
MÓDULO I – FUNDAMENTOS DA TEOLOGIA E PRÁXIS CRISTÃ CONTEMPORÂNEA  

DISCIPLINAS CARGA HORÁRIA

Teologia Pública 30h

Hermenêutica Contextual 30h

Teologia Pastoral Contemporânea 30h

Eclesiologia Contemporânea 30h

O Primeiro Módulo, que poderá oferecer certificação de extensão caso o estudante decida não concluir o curso de Especia-
lização, visa fornecer ao corpo discente conceitos, perspectiva teórica e discussão relativa à prática pastoral e teológica 
no mundo contemporâneo. 

DESAFIOS ÉTICOS E MISSIONAIS NA PRÁTICA PASTORAL CONTEMPORÂNEA - PRESENCIAL

MÓDULO II – DESAFIOS GERAIS 

DISCIPLINAS CARGA HORÁRIA

Pluralismo Ético e Religioso Contemporâneo 30h

Respeito e Tolerância: para uma ética pública cristã  30h

Espiritualidade e os Desafios do Mundo Contemporâneo 30h

Desafios da Bioética 30h

O Segundo Módulo, que poderá oferecer certificação de extensão caso o estudante decida não concluir o curso de Espe-
cialização, visa fornecer ao corpo discente conhecimentos indispensáveis ao discernimento e ação em relação a desafios 
éticos e espirituais amplos na contemporaneidade. 

MÓDULO III – DESAFIOS ESPECÍFICOS 

DISCIPLINAS CARGA HORÁRIA

Prática Pastoral e Desafios de Gênero 30h

Prática Pastoral e Desafios do Racismo 30h

Prática Pastoral e Desafios Políticos da 
Contemporaneidade 30h

Prática Pastoral e Desafios da Disciplina e 
Implicações Jurídicas 30h

O Terceiro Módulo, que poderá oferecer certificação de extensão caso o estudante decida não concluir o curso de Especia-
lização, fornecer ao corpo discente conhecimentos indispensáveis ao discernimento e ação em relação a desafios éticos e 
espirituais específicos na contemporaneidade. 
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EMENTÁRIO 

Teologia Pastoral Contemporânea 
O ministério pastoral no mundo contemporâneo enfrenta desafios inéditos na história 

das igrejas cristãs. Esta disciplina visa recuperar fundamentos bíblicos e teológicos da 
tradição reformada para a compreensão do ministério pastoral e para a elaboração de 
práticas de renovação ministerial e aperfeiçoamento pessoal de ministras e ministros. 

Hermenêutica Contextual 
A leitura e o uso da Bíblia nas igrejas voltaram a ser um desafio crucial no mundo con-

temporâneo. Modos tradicionais de ensino bíblico não são mais eficazes e novos modelos 
ainda não se cristalizaram. Esta disciplina visa construir modelos de interpretação e ensino 
comunitário da Escritura a partir de uma compreensão contextual da hermenêutica bíblica. 

Teologia Pública 
Cada vez mais a igreja enfrenta problemas e desafios provenientes da vida pública do 

país em sua amplitude e generalidade. Como exercer a cidadania? Como enfrentar situa-
ções políticas de corrupção e indiferença? Qual é o papel do Estado? Estas e outras ques-
tões estão envolvidas neste estudo da dimensão pública da teologia na sociedade con-
temporânea, com ênfase para questões da cidadania e da democracia. O discernimento do 
‘público’ é um passo fundamental para a construção de uma teologia prática e missionária 
da igreja e da pessoa cristã no espaço público atual. 

