Seminário Batista Logos—Curso de Master of Ministry
Catálogo das Matérias

1

DEPARTAMENTO DA BÍBLIA
Geral
BG1162 GEOGRAFIA HISTÓRICA DAS TERRAS BÍBLICAS (2 créditos) Um estudo da geografia física,
topografia, geologia, hidrografia, e clima das terras bíblicas e como estes influenciaram a vida dos seus
habitantes e o desenvolvimento da história bíblica. Elementos da história, arqueologia, e geografia que
iluminam as Escrituras serão enfatizados.
BG1862 CRIACIONISMO BÍBLICO (2 créditos) Um tratamento científico e teológico das origens do
universo e da vida na terra. Serão abordadas (1) as teorias seculares modernas e as filosofias que as
geraram, (2) a idade do universo, (3) os métodos de datação, (4) o conceito de um dilúvio universal, (5) e os
dinossauros,entre outros assuntos. Os primeiros capítulos de Gênesis, junto com outras passagens
bíblicas, serão analisados lingüistica e teologicamente para ajudar o aluno a formular uma perspectiva
acurada da obra criativa de Deus.
Antigo Testamento
BV0462 INTRODUÇÃO AO ESTUDO CRÍTICO DO ANTIGO TESTAMENTO (2 créditos) Um estudo da
formação do cânon, da transmissão textual, e das questões críticas da literatura do Velho Testamento,
incluindo uma análise crítica da teoria documentária do Pentateuco. Os livros do Velho Testamento serão
examinados individualmente a respeito de sua unidade, propósito, autoria e data.
BV0862 FUNDAMENTOS EXEGÉTICOS DO ANTIGO TESTAMENTO (2 créditos) Um esboço prático dos
procedimentos de investigação e interpretação da literatura do Velho Testamento, fazendo aplicação à
época moderna. Ênfase especial será colocada na produção de sermões relevantes das Escrituras do
Velho Testamento. Pré-requisito: Hebraico 1
BV1362 ESTUDOS NO PENTATEUCO (2 créditos) Uma discussão dos temas mais proeminentes no livro
de Deuteronômio. O aluno tratará o livro inteiro, participando das discussões dos aspectos literários,
estruturais, e teológicos encontrados no texto.
BV2512 PROFETAS PRÉ-EXÍLICOS (2 créditos) Um estudo dos profetas do AT que escreveram antes do
exílio. A disciplina tratará o profeta de Deus em geral em comparação com os profetas pagãos do Antigo
Oriente Médio. A situação histórica, teológica e cultural de cada profeta será discutida. Também, a matéria
incluirá um tratamento dos aspectos literários dos livros (estrutura, vocabulário, retórica, etc.), os temas
maiores dos autores, e algumas questões textuais.
Novo Testamento
BN0112 GREGO INTERMEDIÁRIO 1 (2 créditos) Estudo da gramática e sintaxe do grego do Novo
Testamento, incluindo prática na tradução de textos selecionados.
BN0262 INTRODUÇÃO AO ESTUDO CRÍTICO DO NOVO TESTAMENTO (2 créditos) Uma introdução à
literatura do Novo Testamento, envolvendo os principais problemas críticos; tais como, a questão do cânon,
do desenvolvimento dos textos críticos, das versões, do problema sinótico, e da ênfase dos livros
individuais.
BN0362 FUNDAMENTOS EXEGÉTICOS DO NOVO TESTAMENTO (2 créditos) Uma investigação de
vários modelos de interpretação do Novo Testamento, com ênfase na metodologia textual, literária, cultural,
e teológica de exegese. A matéria focalizará o valor prático de exegese na preparação de sermões.
BN0462 PANORAMA LITERÁRIO DO NOVO TESTAMENTO (2 créditos) Um estudo da história e da
literatura do mundo mediterrâneo nos tempos de Cristo, analisando as influências do judaísmo, do
helenismo, e do Império Romano sobre a época. Elementos da história, da política, das religiões, e dos
textos antigos (Septuaginta e Qumrã) que iluminam o Novo Testamento serão enfatizados.
BN0572 EXEGESE GREGA DE ROMANOS (2 créditos) Introdução à epístola (incluindo data, autoria,
etc.), comentário exegético hermenêutico do texto em português, tendo por base o texto grego. Doutrinas
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relativas à depravação humana, justificação, santificação, predestinação e o futuro de Israel serão
naturalmente discutidas. O objetivo é dar ao aluno subsídios objetivos (exegéticos) para a compreensão,
interpretação e aplicação dos textos (inclusive pregação).
