, seja 
como transmissão dos seus postulados básicos, seja na reflexão sobre os mesmos e sua 
importância para a igreja evangélica de hoje. O conteúdo de Teologia Sistemática I inclui: 
Teologia Própria - A existência de Deus; a Pessoa de Deus; os nomes de Deus; os atributos 
de Deus, Trindade etc.  

Grego I 

EMENTA: Um estudo morfológico indutivo dos elementos primários da língua Grega, com 
ênfase na importância do Grego para o estudo Bíblico, dando elementos que permitam 
utilizar a língua grega no estudo do Novo Testamento. Ao final deste período o aluno deverá 
ler o Novo Testamento em seus originais, não implica que esse o entenda todo, mas que o 
possa ler como se estivesse lendo outro livro, e se familiarize com a gramática e o 
vocabulário grego, o qual não difere muito do português, a não ser com a semântica bíblica. 
Introduzir o uso exegético e hermenêutico da língua na interpretação da Bíblia. 

Hebraico I 

EMENTA: A matéria foi planejada para dar ao aluno um entendimento inicial sobre a 
morfologia e rudimentos da sintaxe da língua hebraica. Seu conteúdo básico é: Alfabeto 
Hebraico (As consoantes). As vogais (breves e longas). Transliteração das consoantes e 
vogais. Ler/cantar Salmo 133 em Hebraico. O Shewa. O dagesh lene. Estrutura silábica. 
Dagesh forte. O qames-hatuph. Letras Guturais. As letras quiecentes. Redução Vocálica. O 
artigo. O waw conjuntivo. As preposições inseparáveis. Gênero e Número dos substantivos. 
O adjetivo. 

Teologia do Velho Testamento I e II 

EMENTA: Essa matéria fornece um estudo dos elementos que compõem a Teologia do 
Antigo Testamento, a partir de uma visão do Deus de Israel, através de uma análise histórica 
da teologia vetero-testamentária e dos elementos principais do pensamento cristão acerca da 
religião do Israel antigo no contexto da teologia contemporânea. O conteúdo inclui: Estudo 
das principais divisões do Velho Testamento com enfoque nos assuntos: Pacto, Promessa, 
Reino, Proclamação e Revelação. Estudo dos elementos que compõem a Teologia do Antigo 
Testamento, a partir de uma visão do Deus de Israel, revelado através do seu nome, títulos, 
descrições apresentadas no Antigo Testamento e a sua ação na história e no futuro. 

Teologia do Novo Testamento I e II 

EMENTA: O objetivo dessa disciplina é proporcionar o estudo de diferentes pontos de 
partida para a elaboração de uma teologia do Novo Testamento. Visão panorâmica dos 
temas e aprofundamento dos principais eixos e temas teológicos que perpassam os 
diferentes textos do Novo Testamento. Além de buscar o aprofundamento das teologias 
dos evangelhos sinóticos, do Corpus Paulino, joanino e das demais testemunhas literárias 
neotestamentárias. O conteúdo inclui: Estudo das principais divisões do Novo Testamento 
com ênfase nos assuntos: Reino, a Ética do Reino, Igreja nos Evangelhos Sinópticos e na 
Teologia Paulina. Estudo de diferentes pontos de partida para a elaboração de uma 
teologia do Novo Testamento. Visão panorâmica dos temas e aprofundamento dos 
principais eixos e temas teológicos que perpassam os diferentes textos do Novo 
Testamento. Aprofundamento das teologias dos evangelhos sinóticos, do Corpus Paulino, 
Joanino e das demais testemunhas literárias neo-testamentárias. 

Historia Eclesiástica I 

EMENTA: Estudar as raízes históricas da Igreja, desde sua fundação por Cristo ressaltando 
a importância de se conhecer cada período, o papel de seus líderes e o crescimento da mesma 
até os nossos dias. Mostrando que a mesma sobreviveu e sobrevive, apesar de que em alguns 
momentos ela pareceu estar submersa no erro e na corrupção. Conhecer os grandes 
contribuintes da formação da doutrina e da disseminação do cristianismo, os líderes, os 



reformadores e os fundadores das denominações. 
Cosmovisão Reformada 

EMENTA: Esta matéria fornece um estudo dos elementos que compõem a Cosmovisão 
Reformada, a partir das definições a ela relacionadas do seu uso por pensadores cristãos para 
formação de uma cosmovisão pessoa. O conteúdo da matéria inclui: Conceitos; Dimensão 
religiosa central: matrizes que constituem um cosmovisão pessoal; Dinâmica religiosa pré-
queda, queda e pós-queda, básicas formadoras de uma cosmovisão; a raiz da existência 
humana. Implicações de uma cosmovisão Reformada com suas etapas e centralidade da fé. 
Etc. 

