Convenção Baptista Portuguesa
FORMAÇÃO BÍBLICA E TEOLÓGICA
PARA TODO O POVO DE DEUS, AO LONGO DE TODA A VIDA
______________________________________________________________________________

Aulas com Início em 11 de fevereiro 2019
No 2º semestre (de 11 de fevereiro a 27 de junho 2019) o Seminário oferece as disciplinas abaixo indicadas. As disciplinas assinaladas
com * têm precedências. As demais podem ser feitas por novos alunos. A referência a 1 ECTS traduz o tempo investido pelo aluno
(de 25 a 28 horas) em cada unidade curricular, repartidas entre o trabalho em contexto de aula presencial e o trabalho autónomo
realizado pelo aluno. Normalmente uma disciplina tem duas aulas consecutivas de 1 h 45 min cada, num dos dias da semana, em
horário pós-laboral.
NOTA IMPORTANTE: Esta oferta está sujeita a confirmação. No caso de uma disciplina ter 3 ou menos inscrições, não é garantida
a sua oferta.

Disciplinas do 1º Ano em QUELUZ (sede)
Apologética (5 ECTS)
Nesta disciplina aprofundar-se-á o exercício da defesa da fé diante de temáticas absolutamente cruciais para a
contemporaneidade, confrontando a mundividência cristã com as perspetivas antagónicas à mesma.
Fundamentos Espirituais (5 ECTS)
Esta disciplina tem como objetivo principal ajudar o aluno, como um discípulo, no desenvolvimento dos seus fundamentos
espirituais na pessoa de Jesus Cristo.
Introdução ao Novo Testamento (5 ECTS)
Esta disciplina visa abrir os horizontes do aluno e leitor do NT para o sentido e conteúdo de cada livro e introduzir informação
histórica, geográfica, cultural e autoral necessária a uma compreensão contextualizada.
História da Redenção (5 ECTS)
A disciplina traça um panorama histórico e bíblico-teológico do plano e mensagem bíblicos da redenção e as suas implicações
para a igreja e o mundo hoje.
Hermenêutica * (5 ECTS) (precedência: Metodologia de Estudo da Bíblia)
A finalidade principal desta disciplina é que o aluno seja capaz de estudar a Bíblia com o fim de interpretar e aplicar fielmente a
sua mensagem e de orientar estudos bíblicos indutivos.

Disciplinas do Nível Médio (2º e 3º Ano) em Queluz (sede)
Comunicação Cristã Contemporânea (5 ECTS)
Esta disciplina visa apoiar o aluno na compreensão do processo de comunicação da comunidade de crentes com o meio social em
que se integra, suas implicações teológicas, sociais e técnicas e no desenvolvimento de modelos estratégicos de comunicação –
um comunicador com uma perspetiva cristã.
Ética Cristã II: Mordomia Integral (5 ECTS)
Estudo aprofundado e prático do quinto ao décimo mandamento do Decálogo, e todos os textos bíblicos relacionados,
estabelecendo bases para a mordomia integral do cristão na área familiar e conjugal, na área da ética médica, na sociedade e
meio ambiente e no domínio financeiro.
Cristianismo e Sociedade em Portugal (5 ECTS)
Com esta disciplina pretende-se proporcionar uma abordagem histórica ao cristianismo atualmente presente na sociedade
portuguesa, permitindo ao discente compreender o desenvolvimento do Protestantismo e do Catolicismo em Portugal de modo
a conhecer a religiosidade cristã contemporânea do nosso país.
Língua e Exegese do VT II *(5 ECTS) (precedência: Introdução ao VT e Língua e Exegese do VT I)
Interpretação dos livros poético-sapienciais (Jó a Cantares) e dos livros proféticos. Aplicação do método exegético à Poesia e
Profecia. Uso do Hebraico.
Literatura e Teologia nos Livros Poéticos e Proféticos do VT *(5 ECTS) (precedência: Introdução ao VT)
Nesta disciplina abordaremos as especificidades da literatura sapiencial e poética, bem como analisaremos, exegética e
teologicamente, porções selecionadas onde nos deteremos em análise e aplicações que sejam relevantes à vida espiritual e moral
tanto do aluno quanto na igreja.

