
 
 

 

 

PLANO DE ENSINO – TEOLOGIA NÍVEL A 

(ENSINO SUPERIOR) 

 

1. PRÉ-REQUISITOS 
 

 - Segundo Grau Completo. 

 - É necessária indicação da pároco/ministro encarregado e autorização do bispo diocesano. 

 

2. OBJETIVOS GERAIS DO CURSO 

 

a) Proporcionar a formação e capacitação teológica de pessoas que, candidatos ou não ao 

ministério ordenado desejam melhor se p r ep a r a r  pa ra  r e spond er  ao  ch amad o  de  

Deus ,  num ma io r  comprometimento com a Missão da Igreja. 

b) Instrumentalizar o candidato para uma vide de Adoração e Missão, de vez que o curso não 

pode ser meramente teórico. O simples conhecimento teórico das discipl inas não capacita  

ninguém ao ministério, se não houver comprometimento pessoal e engajamento pleno na 

vida da Igreja. 

c) Ensejar a compreensão dos direitos e deveres da pessoa humana, o respeito à 

dignidade e as l iberdades fundamentais do  homem, o desenvolvimento integral da 

personalidade humana e sua participação na obra do bem comum e na evangelização. 

 

3. OBJETIVOS POR DISCIPLINAS 

a) METODOLOGIA DE PESQUISA - Possibilitar ao estudante instrumento adequado para o 

trabalho científico; diretrizes e técnicas de estudo que permitam disciplinar o trabalho 

intelectual, garantindo maior produtividade e sistematização. 

b) FILOSOFIA – Levar o aluno a perceber do que se trata a fi losofia, quais são suas 

origens e sua relação com a  vertente de pensamento judeu-cristã. 

c) BÍBLIA - Oportunizar ao estudante uma visão geral e global da Bíblia, ensejando a sua 

compreensão. Capacitando o estudante a entender e discorrer sobre o significado dos 

Planos da Criação e da Redenção, o significado do livro, sua linguagem e formas, sua história e 

importância para a Fé Cristã. 



 
 

d) HISTÓRIA DA IGREJA  - Possibil i tar um contato com e História de Igreja Cristã como 

um todo e dando ênfase a História da Igreja Anglicana, proporcionando uma compreensão 

das causas e consequências dos acontecimentos, bem como uma visão interpretativa 

evardo roteiro histórico e dos elementos contextuais da Doutrina Cristã, capaz de 

expl icar, o que somos, temos e fazemos ou deixamos de fazer. 

e) TEOLOGIA SISTEMÁTICA - Proporcionar ao estudante uma visão da Teologia como 

reflexão sobre o conteúdo e linguagem da fé, métodos de estudo teológico, relação com 

outras disciplinas, fontes da teologia, pensamento cristão e características anglicanas, dentro 

do contexto da missão de Deus no mundo. 

f) LITURGIA - Proporcionar compreensão geral da história e evolução do Culto Cristão 

como recapitulação da História da Salvação, como Epifania da Igreja, "na mediada em 

que se realiza o passado antecipa o futuro e glorifica o presente messiânico", com especial 

ênfase ao Livro de Oração Comum, ênfase na prática litúrgica e as novas expressões de 

Culto levando em consideração nossa cultura. 

g) EDUCAÇÃO CRISTÃ - Estabelecer, conhecer e vivenciar na prática educativa, juntamente 

com as habilidades teóricas, um processo contínuo de envolvimento com a ação de Deus 

no mundo, procurando reinterpretar a fé cristã em termos de experiências vias, através da 

vida em comunidade, do testemunho e procedimentos didáticos. 

h) ÉTICA - Examinar, como objetivo primordial, as implicações da fé cristã, na conduta, na 

formação do estilo cristão de vida. 

i )  TEOLOGIA PASTORAL  -  Conhecer e discorrer  sobre a abrangência dos 

conteúdos que compõem essa parte da teologia prática, métodos e divisões, levando a 

uma profunda reflexão sobre Adoração e Missão, com vistas ao exercício do ministério que 

é serviço. Acompanhamento, aconselhamento e assistência pastoral. Administração de 

sacramentos .  Proporcionar estudos e ref lexão das l inhas de espi r i tual idade 

desenvolvidas na Igreja com enfoque especial na oração e na disciplina da vida numa 

dimensão de espiritualidade engajada. 