Administração Eclesiástica/ Eclesiologia 

EMENTA O conteúdo básico dessa disciplina é: conhecimento de teorias de administração 
eclesiástica, análise de modelos alternativos de condução da igreja, elaboração de 
planejamento estratégico, direção de assembleias e reuniões departamentais; os primeiros 
anos de ministério, formação de liderança, ministério colegiado, crises no pastorado, 
cuidados pastorais requeridos por um rebanho, cuidados pastorais em momentos de crise, 
conclusão de um pastorado. Deve ainda tratar dos principais atos pastorais tais como Ceia do 
Senhor, batismo, casamento, apresentação e consagração de crianças, e benção apostólica. O 
objetivo da matéria é apresentar ao aluno os princípios e métodos para se pastorear 
efetivamente uma igreja local, ajudando-o a refletir e aplicar em sua prática ministerial. 
4° PERÍODO 

Teologia Sistemática II (Harmatiologia/ Antropologia) 

EMENTA: Essa disciplina tem como objetivo principal, oferecer ao aluno oportunidade para 
estudo de outras doutrinas bíblicas e dar continuidade ao desenvolvimento de sua capacidade 
de pensar teologicamente, a partir do exemplo do estudo dos referidos temas. O conteúdo 
inclui: Antropologia - A criação do homem; criação X evolução; a imagem de Deus no 
homem; a formação da mulher; o estado original do homem; a constituição do homem; a 
origem da alma humana; a natureza humana etc. Hamartiologia - a origem do pecado; a 
provação do homem; a queda do homem; as consequências do pecado para a raça humana; as 
duas naturezas do crente etc 

Grego II 
EMENTA: Visa o estudo dos verbos regulares, irregulares, verbos brandos ou líquidos e 
suas vozes média e passiva. Particípio presente, futuro e aoristo. Terceira declinação e as 
demais preposições e seus usos na exegese. O Objetivo é fazer com que o aluno tenha uma 
noção mais profunda dos verbos em grego, saber o que é particípio presente, futuro e aoristo 
e saber usa-los exegeticamente, e também fazer que os mesmos aprendam a usar as 
preposições e suas funções na sintaxe. 

Hebraico II 

EMENTA: Nesta matéria o aluno estudará toda a estrutura verbal da língua hebraica inclusive uma 
introdução ao método de identificação mecânica. Será introduzida a sintaxe hebraica que é parte 
fundamental para exegese além de continuar com memorização de vocabulário e treinamento de 
leitura usando alguns capítulos em Gênesis. O conteúdo da matéria inclui: O particípio do grau Qal. 
O indicador do objeto direto. A estrutura verbal da língua hebraica, Verbos regulares e irregulares, O 
perfeito do Qal, O imperfeito do Qal, Imperativo, Jussivo e coortativo. 

Historia Eclesiástica II  

EMENTA: Esta matéria procurará ressaltar a importância do conhecimento da História da 
Igreja e o auxilio que ela pode dar ao estudante da Bíblia, estudará os primórdios das Igrejas 
hoje existentes o papel de seus lideres e o crescimento das mesmas. Fornecer dados sobre a 
História da Igreja nos últimos 400 anos. Ressaltar o valor da Reforma Luterana em 1517: 
Mostrar as várias ramificações que teve a Igreja Protestante depois da Reforma; Enfatizar a 
necessidade de se ter uma vida pautada na Bíblia Sagrada e fugindo de todo e qualquer erro 
teológico ou doutrinário; Mostrar a Chegada do Evangelho no Brasil, América do Norte e do 
Sul. Fornecer dados sobre os Concílios da Igreja Romana após o ano de 1.200, enfatizando o 



de 1546 e os do Vaticano; Dar condições do aluno definir os termos: Metodismo; Cruzadas 
Puritanismo; Pacto Escocês; Santa Inquisição, etc. 

Evangelho e Cultura 
EMENTA: O objetivo dessa matéria é dar ao aluno uma cosmovisão abrangente e madura 
de evangelismo mundial através de uma perspectiva de povos e etnias levando-os a assumir 
uma responsabilidade pessoal para a conclusão do plano de Deus de alcançar todos os povos 
com o evangelho de Cristo Jesus. O conteúdo básico inclui: dados demográficos, sociais e 
religiosos do mundo atual com ênfase na tarefa inacabada de levar o evangelho aos confins 
do mundo; o conceito de povos e etnias em vez de nações; o desafio de campos resistentes; e 
segundo interesse do aluno e professor será selecionado algumas etnias pesquisando e 
analisando-os no contexto da sua penetração e evangelização. 