Formação Integradora I e II (2 ECTS) (precedência: 60 ECTS concluídos)
Desenvolvimento do carácter e capacidades ministeriais do aluno através do envolvimento semanal em oportunidades de
evangelização, discipulado e serviço na igreja e comunidade.
Ministério Pastoral * (5 ECTS) (Precedência: 120 ECTS concluídos)
Esta disciplina pretende desenvolver e clarificar as motivações, critérios, requisitos, atitudes e competências necessários para o
exercício efetivo da vocação pastoral, considerando as descrições bíblicas desta tarefa (I Tim. 3:1).
Estágio* (5 ECTS) (precedência: Min. Pastoral, Min. Mercado de Trabalho ou Min. Educacional (ou tirada em simultâneo)
O estágio serve como ponte entre a sua aprendizagem ao longo dos seus estudos e o seu futuro ministério. Desenvolve-se, em
geral, numa igreja local, com o pastor como mentor.

Disciplinas de Opção em Queluz (sede)
Biblical and Theological English (1 ECTS)
This course is designed for anyone with intermediate or advanced English skills to become more comfortable with speaking,
writing and using English in their day-to-day lives. Individuals will enjoy the fun, relaxed classroom atmosphere while improving
their English by studying Biblical themes and relevant worldview topics.
Curso Intensivo “Desporto e Fé” (1 ECTS)
Curso teórico-prático, num fim de semana, destinado a todos os que pretendem adquirir conhecimentos bíblicos e teológicos
relacionados com o desporto e explorar formas de ministrar o amor de Deus nos contextos desportivos.
Viagem Missionária (1 ECTS)
O aluno experimentará um contexto transcultural, vivendo, orando e partilhando Jesus com as pessoas. Uma disciplina/viagem
em que o aluno aprende em equipa, desenvolvendo o seu conhecimento e visão de missões, em comunhão com Deus.
Evangelismo em Ação (1 ECTS)
Dois dias de formação teórico-prática, em equipa, numa igreja local. Datas previstas: fins de semana em abril e maio
“Mãos Sujas” - Aprender disciplinas espirituais fora da zona de conforto (2 ECTS)
Nesta experiência vamos aprender num ambiente fora de sala de aula, em equipa, organizando a vivência diária, realizando
tarefas, estudando a Palavra e orando juntos.

Disciplinas STB ONLINE ao VIVO síncrono (individual ou em pequenos grupos)
História e Pensamento Cristão (5 ECTS)
O estudo das grandes épocas da história do cristianismo com especial consideração ao desenvolvimento do seu pensamento,
com o propósito principal de oferecer aos alunos as bases históricas para a análise da igreja, cultura e pensamento ocidentais dos
dias de hoje.
Comunicação Cristã Contemporânea (5 ECTS)
Ver descrição da disciplina acima.
Desenvolvimento Integral (5 ECTS)
Este curso dá ao estudante a oportunidade de se tornar um aprendiz que busca maturidade. Ele trata com a pessoa em particular
nas seguintes áreas: Capacidades para o sucesso académico; hábitos pessoais para a eficácia; maturidade espiritual.
Evangelismo e Discipulado (5 ECTS)
Esta disciplina visa capacitar o aluno quanto aos conteúdos essenciais do ministério da evangelização e discipulado despertandoo para a urgência de uma atitude e mentalidade evangelísticas e discipuladoras permanentes entre as igrejas locais e os seus
membros.
Estilo de Vida Ministerial (5 ECTS)
A exploração do conceito de ministério numa perspetiva holística entendida pessoalmente. Análise de estratégias práticas para
o desenvolvimento de um estilo de vida ministerial.

Disciplinas ONLINE assíncrono na plataforma Teófilos
Ver detalhes em www.teofilos.org
Introdução ao Velho Testamento II (5 ECTS)
O estudo do mundo bíblico transmitindo ao aluno conhecimentos históricos, políticos, geográficos e sociais acerca de Israel e dos
povos que interagem com a nação israelita, dando uma panorâmica abrangente do Velho Testamento.
Aprendizagem ao Longo da Vida (5 ECTS)
Proporciona ao aluno a oportunidade de se tornar um aprendiz que tem as ferramentas necessárias para buscar crescimento e
maturidade ao longo da vida.
Evangelismo e Discipulado (5 ECTS)
Ver descrição da disciplina acima.
Pedagogia e Didática (5 ECTS)
A finalidade principal da disciplina é que o aluno seja capaz de ensinar, em particular a Bíblia, em contextos diferentes,
promovendo o desenvolvimento espiritual dos seus alunos.

Para mais detalhes, dias e horas das disciplinas, consulte:
www.seminariobaptista.com.pt
Email: geral@seminariobaptista.com.pt - Tlf: 214 373 036 (depois das 15h00)// Tlm: 968 017 651