BN0662 INTRODUÇÃO À CRÍTICA TEXTUAL DO NOVO TESTAMENTO (2 créditos) Introdução ao
estudo da crítica textual dos manuscritos gregos do Novo Testamento. A matéria envolverá a discussão da
história da transmissão do texto do NT, da paleografia dos manuscritos, das tendências escribais, e dos
textos manuais disponíveis hoje em dia. Uma seleção das passagens do NT mais disputadas quanto ao seu
texto original será tratada na sala de aula.
BN1982 HEBREUS (2 créditos) Introdução à epístola (incluindo data, as questões de autoria, etc.),
comentário exegético hermenêutico do texto em português, tendo por base o texto grego. O objetivo é dar
ao aluno subsídios objetivos (exegéticos) para a compreensão, interpretação e aplicação dos textos
(inclusive pregação).
DEPARTAMENTO DE TEOLOGIA BÍBLICA
TB0162 TEOLOGIA BÍBLICA DO ANTIGO TESTAMENTO (2 créditos) Um estudo das contribuições
teológicas dos escritores do Antigo Testamento, tratando dos assuntos de aliança, sacrifîcio, as descrições
de Deus e o centro teológico do Antigo Testamento, além das contribuições distintas dos livros individuais.
TB0362 RELAÇÃO ENTRE OS TESTAMENTOS (2 créditos)
Avaliação bíblica e teológica da relação entre os Testamentos com uma consideração dos elementos de
continuidade e descontinuidade. Os temas de salvação, lei, povo de Deus, Nova Aliança, e reino serão
discutidos. Serão consideradas a metodologia e a hermenêutica especialmente no uso de tipologia e
profecia.
DEPARTAMENTO DE TEOLOGIA SISTEMÁTICA
TS0862 HERMENÊUTICA AVANÇADA (2 créditos) Um estudo do processo de interpretar as Escrituras.
Várias abordagens históricas serão tratadas, incluindo desenvolvimentos mais recentes, com ênfase
especial colocada no método histórico-gramatical. A matéria incluirá uma discussão de princípios
interpretativos gerais para as Escrituras como um todo, e um tratamento de princípios especiais baseados
nos vários gêneros literários da Bíblia.
TS1562 ÉTICA CRISTÃ (2 créditos) Avaliação das principais teorias do bem e do mal, de obrigação, e de
valores morais, visando uma teoria cristã consistente que ajudará o crente nas suas escolhas e decisões
éticas.
TS2062 APOLOGÉTICA AVANÇADA (2 créditos) Um estudo da metodologia apologética no uso das
evidências cristãs na defesa da fé. Inclui uma avaliação do pressuposicionalismo e do evidencialismo na
confirmação do teísmo cristão.
TS2072 LEI E GRAÇA (2 créditos) O crente é obrigado a guardar a lei hoje? Qual é o relacionamento entre
a lei e a salvação? Entre a lei e a santificação do crente? O que significa estar debaixo da lei e não da
graça? Será que isso não leva a libertinagem? Estas questões e muitas outras semelhantes estão no cerne
da vida cristã e a resposta errada leve ou a derrota ou a indiferença. Esta disciplina estudará este assunto à
luz das Escrituras e da teologia.
TS2082 TEOLOGIA E QUESTÕES SOCIAIS (2 créditos) Reflexão crítica acerca da relação da teologia
com as questões sociais, incluindo o posicionamento e o papel da igreja nessa relação. Inclui discussão
sobre as diferenças e semelhanças entre Israel e igreja e exemplos históricos de relação entre teologia e
questões sociais, bem como o aspecto da adoração a Deus nesta temática.
TS2092 ANTROPOLOGIA: CONCEITOS TEOLÓGICOS E FILOSÓFICOS (2 créditos) Esta disciplina não
se propõe a sistematizar o assunto nas Escrituras, mas sim, avaliar as teorias acerca do ser, discutir textos
bíblicos que fundamentam uma teoria antropológica no Antigo Testamento (ênfase em Gn 2.7), discutir as
consequências contemporâneas resultantes de uma cosmovisão antropológica e discutir os teoremas
filosóficos que norteiam a ética: sociedade, família, conflitos e angústia; teoremas teológicos que norteiam
conceitos: pecado, queda, redenção, eternidade, morte, espiritualidade, corpo, alma, santificação, etc.
