CURSO BÁSICO DE TEOLOGIA
CRONOGRAMA – CBT – Ijuí / Panambi / Cruz Alta / Sta. Rosa – 2016-2017
O Curso acontecerá, via de regra, no terceiro domingo de cada mês, iniciando as 09:00 – 12:00 horas
e se estendendo das 13:00 até as 16:00 horas (Total de 6 h/a por encontro). O local do Curso será na
MEUC de Ijuí, Rua São Paulo, 36 – Centro. Fone: 55-3332-1790
Inscrições: Com a liderança da MEUC de Ijuí / Panambi / Cruz Alta / Sta. Rosa ou, preferencialmente,
pelo site da Faculdade Luterana de Teologia.
Turma: Mín. 30 / Máx. 60
Valor: R$ 80,00 cada aula / encontro
Cronograma:
Módulo 5 – Hermenêutica
Neste módulo você conhecerá os vários gêneros literários que compõem o texto sagrado dos cristãos
e você descobrirá que cada gênero literário possui regras próprias de interpretação.
20/03/16 – Prof. Dr. Roger Wanke
5.1 - Hermenêutica I - Formas de interpretação de textos bíblicos: alegoria, tipologia, sentido
gramatical, histórico e literal.
5.2 - Hermenêutica II - Como interpretar textos da lei? Como interpretar textos proféticos? Como
interpretar as narrativas do AT?
17/04/16 – Prof. Dr. Vitor H. Schell
5.3 - Hermenêutica III - Como interpretar os evangelhos sinóticos? Como interpretar as parábolas?
Realização de exercícios práticos.
Hermenêutica IV - Como interpretar as cartas paulinas? Como interpretar o livro do Apocalipse?
Realização de exercícios práticos.
Módulo 6 – Exegese
Neste módulo você aprenderá, passo a passo, como estudar detalhadamente um texto bíblico a fim
de ter subsídios concretos para uma pregação ou para a condução de um estudo bíblico ou
discipulado.
15/05/16 – Prof. Dr. Vitor H. Schell
6.2 - Exegese II - Passos práticos para a compreensão de textos bíblicos I: Oração / Leitura / Primeira
aproximação / Outras Traduções / Delimitação e Divisão / Exercícios.
6.3 - Exegese III - Passos práticos para a compreensão de textos bíblicos II: Contexto literário /
Contexto histórico / Análise de conteúdo / Exercícios.
6.4 - Exegese IV - Atualização e aplicação de um texto bíblico: Os ouvintes / aplicação indutiva e
dedutiva / apelo / Liturgia e a moldura da prédica.

Módulo 23 – Pregação
O objetivo desta disciplina é dar subsídios práticos para a interpretação, elaboração e exposição das
Escrituras Sagradas na comunidade cristã.
19/06/16 – Prof. Me. Klaus A. Stange
23.1 - Pregação Cristã I - A teologia da pregação: por que a pregação é necessária? O que sustenta o
pregador? Pregação é um ato humano ou divino? Qual o papel do Espírito Santo na pregação? E da
pessoa do pregador?
23.2 - Pregação Cristã II - A prédica e seus ouvintes: algumas vezes, ouvir uma exposição das
Escrituras Sagradas se tornou algo cansativo, monótono, sem graça. É possível que seja diferente? O
que preciso saber a respeito das pessoas que ouvirão a mensagem, antes da pregação propriamente
dita? Explicitar a problemática de ouvintes pós-modernos e o desafio da pregação diante de novos
tipos de ouvintes é o objetivo desta disciplina.
17/07/16 - Prof. Me. Klaus A. Stange
23.3 - Pregação Cristã III - A prédica e sua estrutura: como posso estruturar bem a minha prédica?
Como faço uma boa introdução, para que os ouvintes não “desliguem” depois de 3 minutos? Como
faço uma boa conclusão ou aplicação, para que a comunidade leve a mensagem para casa? Aliás, o
pregador sempre deveria fazer uma aplicação? Trabalhar a estrutura de uma prédica é o objetivo
desta disciplina.
23.4 - Pregação Cristã IV - A prédica e sua apresentação: noções práticas de oratória, de exposição
da prédica. Posturas, correção de cacoetes, linguagem. Exercícios práticos.
Módulo 9 - Bases da fé I: Escritura, Trindade e Criação.
O objetivo deste módulo é ajudar para que você conheça as bases da fé cristã. Você verá que só é
possível falar de Deus porque Ele se revelou a nós! Por isso, o ponto de partida para se falar de Deus
é a Bíblia. Você também aprenderá a respeito da Trindade e as implicações éticas, missionárias e de
espiritualidade que dela derivam. Além disso, esse módulo não deixa de abordar relevantes temas
que derivam do diálogo entre fé e ciência.
21/08/16 – Prof. Dr. Claus Schwambach

