
EMENTAS DAS DISCIPLINAS DO SPR 
 

As disciplinas apresentadas neste documento são, em sua maioria, 
obrigatórias e outras são eletivas. 

 
As eletivas são oferecidas aos alunos de acordo com a demanda e 
sustentabilidade. 

 
Homilética Prática ( sermão de prova) 

Ementa: Participação e prédica na capela com avaliação nos níveis 
linguísticos, hermenêuticos, retóricos e teológicos.   
 

Introdução ao AT   

Ementa: Estudo panorâmico da Literatura Veterotestamentária destacando a 

formação do Antigo Testamento e as discussões em torno da autoria, data, 
contexto, mensagem teológica dos livros do Antigo Testamento. 
 
Introdução ao NT  

Ementa: A Formação do Novo Testamento. Panorama literário do Novo 

Testamento: autoria, data, contexto e mensagem teológica dos evangelhos, 
epístolas e apocalipse. 
 
Geografia Bíblica de Israel  

Ementa: Estudo dos aspectos geográficos do Oriente Médio, com ênfase na 

Palestina nos seus aspectos físicos, políticos e econômicos. Uso das histórias 
bíblicas para aprender a geografia. 
 

 
Metodologia Científica  

Ementa: Diretrizes para a leitura, análise e produção de textos. Modalidades 
do trabalho científico: resumos, resenha, normas da ABNT: referências 
bibliográficas, citações, formatação e apresentação gráfica do trabalho 

científico. Conceito de pesquisa científica, papel e importância. Tipos de 
pesquisa. Noções preliminares e básicas dos métodos e técnicas de pesquisa.   

 
Língua Portuguesa  

Ementa: Estudo panorâmico da Língua Portuguesa abrangendo as seguintes 

áreas: fonética, fonologia, ortografia, concordância, regência, produção e 
interpretação textuais. 

 
Educação Cristã  

Repensar a Educação Cristã em seus diversos ambientes, desenvolvendo 

uma visão reflexiva, entendendo a educação como principal veículo de 
transformação do ser humano holístico.  

 
Teologia de Missões  

Ementa: Os princípios e os conteúdos da Teologia Bíblica de Missões, no 

Antigo e no Novo Testamentos e como a Igreja tem a utilizado no decorrer da 
História.  

 



Homilética  

Ementa: A Homilética, sua história, sua arte, suas teorias, etc. Uma visão 

contemporânea do ministério da pregação com ênfase na Exposição Bíblica.  
  

 
Pregação Expositiva  

Ementa: Exposição do texto bíblico numa perspectiva pluridisciplinar tendo 

como objetivo a contextualização e aplicação da Palavra de Deus. 
 
Fundamentos doutrinários da IPRB  

Ementa: Estudo das concepções doutrinárias da Igreja Presbiteriana 
Renovada expostas na   sua Confissão de Fé.  
 
História Bíblica de Israel  

Ementa: Estudo da História de Israel no Antigo e Novo Testamentos e sua 
relação com os impérios predominantes no cenário internacional. 
 

Método Indutivo 

Ementa: Estudo do livro de Mateus a partir do Método Indutivo de Interpretação  

que envolve o processo de observação, interpretação, avaliação e aplicação.  
 
 
Teologia Sistemática I a II 

Ementa: Estudo sistematizando das principais doutrinas da fé cristã a partir da 

Criação até a Consumação (Teontologia, Cosmologia, Antropologia, 
Hamartiologia, Cristologia, Pneumatologia, Soteriologia, Eclesiologia, 
Escatologia).  
 
Grego  

Ementa: Estudo da estrutura gramatical do Grego Bíblico envolvendo as 
características gerais e classes gramaticais (Artigo, preposições, conjunções, 
advérbios, substantivos, adjetivos, verbos). 

 
Metodologia Exegética do NT  

Ementa: Estudo dos métodos exegéticos de interpretação do NT e sua 
aplicabilidade no estudo bíblico. 
  
Ética Cristã  

Ementa:  Estudo dos fundamentos bíblicos da Ética e sua aplicabilidade para 

discussões éticas contemporâneas.  
 
Sociologia  

Ementa: Estudo da organização e funcionamento das sociedades humanas e 
leis fundamentais que regem as relações sociais. 

 
Hermenêutica Bíblica  

Ementa: Estudo dos princípios de interpretação bíblica fundamentado na 

fidelidade textual e compromisso com a tradição cristã. 
 

Psicologia do desenvolvimento pessoal  



Ementa: Estudo dos princípios da psicologia aplicados a vida do líder cristão. 
 

Análise Atos  

Ementa: Estudo analítico do livro de Atos dos Apóstolos com ênfase na 

exposição histórico-teológico-missional.  
 
Hebraico  

Ementa: Estudo da estrutura gramatical do Hebraico Bíblico envolvendo  
leitura, as características gerais e classes gramaticais (Artigo, preposições, 

conjunções, advérbios, substantivos, adjetivos, verbos). 
 
Metodologia Exegética do AT  

Ementa: Estudo dos métodos exegéticos de interpretação do AT e sua 
aplicabilidade no estudo bíblico. 
 