j) CONSTITUIÇÃO, CÂNONES E ADMINISTRAÇÃO PAROQUIAL  - Promover o estudo 

do conjunto das  normas da igre ja ,  para a sua organização,  governo e 

administração. Proporcionar uma visão de estrutura eclesiástica que leve em conta a 

tensão dinâmica de igreja enquanto acontecimento e igreja instituição. 

l) ECUMENISMO - Oferecer uma reflexão sobre a reconciliação cristã como sinal da 

reconciliação humana; a memória da caminhada ecumênica, a contribuição de cada grupo 

e a part ic ipação angl icana; levando o es tudante a um maior interesse pel o 

engajamento no diálogo inter-igrejas e inter-fé, 



 
 

m) HOMILÉTICA - Capacitar o estudante para o preparo e realização de pregação cristã. 

n) MISSIOLOGIA - Desenvolver no estudante o sentido histórico e teológico da missão 

levando em conta o contexto latino-americano, a caminhada ecumênica e dentro da visão 

de missão que envolva ao mesmo tempo: 

I) Proclamação da Palavra. 

2) Ensino, Batismo e alimento espiritual. 

3) Serviço de amor aos necessitados (diaconia). 

4) Transformação social. 

5) Preservação da integridade da Criação. 

 

 

4. FUNCIONAMENTO DO CURSO 
 

a) O curso é realizado a distância. 

b) O estudante tem que participar de dois encontros anuais (um em cada semestre) como parte 

da sua carga horária. 

c) Cada módulo tem a duração mínima de seis (06) meses, podendo o estudante estender 

esse prazo de acordo com suas possibilidades. 

d) O estudante recebe o material para cada disciplina com os objetivos, conteúdo 

programático, tarefas a serem desenvolvidas e indicações bibliográficas. 

e) Após a conclusão de cada módulo (respeitando-se o tempo mínimo de seis meses) o 

estudante receberá o material do módulo seguinte. 

f) O estudante conta com a equipe do CETESMA durante os encontros para tirar qualquer 

dúvida e também pode entrar em contato com a secretaria do centro de estudos durante os 

horários de atendimento. 

g) Cada estudante terá um tutor para acompanhá-lo nos seus estudos nomeado pelo bispo 

diocesano, com quem deverá manter encontros regulares. 

h) O estudante ao final do curso apresentará uma monografia sobre um tema escolhido 

durante o decorrer dos estudos. Para elaboração dessa monografia contará com o apoio da 

equipe do CETESMA e do seu tutor.  

 

 

 



 
 

 

5. AVALIAÇÃO 

 

Critérios de Avaliação: 

a) Qualitativos (30%) 

 - frequência 

 - participação 

 - atitudes 

 - parecer do pároco/ministro encarregado 

b) Quantitativos (70%) 

- questionários 

 - trabalhos grupais 

 - trabalhos individuais 

 - relatórios de leitura  

 - pesquisas 

Instrumento de Avaliação: 

1)  Controle de presença nos encontros, 

2)  Observância da participação nos encontros. 

3)  Observância das atitudes. 

4)  Trabalhos apresentados. 

5)  Parecer dos párocos/ministros encarregados. 

6)  Monografia conclusiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

6. MÓDULOS DO CURSO 

 

MÓDULO I MÓDULO II MÓDULO III MÓDULO IV MÓDULO V MÓDULO VI 

Bíblia I Bíblia II Bíblia III Bíblia IV Bíblia V Bíblia VI 

História da 

Igreja I 

História da 

Igreja II 
Liturgia II 

Teologia 

Sistêmica II 

Teologia 

Sistêmica III 

Teologia 

Sistêmica IV 

Metodologia 

de Pesquisa 
Liturgia I 

Teologia 

Sistêmica I 
Ética  II Ética  III Liturgia III 

Filosofia   Ética I 
Educação   

Cristã II 

Teologia 

Pastoral II 

Teologia 

Pastoral III 

    
Educação 

Cristã I 

Teologia   

Pastoral I 
Missiologia II Ecumenismo 

      
Missiologia I Homilética 

Constituição, 

Cânones  

      
    

 e Adm. 

Paroquial 

 