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TS2112 O DINÂMICO DO PECADO E A ESCRAVIDÃO DO CORPO (2 créditos)
TS2122 O DESENVOLVIMENTO DO DISPENSACIONALISMO E SUA IMPLICAÇÃO TEOLÓGICA (2
créditos)
DEPARTAMENTO DE TEOLOGIA HISTÓRICA
TH0162 PROGRESSO DE DOUTRINA 1 (2 créditos) Estudo do crescimento e desenvolvimento da Igreja
Cristã de Pentecostes até a Reforma, dando atenção aos concílios da igreja primitiva, à filosofia e forma do
governo da igreja medieval, e à Renascença na Europa, com ênfase nas pessoas, eventos, e movimentos
significativos.
TH0262 PROGRESSO DE DOUTRINA 2 (2 créditos) Uma história selecionada do desenvolvimento da
Igreja Católica Romana e dos vários grupos protestantes do período da Reforma até ao presente. As
discussões incluirão as realizações dos reformadores, as contribuições da ortodoxia protestante, o
iluminismo do século 18, e a expansão missionária da igreja protestante.
DEPARTAMENTO DE MINISTÉRIO
MN0162 COMUNICAÇÃO E CONFLITO NO MINISTÉRIO (2 créditos) Um estudo do processo de
comunicação, visando melhorar uma das maiores fontes de conflito no ministério. Uma metade da matéria
será dada à administração e à compreensão dos tipos de conflito e a sua resolução.
MN0262 TEOLOGIA DO MINISTÉRIO (2 créditos) Um esclarecimento dos conceitos e princípios da funcão
e ministério da igreja. Será abordada uma teologia bíblica da igreja e sua relacão ao ministério prático.
Buscaremos aplicar os conceitos e princípios nas situacões contemporâneos de ministério. Por fim ajudará
o aluno a avaliar teologias de ministério baseadas em critérios apropriados.
MN0362 O PREPARO DA IGREJA PARA O FUTURO (2 créditos) Esta matéria visa ajudar o obreiro a
desenvolver uma visão para o seu ministério. Esta visão formará a base sobre a qual o pastor poderá tomar
decisões sobre o futuro da sua igreja e as mudanças necessárias para ter um ministério efetivo e relevante
nos dias de hoje. Serão tratados os assuntos de mudança e a maneira de se tornar uma pessoa de impacto
no seu ministério.
MN2782 FORMAÇÃO ESPIRITUAL (2 créditos) Esta matéria busca levar o aluno a investigar o sentido do
cristianismo bíblico para a Formação Espiritual do ministro como também a sua congregação. Também
buscaremos analisar o lugar da comunidade cristã no desenvolvimento espiritual. O curso tem por
finalidade levar o aluno a desenvolver um plano de trabalho de longo alcance para o desenvolvimento
espiritual da sua congregação.
MN3062 METODOLOGIA DE PESQUISA CIENTÍFICA/DIDÁTICA DO ENSINO SUPERIOR (2 créditos)
Uma análise dos elementos necessários à organização do ensino, principalmente do ensino teológico. O
objetivo da disciplina é a fundamentação teórico-metodológica para a sistematização da prática docente,
voltada para a apropriação crítica do conhecimento.
MN3072 HOMILÉTICA AVANÇADA (2 créditos) A pregação que Deus abençoe exige uma dedicação total
à Palavra de Deus escrita. Isto requer um preparo intensivo na exegese histórico-gramatical do texto, uma
concentração no sentido e objetivo do autor original, e a transmissão e aplicação da verdade bíblica aos
ouvintes. Tudo isso envolve também uma certa arte, isto é, habilidade extra-ordinária para comunicar o
Texto antigo ao mundo moderno.

DEPARTAMENTO DE ESTUDOS GERAIS
EG1862 HISTÓRIA DO ESTADO MODERNO DE ISRAEL (2 créditos) Um estudo do assentamento do
povo judaico em Israel durante os últimos dois séculos. Todas as guerras árabe-israelense serão
consideradas e analisadas em termos da sua contribuição para o clima político atual no Oriente Médio.
Serão estudados tópicos como o sionismo, o nacionalismo árabe, as migrações em massa, e as estruturas
social e política que compõem o Israel moderno.