9.1 - Dogmática I - A revelação de Deus na natureza e nas Escrituras. A Bíblia como palavra de Deus. O
que é a autoridade das Escrituras?
9.2 - Dogmática II - A Trindade. O Deus cristão é Pai, Filho e Espírito Santo.
18/09/16 - Prof. Dr. Claus Schwambach
9.3 - Dogmática III - As implicações da Trindade para a ética cristã, para a missão da Igreja e para a
espiritualidade.
9.4 - Dogmática IV - A criação do mundo e do ser humano como obra do Deus triúno. A relação entre fé
cristã e ciência. A ciência como dádiva de Deus. O diálogo entre fé e ciência: questões contemporâneas.
Módulo 22 – Diaconia
O objetivo deste módulo é resgatar a dimensão bíblica e prática da diaconia no âmbito da
comunidade cristã; modelos históricos que poderiam inspirar e motivar para a diaconia.
16/10/16 – Prof. Dr. Rolf R. Krüger
22.1 - Diaconia I - Fundamentos Bíblicos da Diaconia.
22.2 - Diaconia II - A diaconia e a igreja local.
20/11/16 - Prof. Dr. Rolf R. Krüger
22.3 - Diaconia III - Modelos de diaconia cristã.
22.4 - Diaconia IV – A prática da diaconia na Comunidade e Sociedade.
Módulo 14 – Ética Cristã

Em meio a um mundo marcado por corrupção e injustiça, guerras e morte, qual a relevância dos 10
mandamentos para o cristão e para a sociedade de modo geral? Como atualizar a ética dos 10
mandamentos para as relações sociais?
19/03/17 – Prof. Dr. Werner Wiese
14.1 - Ética I - Introdução à Ética cristã. Os 10 mandamentos. O uso político da Lei. O uso teológico da
Lei. Tem a Lei uma função didática para a comunidade cristã? Qual a relação entre Lei e Evangelho?
14.2 - Ética II - Os 10 mandamentos (1ª Tábua - 1ª parte). O cristão e seu relacionamento com Deus.
23/04/17 – Prof. Dr. Werner Wiese
14.3 - Ética III - Os 10 mandamentos (2ª Tábua - 2ª parte) As relações humanas são complexas e
ambíguas. Os mandamentos querem preservar a vida diante das ameaças da maldade humana, bem
como buscam criar condições para que a plenitude da vida seja possível.
14.3 - Ética IV - A ética do Sermão do Monte (Mt 5-7) para os dias de hoje.

Módulo 15 - Assessoramento Familiar.
O objetivo deste módulo é abordar o tema família, divórcio e novo casamento numa perspectiva bíblico
teológica e pastoral.
21/05/17 – Prof. Me. Klaus A. Stange
15.1 - Assessoramento Familiar I - A família está mudando. Antigamente os pais tinham muitos filhos.
Hoje, os filhos tem muitos pais! Cada vez mais encontramos uniões homoafetivas, algumas vezes com
filhos. Como devemos nos posicionar? O que é uma família? Que princípios e orientação a Bíblia nos dá
para novas formas de organização familiar e qual é a tarefa da igreja em relação à família e ao
casamento?
15.2 - Assessoramento Familiar II - O plano original de Deus, ao criar o ser humano como macho e
fêmea e instituir o casamento, era que essa união fosse duradoura, até que a morte os separe. No
entanto, a separação e o divórcio são uma realidade em nossa sociedade pós-moderna. Como vamos
encarar essa realidade? O que a Bíblia diz a respeito do divórcio? E do novo casamento? Como
podemos ajudar e cuidar pastoralmente das famílias em processo de divórcio?
18/06/17 – Prof. Dr. Rolf R. Krüger
15.3 - Assessoramento Familiar III - Valores na família: stress, comunicação e o culto doméstico.
15.4 - Assessoramento Familiar IV - Em nossas comunidades há muitas pessoas que sofrem com a
solidão. São pessoas sozinhas, porque não tiveram a oportunidade de encontrar um cônjuge, ou
experimentaram o doloroso processo de separação e divórcio, ou são pessoas que perderam seus
cônjuges pelo falecimento deste. Qual a responsabilidade da igreja para com estas pessoas? Como
podemos vir ao seu encontro, amenizar seu sofrimento, valorizar seu potencial?
Módulo 17 - Edificação de Comunidades I.
O objetivo deste módulo é assessorar comunidades e lideranças na compreensão bíblico teológica da
edificação de comunidades, além de subsídios práticos.
16/07/17 - Prof. Me. Klaus A. Stange
17.1 - Edificação de Comunidades I - O tema da edificação de comunidades cristãs é atual. Em nosso
contexto brasileiro encontramos desde comunidades que importam modelos de edificação
americanos, até lideranças de comunidade que não tem preocupação nenhuma com o tema. Cabe-nos
discutir o tema com equilíbrio e profundida bíblico teológica: Afinal, o que é uma comunidade? É o
grupo de pessoas inscrita como membros? São as pessoas batizadas? É o grupo de pessoas avivadas
ou que tiveram uma experiência de conversão? O que é edificar uma comunidade? Como a
comunidade é edificada?
17.2 - Edificação de Comunidades II - Entre os muitos modelos de edificação de comunidades, esta
disciplina se propõem a apresentar e avaliar o modelo de edificação de comunidades proposto por
Christian Schwartz em sua obra Crescimento Natural da Igreja. O que podemos aprender desse
modelo e de que forma ele pode ser útil para a edificação de comunidades em contexto brasileiro?
20/08/17 – Prof. Dr. Paulo Butzke
17.3 - Edificação de Comunidades III - A comunidade de Jesus não é edificada em primeiro lugar
através de pastores e missionários, mas a partir de cada um de seus membros, na medida em que
cada um coloca os seus dons a serviço da comunidade. Estudar a edificação da comunidade cristã e a
relação da mesma com o sacerdócio real de todos os crentes os dons do Espírito Santo é a proposta
desta disciplina.
17.4 - Edificação de Comunidades IV - Edificação de Comunidades e o papel do pastor e da liderança.
Como a liderança de uma comunidade pode impulsionar a edificação da comunidade, ao invés de
travá-la.

