
Teologia Bíblica 

 

Justificativa 

 

O Concílio Ecumênico Vaticano II foi o espaço no qual repercutiu o movimento bíblico, 

iniciado anos antes de sua realização. Afirma esse Concílio, na Constituição Dogmática 

Dei Verbum: “Que a leitura e estudo dos livros sagrados, a Palavra de Deus, se difunda 

e resplandeça (2Tess 3,1), e o tesouro da revelação confiado à Igreja encha cada vez 

mais os corações dos homens” (DV n. 25-26). Com isso, a Bíblia se tornou o 

instrumento para iluminar a pastoral e avivar a fé dos cristãos, particularmente na Igreja 

do Brasil, com os círculos bíblicos, CEBs e outras iniciativas nesta área foram muito 

intensos, sempre com o perigo do fundamentalismos e interpretações equivocadas dos 

textos sagrados. Por isso, a necessidade de uma formação qualificada na área bíblica, 

para que se possa haurir toda a riqueza contida nos textos sagrados. 

 

Objetivo geral 

 

O curso de Pós graduação Lato sensu em Teologia Bíblica pretende introduzir os 

cursistas nas últimas pesquisas bíblicas, fazendo uma leitura, ao mesmo tempo, 

exegética, pastoral e orante dos textos sagrados. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Introduzir os cursistas no ambiente bíblico. 

2. Formar assessores para Cursos Bíblicos, Pregações e Palestras. 

3. Fornecer elementos básicos para de interpretação bíblica. 

4. Fomentar o uso da Bíblia na pastoral e na espiritualidade. 

5. Apresentar o conteúdo a partir das pesquisas exegéticas atuais. 

 

Destinatários 

 

1. Pessoas interessadas em se aprofundar no estudo bíblico. 

2. Ministros católicos ordenados e não-ordenados. 

3. Pregadores e palestristas dos diversos movimentos e espiritualidades. 

4. Ministros de culto e fieis de outras denominações cristãs. 

 

Dia da Semana: 

Terça-feira, das 18h50 às 22h30 (dois anos). 

 

Investimento: 

24 pagamentos de R$ 235,00. 

 

Grade curricular  

 

TEOLOGIA BÍBLICA 

Módulo 1 – Questões introdutórias 
Epistemologia teológica; Hermenêutica bíblica; O cristão leigo, sujeito na 

Igreja e no mundo. 

Fev.,Março,Abril 

60h/a. 

Módulo 2 – Questões especiais bíblicas 
Primeiro e Segundo Testamentos a partir das novas pesquisas. Maio - 20h/a 



O Espírito Santo na Sagrada Escritura. Junho - 20h/a 

Mulheres no Primeiro e Segundo Testamentos Agosto - 20h/a 

A Bíblia e a Questão ambiental Set. – 20h/a 

A Trilogia Social: estrangeiro, órfão e viúva no Deuteronômio e Literatura 

Profética. 

Out. 

20h/a 

A comunidade Joanina e a Gnose. Nov. 20h/a 

Módulo 3 – Questões especiais do Segundo Testamento 
Elementos redacionais dos evangelhos. Fev./2018 

20h/a 

A prática de Jesus para com os marginalizados e excluídos. Mar./2018 

20h/a 

As cartas paulinas. Abril/maio 2018 

40h/a 

Módulo 4 – Monografia 
Trabalho de Pesquisa em Teologia Junho/2018 

20h/a 

Módulo 5 – Espiritualidade bíblica 
As festas judaicas e a sua ressignificação pelas comunidades cristãs. Agosto/2018 

20h/a 
A mística de Paulo Set./2018 

20h/a 

A mística apocalíptica: caminho de esperança e comprometimento. Out./2018 

20h/a 

A ecoespiritualidade da Laudato Si. Nov./2018 

20h/a 

 