Teologia Contemporânea 
EMENTA: O objetivo dessa disciplina é dar ao aluno uma oportunidade de conhecer e 
discutir os principais temas contemporâneos em teologia, o valor de cada um deles e como 
posicionar-se de modo adequado como cristão. O conteúdo de Teologia Contemporânea 
deverá incluir uma análise teológica e filosófica das raízes dos pensamentos teológicos que 
tomam forma nos tempos atuais. Além de entender os temas teológicos, o aluno deverá saber 
como debater e defender-se para a manutenção de uma doutrina bíblica e coerente com os 
princípios cristãos. 
5° PERÍODO 

Teologia Sistemática III (Cristologia) 

EMENTA: O objetivo principal de Teologia III é concluir os estudos sistematizados da 
Teologia Cristã, e firmar no aluno a habilidade de pensar teologicamente de modo 
responsável, coerente e fiel à Palavra de Deus. O conteúdo inclui: Cristologia: Os três 
estados de Jesus Cristo; a humanidade de Cristo; a divindade de Cristo; a união das duas 
naturezas; os três ofícios de Jesus Cristo - Profeta, Sacerdote e Rei; a morte e a ressurreição 
de Cristo etc 

Grego III 

EMENTA: Conhecer o grego Koiné do Novo Testamento e utilizá-lo mais intensamente no 
preparo de sermões e palestras. Trabalhar com o texto original até descobrir o máximo de 
verdades que ele tem para uma correta interpretação, e fazer a sua própria tradução. 

Hebraico III 

EMENTA: Infinitivo absoluto e construto, Sequências narrativas e volitivas, Sufixos 
pronominais nos verbos, Introdução aos graus do verbo hebraico: piel, pual, Hithpael, Hifil e 
Hofal. Trabalhar com o texto original até descobrir o máximo de verdades que ele tem para 
uma correta interpretação, e fazer a sua própria tradução. 

Metodologia Exegética do NT 
EMENTA: O objetivo principal dessa disciplina é aperfeiçoar com o aluno o estudo da 
gramática grega e prepará-lo para uma exegese bíblica confiável partindo do texto original. O 
conteúdo da matéria será revisão da gramática grega, exercícios de fixação da gramática 
grega avançada, exegese de textos selecionados que cooperem na prática do conhecimento da 
gramática. 

Metodologia Exegética do VT 

EMENTA: Os objetivos desta matéria são rever e retomar o estudo dos graus dos verbos e 
da sintaxe hebraica, além de introduzir o aluno a crítica textual e levá-lo a exercícios de 
exegese em Narrativas (Gn 37 – 50) e poesia (Trechos de salmos selecionados ou provérbios 
ou ainda trechos poéticos dos profetas). O conteúdo inclui: Sintaxe da língua hebraica: 
substantivos, adjetivos, numerais, pronomes, conjunções verbos e preposições. Hermenêutica 
em narrativas e poesia do AT. Noções de crítica textual. Introdução à exegese. Exercícios de 
Exegese: tradução de passagens escolhidas pelo professor ou pelo grupo, exercícios de crítica 
textual e aplicação do texto aos dias de hoje através de sermão. 

Historia Eclesiástica III 



EMENTA: Esta disciplina tem como objetivo oferecer ao aluno uma visão global do 
evangelismo no Brasil, bem como realçar a pluralidade dos grupos que marcam o 
protestantismo evangélico brasileiro. Também é objetivo dessa disciplina oferecer ao aluno 
uma visão do papel e espaço ocupado pela CBN no contexto do Brasil, no passado e no 
presente. O conteúdo da disciplina é a história dos principais grupos que implantaram o 
Evangelho no Brasil, bem como a história da CBN, além de uma avaliação crítica da história 
da CBN, e de seu papel como sujeito da história da igreja no presente no futuro. 

Escatologia 
EMENTA: A disciplina fornecerá ao aluno uma visão mais ampla do que vem a ser 
escatologia. Sem direciona-lo para uma corrente de interpretação milenarista. 
Esta disciplina fornecera ao aluno condições de identificar o tipo de escatologia de um 
seguimento religioso pela sua teologia pregada, bem como abordar o assunto, quer em 
pesquisas ou explanação. 

Projeto Monografia 
EMENTA: A disciplina Projeto de Monografia objetiva estimular os alunos/as na busca de 
motivações para encontrar respostas às suas dúvidas. Deve ser norteada no que se refere a 
uma disciplina de um curso superior embora sendo curso livre, ao desenvolvimento de 
trabalho acadêmico que resultará na intenção de transformar o aluno em um instrumento para 
atingir os objetivos acadêmicos que são o estudo e a pesquisa em qualquer área de pesquisa. 
Procurando, seguir rigorosamente as regras definidas pela Associação Brasileira de Normas 
Técnicas - ABNT, para elaboração de trabalhos científicos. Seguindo os critérios nela 
apresentados. 
6° PERÍODO 

Teologia Sistemática IV (Pneumatologia) 
EMENTA: Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo entendido como a Terceira Pessoa da 
Trindade; o Espírito Santo no Antigo Testamento; os símbolos do Espírito Santo; as obras 
iniciais do Espírito Santo na vida do crente; as obras constantes do Espírito Santo na vida do 
crente; o batismo com o Espírito Santo; introdução aos dons. 

