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“MORTE, ONDE ESTÁ TUA VITÓRIA?”
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TEMAS E
SUBTEMAS

Há tempo de nascer e
tempo de morrer

Existência pósmortal entre
esoterismo,
espiritismo e fé cristã

Imortalidade da
alma através da
ressurreição dos
mortos

A ressurreição de
Jesus e a certeza da
ressurreição dos
mortos

EMENTA
(facultativo)
Morte como tema da fé cristã. Abordagem de
textos selecionados do AT e do NT que
lançam luz sobre os vários aspectos da
compreensão judaico-cristã da morte. Morte
no contexto do Antigo Oriente. Ritos e
cânticos fúnebres. O cuidado com os mortos.
O medo e a ameaça de morte. O mundo dos
mortos. Morte e transitoriedade da vida. Morte
como limite da vida, como salário do pecado,
como expiação do pecado e como devolução
da vida.
Reflexão bíblica sobre Colossenses 1,12-20.
Existência pós-mortal na perspectiva do
esoterismo, do espiritismo e do ocultismo. As
experiências de quase-morte. Tanatologia e o
diálogo pastoral com moribundos e quase
mortos. Os mortos como aqueles que estão nas
mãos de Deus. Análise de textos bíblicos que
abordam o assim-chamado “estado
intermediário” (entre a morte do indivíduo e a
ressurreição universal). Os conceitos de
eternidade e tempo e as nossas cosmovisões
terrenas.
O que é realmente a alma? A compreensão
platônica da imortalidade da alma e sua
absorção no cristianismo. Reencarnação e
transmigração da alma. A teoria da morte total
e o perigo das concepções niilistas. Em que
sentido o ser humano enquanto alma é
imortal? Consolo diante da morte e a certeza
de estar nas mãos de Deus na morte. Análise
de textos bíblicos sobre alma, morte,
imortalidade.
Interpretação de 1 Ts 5,1ss; 1 Co 15,1-49. A
ressurreição de todos os mortos em Dn 12,2 e
Jo 5,24-29. O significado da primeira e da
segunda ressurreição no livro de Apocalipse.
Ressurreição dos mortos e transformação dos
vivos. O que se pode dizer sobre o
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10/10

24/10

14/11
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O fim do tempo, a
parusia (volta) de
Cristo e as heresias
sobre o fim dos
tempos

O juízo de Deus no
último dia – Será que
todos serão salvos?

Preparar-se para
a morte - a
verdadeira sabedoria
da vida
Morte e luto –
Experiências
limítrofes da vida
humana

O que vem depois?
Sobre o nada, o céu e
o inferno

“arrebatamento”? Como os mortos
ressuscitarão: Corpo terreno e corpo celestial
conforme 1 Co 15.
Orientação bíblica: Análise de 2 Tm 3,1-4,8. O
“apocalipse” dos evangelhos sinóticos (Mt
24,1-36; Mc 13,1-37; Lc 21,5-36); 1 Co 15,5058. A demora da parusia e seu significado.
Heresias do fim dos tempos (Milenismo e
Utopismo). Os sinais dos tempos e a vinda do
filho do homem.
Orientação bíblica: 1 Jo 4,9-21; 1 Co 4,1-5 (cf.
2,12-16 e 3,11-17); Deus como juiz na criação
e na redenção, no presente e no futuro; O juízo
final das obras de vivos e mortos; o
significado da fé e o significado das obras no
juízo final; o duplo desfecho do juízo final e
uma avaliação do universalismo (teoria,
segundo a qual todos serão salvos); o que se
deixa afirmar sobre os “galardões” que estão
prometidos aos crentes?; será que há “cristãos”
anônimos que serão salvos?; O mistério: “e
assim todo Israel será salvo” (Rm 11,26)
O preparo para a morte e os textos de consolo
da tradição cristã. O processo do morrer. O
acompanhamento de pacientes terminais.
Aprendendo a lidar com a própria
transitoriedade e terminalidade, morte e
perdas.

Prof. Dr. Vítor H.
Schell

Prof. Dr. Werner
Wiese

Prof. Dr. Paulo A.
Butzke

O que é luto. As tarefas do luto. Quando o luto
adoece. O acompanhamento a enlutados.
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Uma análise dos textos bíblicos que falam do
céu e do inferno, e a pergunta sobre o que é,
afinal, o “céu” e o que é o “inferno” e a
“segunda morte”. O que é “vida eterna”? O
significado de 1 Co 15,28: “Deus será tudo em
todos”; O que é a “nova Jerusalém”?
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