Módulo 11 - Bases da fé III: Cristologia, Espírito Santo, Predestinação e Santificação.
O propósito deste módulo é responder questões centrais a respeito da pessoa e obra de Jesus Cristo e
do Espírito Santo. Ao mesmo tempo o módulo quer ajudar a perceber que o encontro de uma pessoa
com Jesus Cristo, transforma a vida. A fé como uma dádiva e presente de Deus para nós.
17/09/17 – Prof. Dr. Euler R. Westphal
11.1 - Dogmática IX - A pessoa e obra de Jesus Cristo. Quem foi Jesus? Quem morreu na cruz: Deus ou o
homem Jesus? Era Jesus verdadeiramente Deus?
11.2 - Dogmática X - A pessoa e obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo uma energia e força ou é ele
uma pessoa?
15/10/17 – Prof. Dr. Claus Schwambach
11.3 - Dogmática XI - Predestinação, fé, conversão e novo nascimento. Deus quer que todos sejam
salvos. Escolheu Deus alguns para a perdição? Fé e conversão se excluem ou se complementam?
11.4 - Dogmática XII - Santificação: o que significa ser santo e viver uma vida santa?
Módulo 21 - Religiões e Movimentos Religiosos.
O objetivo deste módulo é conhecer e perceber o desafio missionário ou teológico colocado para a fé
cristã a partir de religiões orientais, movimentos religiosos cristãos e nãos cristãos e pelo movimento
neo-pentecostal.
19/11/17 – Prof. Me. Klaus A. Stange / Profª Me. Cristiane Schwambach
21.1 - Religiões I - Religiões orientais: Induísmo/Espiritismo, Islamismo, Budismo. Cada vez mais
percebemos no ocidente a presença de grandes religiões orientais. O ocidente se abre para novas
formas de religiosidade. Conhecer estas religiões e perceber o desafio missionário que as mesmas
colocam, é o propósito desta disciplina. Há liberdade de a comunidade sugerir outra religião oriental,
caso haja um interesse diferente do que proposto no enunciado.
21.3 - Movimentos Religiosos I - Movimentos religiosos cristãos e não cristãos: Igrejas Adventistas do 7º
dia, Testemunhas de Jeová, Mórmons, Maçonaria. Qual o desafio teológico e missionário que estes
movimentos religiosos colocam para o testemunho da fé? Havendo interesse, a comunidade pode
sugerir também outros movimentos religiosos cristãos ou não cristãos acerca dos quais gostaria de
receber informações e esclarecimentos.
Obs: Haverá entrega de certificados no final do Curso (composto por 18 aulas/encontros)
Coordenador: Prof. Me. Klaus A. Stange– k.stange@flt.edu.br
Secretaria Acadêmica: Juliana Andruschechen – secretaria@flt.edu.br
Financeiro: Janete Pflanzer Ropelato – flt@flt.edu.br
Infomações: Mariane Klug Stange – cursos@flt.edu.br

