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CURSO DE EXTENSÃO
MATRIZ CURRICULAR & Áreas

Este documento visa apresentar quatro elementos fundamentais do curso livre chamado FORMAÇÃO
TEOLÓGICA MINISTERIAL: 1) matriz curricular; 2) as áreas temáticas que compõem a matriz e 3) as
ementas de cada uma das 24 disciplinas do curso.

1. MATRIZ CURRICULAR

1º ANO
1º Período
Área
Disciplina
Bíblia

Carga Horária

Canon e Interpretação Bíblica
Pentateuco e Livros Históricos
Livros Poéticos
Livros Proféticos

80
80
80
80

2º Período
Área
Disciplina
Bíblia

Carga Horária

Evangelho e Atos
Epístolas Paulinas
Epístolas Gerais
Apocalipse

80
80
80
80
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2º ANO
3º Período
Área
Disciplina
História
Teologia
Liderança
Liderança

Carga Horária

História I: Cristianismo Antigo e Medieval
Teologia Sistemática: Teontologia-Antropologia-Cristologia-Soteriologia
Integridade Pessoal e Ministerial
Relacionamentos Interpessoais

80
80
80
80

Disciplina
História II: Reforma, Modernidade (Séculos XVI a XVIII) e Protestantismo
Brasileiro
Teologia Sistemática: Pneumatologia-Eclesiologia-Escatologia
Teologia Contemporânea
Liderança Cristã e de Ministérios

Carga Horária
80

4º Período
Área
História
Teologia
Teologia
Liderança

80
80
80

3º ANO
5º Período
Área
Ministério

Disciplina
Ação Social Transformadora
Educação e Ética Cristã
Aconselhamento e Cuidado Cristão (Capelania)
Pregação Bíblica

Carga Horária
80
80
80
80

6º Período
Área
Disciplina
Missão

Carga Horária

Teologia Bíblica da Missão
Evangelização e Plantação de Igreja
Discipulado e Espiritualidade Cristã
Missão Urbana e Missões Transculturais

80
80
80
80

Carga Horária Total

2. ÁREAS
O
curso
FTM
FORMAÇÃO TEOLÓGICA
MINISTERIAL
está
estruturado em três
áreas temáticas:
1) Bíblia
2) História-TeologiaLiderança
3) Ministério-Missão
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3. EMENTAS
1. BÍBLIA
O FTM começa focando na formação em Bíblia, sendo 1 ano completo devotado ao
estudo da Palavra de Deus. As quatro primeiras disciplinas têm seu foco no Antigo
Testamento e as quatro seguintes no Novo Testamento. São fornecidas as
estruturas e as ferramentas para que o estudante tenha uma visão panorâmica do
Antigo e Novo Testamentos. Além disso, será enfatizada a necessidade e
importância de se aproximar da Palavra de Deus em perspectiva missional, ou seja,
da missão de Deus.

2. HISTÓRIA-TEOLOGIA-LIDERANÇA
2.1. História
Após o estudo da Bíblia conduziremos o estudante para compreender a
história da nossa fé, passando pelo Cristianismo Antigo e Medieval, para
compreensão do Cristianismo e sua relação com os mundos antigo e
medieval, especialmente a Patrística, Dogma, Cristandade e Espiritualidade
Medieval. Além disso, focaremos na História da Reforma e Modernidade,
para finalmente chegarmos na inserção do Protestantismo Brasileiro e os
novos movimentos e sua relação com os mundos moderno e
contemporâneo.
2.2. Teologia
Aqui será oferecido ao estudante uma visão geral da Teologia Sistemática
em suas sete disciplinas clássicas: (1) Teontologia; (2) Antropologia, (3)
Cristologia, (4) Soteriologia, (5) Pneumatologia, (6) Eclesiologia e (7)
Escatologia. Será oferecido ao estudante uma visão panorâmica de cada
uma das disciplinas da Sistemática, sem entrar em questões doutrinárias
(porque não se trata de um curso confessional-denominacional) ou
polêmicas (porque não se trata de uma abordagem apologética), mas sim
apresentar uma visão dos principais temas e correntes teológicas.
2.3. Liderança
Três temas específicos serão tratados aqui. O primeiro é sobre a integridade
do estudante, isso a nível pessoal e ministerial. O segundo, é sobre seus
relacionamentos interpessoais, focando no conhecimento de si mesmo, seu
caráter e comportamento como também conhecer os outros. E o terceiro,
trata-se da liderança cristã, que deve ser fruto de sua integridade, caráter,
seus relacionamentos para que possa exercer uma liderança servamissional.

3. MINISTÉRIO-MISSÃO
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A terceira área do currículo é parte mais prática do programa. Nosso foco estará em
dois temas: ministério e missão, ou seja, um ministério a serviço da missão de Deus!
3.1. Ministério
Muitos são os ministérios da igreja e é impossível em um curso que visa
oferecer uma formação ampla contemplar todos os ministérios. Por essa
razão, nos concentraremos em quatro temas: (1) serviço solidário e
compassivo (ação social transformadora), (2) formação da educação cristã
da igreja (educação e ética cristã), o (3) cuidado para com a pessoa criada a
imagem de Deus (aconselhamento e cuidado cristão) e (4) no ministério da
proclamação da Palavra de Deus (pregação bíblica).
3.2. Missão
A formação deve desembocar na missão de Deus, sendo este o alvo
penúltimo da missão, pois o alvo último é a glória de Deus! Quatro temas
serão trabalhados: (1) que o estudante tenha uma profunda perspectiva da
teologia bíblica da missão, que contemple o Antigo e Novo Testamentos; (2)
a evangelização e a plantação de Igreja; (3) discipulado e espiritualidade
cristã e a (4) missão urbana e missões transcultural.

Fale com a Coordenadoria do Curso
e-mail: ftm@ftsa.edu.br
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