Eclesiologia Contemporânea 
A identidade e missão das igrejas cristãs no mundo contemporâneo está em constante 

processo de reconstrução diante das inovações culturais e tecnológicas aceleradas. Esta 
disciplina visa rediscutir os fundamentos bíblicos e teológicos da tradição reformada com 
vistas à reflexão permanente sobre a identidade e as práticas de espiritualidade, minis-
tério e missão da igreja em seu ambiente comunitário e denominacional, bem como na 
sociedade ao seu redor.  
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Pluralismo Ético e Religioso Contemporâneo 
As sociedades contemporâneas são plurais em alta medida e uma das consequências 

são os conflitos entre diversos pontos de vista ético e crenças religiosas. Esta disciplina 
visa fundamentar a prática da compreensão do outro e do enfrentamento do pluralismo 
com uma atitude dialogal cristã compassiva e libertadora. 

 Respeito e Tolerância: para uma ética pública cristã  
Diante da pluralidade social, cultural, ética, política e religiosa, a sociedade precisa de-

senvolver as virtudes do respeito e reconhecimento do outro, bem como a da tolerância 
para com os comportamentos e posicionamentos minoritários. Esta disciplina visa funda-
mental a prática cristã do respeito, da tolerância e do reconhecimento mútuo. 

 Espiritualidade e os Desafios do Mundo Contemporâneo 
Há muitas formas de religiosidade e espiritualidade no mundo contemporâneo, diante 

das quais a membresia das igrejas fica perplexa e confusa. Esta disciplina visa compreen-
der os fenômenos da espiritualidade contemporânea e orientar o povo de Deus no desen-
volvimento de uma espiritualidade ampla, sadia, cristocêntrica e missionária. 

 Desafios da Bioética 
As tecnologias ligadas a alterações e proteção do corpo humano, bem como de plantas 

e espécies animais levantam uma série de desafios ligados ao direito à vida e à dignidade 
do viver. Esta disciplina visa discutir propostas bioéticas com fundamentação cristã, com 
vistas a orientar o povo de Deus no enfrentamento de questões cotidianas importantes 
como, por exemplo, aborto, gravidez assistida, sustentabilidade e mundo urbano; uso de 
células-tronco embrionárias, etc. 

Prática Pastoral e Desafios de Gênero 
A história das igrejas cristãs dá testemunho da presença do machismo e outras atitu-

des pecaminosas com relação à identidade de gênero, assim como também manifesta 
importantes exemplos de busca de igualdade e dignidade humanas ligadas às questões 
de gênero. Esta disciplina visa discernir os desafios das identidades de gênero no mundo 
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contemporâneo e construir modos práticos de construção de atitudes éticas adequadas 
em relação à diferença, de criação e manutenção da igualdade entre homens e mulheres 
na comunidade cristã, bem como formas cristãs de posicionamento diante dos movimen-
tos e identidades homoafetivas em geral. 

Prática Pastoral e Desafios do Racismo 
O racismo é um dos problemas endêmicos da sociedade e cultura brasileira. De forma 

mais marcante é o racismo contra a população negra do país, mas também há formas de 
racismo com relação a povos indígenas e minorias como povos ciganos. Esta disciplina 
visa formular conceitos e modos práticos de enfrentamento do racismo, a partir da com-
preensão cristã da criação de todas as pessoas e raças por Deus e do amor salvífico de 
Deus em Cristo por todas as pessoas e raças. 

Prática Pastoral e os Desafios Políticos da Contemporaneidade 
O mundo contemporâneo ocidental vive uma crise política sem precedentes nas socie-

dades democráticas. Não só questões de corrupção de agentes públicos, mas também de 
falta de projetos políticos efetivamente voltados à justiça e bem-estar social. Esta disci-
plina visa discernir o mundo político contemporâneo e ajudar o povo de Deus a construir 
modos eficazes de atuação na espera política em geral. 

 Prática Pastoral e Desafios da Disciplina e Implicações Jurídicas  
A prática da disciplina na igreja, por si só, já é um desafio em uma época como a atual, 

marcada por relativismos éticos e por um individualismo exacerbado. Além destes desa-
fios, porém, entram em cena também desafios derivados das implicações legais e jurídi-
cas da vida da igreja. Esta disciplina visa discernir esses desafios e apoiar o povo de Deus 
e sua liderança ministerial na formulação de modos bíblicos e práticos de enfrentamento 
desses desafios.


