
Seminário “Bíblia Hoje”

Curso Avançado

Plano pedagógico e estrutural

A Escola:

O Seminário Teológico Bíblia Hoje é uma instituição de ensino teológico cujo propósito é 

capacitar cristãos para uma propagação eficiente do evangelho. Por meio de um currículo 

contemporâneo e acessível a todos.

Curso Avançado em Teologia

O Curso Avançado em Teologia  objetiva  formar teólogos que possuam atitudes ético-

cristãs, habilidades intelectuais e com competência para ser, convivir e agir na exposição da 

palavra, na ação evangelística, no trabalho ministerial, contando com a  capacidade de uma leitura 

adequada da Bíblia, sob a ação do Espírito Santo, com criatividade e espirito empreendedor no 

desenvolvimento da missão cristã.

Metodologia de ensino: 

Como como requisito para o sucesso do aprendizado, perfaz-se necessário que o aluno 

comprometa-se com o aprendizado, realizando leituras prévias do conteúdo, assim como 

confrontando com a Bíblia Sagrada, participando ativamente das aulas online. 



TEMPO E DURAÇÃO DO CURSO

O curso avançado tem a duração de dois anos (1600 horas de curso), com aulas online, e 

contando apostila-texto e vídeos de apoio.  

Grade curricular do curso Avançado

O Seminário Bíblia Hoje, possui uma grade curricular bíblica e equilibrada, com matérias 

essenciais para o desenvolvimento de um cristão.  São 28 matérias durante dois anos.

Bibliologia (Teologia Sistemática – Bíblia) Cristologia ( Teologia Sistemática – Cristo)
Diaconia (Teologia Prática) Geografia e História Bíblica ( Teologia Bíblica)
Como estudar e interpretar a Bíblia Educação Cristã (Teologia Prática)
História da Educação Teológica no 
Pentecostalismo Brasileiro – matéria especial

Síntese do NT (Teologia Bíblica)

Ética ministerial (Teologia Ministerial) Pneumatologia (Espírito Santo)
Síntese do AT (Teologia Bíblica) Dons e Ministérios (Teologia Prática)
Teontologia (Estudo sobre Deus) Reforma Protestante – matéria especial

História das Religiões ( Religião) Soteriologia (Salvação)
Homilética (Teologia Prática) Teologia do Obreiro (Teologia ministerial)
Evangelismo e Missões (Teologia Prática) Noções de Grego e Hebraico 
Filosofia cristã (Filosofia) Introdução a Sociologia 
Aprofundamento Bíblico (Profetismo do AT) Aconselhamento e psicologia pastoral 
Apologética cristã (Defesa da fé) Teologia Contemmporânea
Aprofundamento em Teologia Sistemática   
Matéria especial

Espiritualidade - Matéria especial 



Curso Avançado - Matéria: Bíbliologia

O Aluno deve ler e estudar todo o conteúdo

Assistir os vídeos de apoio.

Aulas 001 e 002

Relativismo;  Bíbliogia;  A Indestrutibilidade da Bíblia; A Natureza da Bíblia; Materiais de Escrita; 
Antigo Testamento e livros desaparecidos do NT;O Novo Testamento; O Cânon do NT e 
Testemunhos acerca do NT.

Ler o seguinte artigo: 

http://blogteologiaparatodos.blogspot.com/2014/09/como-compreender-o-antigo-
testamento.html

Atividade: Elaborar um artigo com o tema: Quais são os  materiais de escrita da Bíblia

Aula 003 e 004 

 Os Livros Apócrifos; Pseudopígráfos; Curiosidades; A preservação e a tradução da Bíblia; Códices 
ou Rolos; Manuscritos; Traduções e Versões; A Bíblia em Português; Alguns fatos sobre a Bíblia; 
Curiosidades e Como Estudar e Interpretar a Bíblia. 

https://artigos.gospelprime.com.br/a-letra-mata-mas-o-espirito-vivifica/

http://blogteologiaparatodos.blogspot.com/2014/09/tanakh-biblia-que-jesus-lia.html

 Atividade: Elaborar um artigo com o tema: Como a Bíblia chegou até nós.