História da Igreja  

Ementa: Estudo da História da Igreja desde suas origens até o estabelecido e 

desenvolvimento no Brasil, destacando a historiografia, documentos 
eclesiásticos e fatos que marcaram o desenvolvimento da Igreja Cristã. 

 
 
História da Filosofia  

Ementa: Panorama histórico do surgimento e desenvolvimento da Filosofia, 
destacando a construção do pensamento filosófico, mito, os grandes 

filósofos, objeto de estudo  da filosofia  e o método filosófico, as etapas da 
filosofia na História. 
 
Estágio Supervisionado   

Ementa: Prática ministerial acompanhada por um mentor-supervisor que 

envolve a sua imersão na realidade da igreja e outras entidades sociais  tais 
como capelanias educacional, hospitalar, prisional e outras. 
 
Seitas e Heresias  

Ementa: Abordagem sistemática das doutrinas que geraram as diversas seitas 

e  disseminaram heresias ao longo da História Cristã. 
 
História da IPRB  

Ementa: Estudo e reflexão da História da Igreja Presbiteriana Renovada do 
Brasil desde suas origens até os dias atuais. 

 
Legislação da IPRB  

Ementa: Estudo das normas, estatuto e regimento da Igreja Presbiteriana 

Renovada do Brasil, bem como a fundamentação da sua estrutura funcional. 
 
Aconselhamento pastoral  

Ementa: Discute as abordagens do aconselhamento na prática pastoral, 
lidando com temas tais como perdas, crises e conflitos.  

 
 
Filosofia da Religião  



Ementa: Abordagem filosófica da esfera espiritual sob a perspectiva 
metafísica, antropológica e sociológica, que discute temas tais como  Deus, fé, 

ética, religião, mal e a verdade. 
 
Didática  

Ementa: Estudo da história da didática e das estratégias de transmissão e 
produção de conhecimento na relação ensino-aprendizagem.  

 
Efésios  

Ementa:  Análise expositiva da epístola aos Efésios através das ferramentas 
do método indutivo-exegético com ênfase nos temas teológicos 
contextualizados.    
 
Teologia do AT  

Ementa: O estudo dos métodos de teologia bíblica aplicados ao AT;  e a 
discussão dos variados temas teológicos tais como o homem, o pacto, a 
promessa, a lei, o pecado, a redenção, vida reta, morte e além, o dia do 

Senhor, a revelação no AT; e a continuidade e descontinuidade desses temas 
no NT. 

 
Teologia do NT  

Ementa: O estudo dos métodos de teologia bíblica aplicados ao NT; e a 

discussão dos variados temas teológicos tais como o Reino de Deus, 
Parábolas, cristologia, teologia paulina, teologia das epístolas gerais, 

mostrando como esses temas remontam-se ao Antigo Testamento. 
  
 

Pragmática pastoral  

Ementa: Discussão e reflexão sobre as atividades cotidianas do ministério 

pastoral, envolvendo as relações pastor-igreja-sociedade.  
 
 
Aconselhamento familiar  

Ementa: Compreensão dos ciclos familiares numa visão sistêmica, lidando 

com as mudanças e transtornos no sistema familiar.  
 
 
Salmos  

Ementa: Um estudo de salmos variados à luz de seu gênero e estrutura 

literária. É uma análise teológico-expositiva, culminando na contextualização e 
aplicabilidade da mensagem do salmo. 
 
TCC  

Ementa: Estudo dos métodos de pesquisa, planejamento e execução do 

Trabalho de Conclusão  de Curso (TCC) através do uso das normas para 
elaboração de trabalho científico. 
 
História da Teologia  

Ementa: Estudo do desenvolvimento histórico da Teologia, destacando os 

temas e teólogos principais em cada período histórico.  



 
Plantação, revitalização e crescimento de igrejas  

Ementa: Reflexão dos princípios bíblicos e teológicos da plantação e 
revitalização da igreja, visando seu o crescimento e fortalecimento.  

 
Discipulado  

Ementa: Discute um plano de crescimento estratégico sustentável através de 

pequenos grupos e discipulado.   
 
Psicologia da educação  

Ementa: Estudo dos conceitos da psicologia da educacional e os principais 
teóricos tais Vygosky, Freud, Piaget, mostrando suas implicações no processo 

educacional.  
 
Epístolas Pastorais  

Ementa: Análise expositiva das epístolas pastorais  através das ferramentas 
do método indutivo-exegético com ênfase nos temas teológicos 

contextualizados.    
 
Liderança 

Ementa: Discussão dos princípios de Liderança aplicados à prática ministerial.   
 
Isaías  

Ementa: Análise expositiva de Isaías através das ferramentas do método 

indutivo-exegético com ênfase nos temas teológicos contextualizados.    
 
Teologia Contemporânea  

Ementa: Estudo do pensamento teológico moderno-contemporâneo, os 
principais pensadores e suas contribuições.   

 
Administração eclesiástica  

Ementa: Discussão da organização e funcionamento da igreja local, 

destacando os aspectos específicos da gestão organizacional, através de 
recursos diversos informatizados. 

 
Romanos  

Ementa: Análise expositiva da epístola de Paulo aos Romanos através das 

ferramentas do método indutivo-exegético com ênfase nos temas teológicos 
contextualizados.    
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