Analise exegética AT I 

EMENTA: Esta matéria foi planejada para dar ao aluno a oportunidade de fazer uma análise 
de textos ou livros selecionados, colocando em prática o aprendizado em Visão Panorâmica e 
Hermenêutica. O conteúdo da matéria é um estudo de um livro (ou textos selecionados), 
incluindo autoria, conteúdo básico, esboço, contexto e levantamento dos principais temas 
devocionais, ministeriais e teológicos. O conteúdo também inclui discussão e apresentação 
de problemas do livro e como resolvê-lo, além de teologia bíblica do livro. 

Analise exegética NT I 
EMENTA: Esta matéria foi planejada para dar ao aluno a oportunidade de fazer uma análise 
de textos ou livros selecionados, colocando em prática o aprendizado em Visão Panorâmica e 
Hermenêutica. O conteúdo da matéria é um estudo de um livro (ou textos selecionados), 
incluindo autoria, conteúdo básico, esboço, contexto e levantamento dos principais temas 
devocionais, ministeriais e teológicos. O conteúdo também inclui discussão e apresentação 
de problemas do livro e como resolvê-lo, além de teologia bíblica do livro. 

Analise exegética AT II 
EMENTA: Um estudo exegético de passagens representativas de diversos tipos de literatura 
hebraica. Capacitará o aluno a realizar, a nível básico, a integração da exegese de diversos 
tipos de literatura vétero-testamentária à teologia e à exposição bíblicas. Os objetivos dessa 
matéria são: Traduzir, com a ajuda de um léxico, listas especiais de vocabulário e da folha de 
identificação mecânica, passagens variadas do A.T.; Realizar, a nível básico, estudo de 
vocabulários significativos para a elaboração de sua teologia bíblica do A.T.; Integrar 
exegese e homilética por meio da preparação de um sermão expositivo baseado em um texto 
selecionado de literatura poética do A.T. 

Analise exegética NT II  



EMENTA: Essa matéria visa integrar as matérias de gramática grega e hermenêutica 
oferecendo ao aluno um método prático de como fazer a exegese. Essa matéria desenvolverá 
condições para motivação e aprendizado da exegese a começar a desenvolver sua habilidade 
em fazer exegese a partir do texto original. O conteúdo da matéria será textos selecionados 
no livro de I João, com ênfase tanto na tradução como na exegese do texto e sua aplicação 
para o leitor de modo fiel à gramática e contextualizado. O aluno também saberá como 
registrar os resultados do seu trabalho em forma de um papel exegético. 

Arqueologia/ Geografia Bíblica 
EMENTA: Conceito e utilidade da Geografia Bíblica. A importância da analise geográfica. 
Interpretação ambiental. Quais as áreas geográficas que atraem o interesse da arqueologia 
bíblica. O relevo. A hidrografia. A agricultura. O clima. A vegetação. Posição Geográfica. 
As sociedades. Analisar a Arqueologia e sua importância para o estudo do Velho 
Testamento, comprovando os fatos bíblicos com a ajuda cientifica. Certificar-se das verdades 
bíblicas, como autoridade única da obra de Deus na criação, preservação e história do mundo 
antigo. Conhecer o valor e importância da Arqueologia na comprovação dos fatos bíblicos. 

Teologia Sistemática V (Soteriologia) 

EMENTA: Soteriologia - Exegese do termo “salvação”; arrependimento; Fé, regeneração, 
justificação, adoção, santificação, perseverança etc. O objetivo primordial dessa cadeira é 
levar o aluno a compreender de modo claro e consistente a doutrina da Salvação. O 
significado, as consequências e o modo como ela operam na vida dos homens. 

Monografia 
EMENTA: Sendo a monografia um trabalho acadêmico requisitado para finalização de 
cursos acadêmicos. Trata-se do desenvolvimento de uma proposta orientada no projeto de 
Monografia. Cabe ao aluno à interpretação do caráter biográfico, desenvolver habilidade da 
leitura e interpretação de escritos de autores diferentes com a finalidade de comparação entre 
eles para que se possam produzir sentenças que exponha com clareza a respeito do que leu. É 
de estrutura simples incluindo: introdução, desenvolvimento e conclusão. 
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