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3. Justificativa  
 
O mundo vive hoje uma busca intensa por excelência na qualidade. Na igreja do 
Senhor Jesus Cristo, não pode ser diferente, pois estamos trabalhando para o Senhor 
e devemos apresentar-lhe o melhor de nós mesmos.  
 
As Escrituras Sagradas estão cheias de textos que apontam para a necessidade de 
fazer melhor a obra que nos foi confiada. Entre estes não podemos deixar de lembrar 
um que nos aponta essa necessidade por um lado negativo: “Maldito aquele que fizer 
a obra do Senhor relaxadamente!”  (Jr 48.10). Outro texto que aponta a necessidade 
da busca pela excelência, desta feita por um lado positivo é o do apóstolo Pedro que 
adverte: “antes, santificai a Cristo, como Senhor, em vosso coração, estando sempre 
preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há 
em vós, ” (1Pe 3.15).  
 
Como se proliferam os cursos oferecidos por instituições de caráter duvidoso, muitas 
vezes que visam somente o lucro, em detrimento da qualidade do ensino e da 
fidelidade as Escrituras Sagradas, o SPN coloca a disposição de pastores, 
missionários e até líderes de diversas denominações, em Recife no seu campus, ou 
em outras diversas partes do Nordeste (Extensão), um curso de Pós-Graduação Lato 
Sensu com especialização em Teologia Pastoral: Aconselhamento Bíblico, com 
duração de um ano e oito meses.  
 
É bom lembrar que o SPN é uma instituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, que 
existe há mais de 117 anos e tem uma larga experiência na preparação de homens 
para servir a igreja. Essa experiência também pode ser comprovada pela bem-
sucedida realização dos seus cursos de Pós-Graduação em Teologia Sistemática, em 
Teologia Exegética e agora em Teologia Pastoral. Além da nova fase de Pregação, 
numa parceria com o CPAJ do Instituto Presbiteriano Mackenzie, pertencente à IPB.  
 
O PPGTA-SPN se propõe a apresentar com fidelidade às Escrituras e aos símbolos 
de Fé da IPB, um curso em alta qualidade, que proporcionará ao aluno, além de uma 
reciclagem teológica, ferramentas que ajudarão grandemente seus alunos a 
enfrentarem o dia a dia dos questionamentos existentes em toda igreja, no que diz 
respeito a importantes doutrinas da fé cristã.  
 
É bom lembrar que todo o curso será ministrado numa perspectiva Reformada, 
embora as outras correntes de pensamentos sejam abordadas.  
 
Portanto, cremos que a implantação do PPFTA-SPN, no campus do SPN ou em 
parceria com outras igrejas, presbitérios, sínodos ou instituições de igrejas, em caráter 
de extensão, vem cobrir uma necessidade urgente de atualização teológica e pastoral 
para a igreja local e de toda a região Nordeste, onde esse curso será implantado.  
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4. Objetivos  
 
O projeto é uma iniciativa do Seminário Presbiteriano do Norte, através do seu Diretor 
Rev. Marcos André Marques e do seu Coordenador da Pós-Graduação Rev. Paulo 
Brasil.  
 
Como já exposto anteriormente, o objetivo é oferecer um curso de Pós-Graduação 
com ênfase em Teologia Pastoral, por um período de ano e oito meses, no campus 
do SPN ou em outra cidade onde igrejas, presbitérios, sínodos ou outras instituições 
de igrejas, proponham parceria para funcionar uma extensão do nosso curso.  
 
Ao final do programa será concedido um diploma de Pós-Graduado em Teologia 
Pastoral: Aconselhamento Bíblico. É bom lembrar que o curso tem caráter intra-muro, 
não sendo reconhecido pelo MEC.  
  
5. Estrutura do Curso de Especialização em Teologia Pastoral: Aconselhamento 
Bíblico.  
 
5.1 Currículo  
 
O programa de Especialização Lato Sensu em Teologia Pastoral requer que o aluno 
conclua nove módulos presenciais, obrigatórios e específicos na área de pesquisa 
oferecida, sendo o primeiro módulo sobre Metodologia da Pesquisa Científica, será 
considerado pré-requisito para os demais. Conforme ementas abaixo apresentadas.  

 
Disciplina e código 

 
Metodologia da Pesquisa Científica – MPC01  
Ementa: Apresentar os métodos de pesquisa e normas para investigação de termos 
da Aconselhamento Bíblico  
  
2.    Cosmovisão Reformada – CR02  
  
Ementa: Apresentação da Fé Reformada e seu confronto com as mais diversas 
ciências e artes, visando apontar os contatos lícitos entre fé, ciências, artes e 
literatura.  
  
3.   Introdução e Fundamento do Aconselhamento Bíblico– IFAB03. 
  
Ementa: Um estudo de fontes bíblicas e históricas, bem como de reflexão teológica 
contemporânea acerca da doutrina cristã do aconselhamento. Particular atenção é 
dada à necessidade, à natureza e à recepção do aconselhamento bíblico.  
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4.   Métodos de Mudança Bíblica - MB04. 
  
Ementa: Estudo crítico dos métodos de mudança bíblica através da História do 
Cristianismo. Práticas antigas e medievais das mudanças. Os reformadores e as 
mudanças. Noções contemporâneas sobre as mudanças.  
  
5. Aconselhamento de Casais - AC 05. 
 
Ementa: Desenvolvimento do pensamento e das doutrinas cristãs acerca do 
aconselhamento de casais em toda a história da Igreja. Análise das correntes 
representativas do pensamento de aconselhamento.  
 
6.  Teologia e Aconselhamento Bíblico I - TAB06 
  
Ementa: A relação entre o aconselhamento e a reflexão teológica. A relação entre o 
aconselhamento e a prática missionária da igreja. O Aconselhamento e o crescimento 
espiritual subjetivo. 
  
7.  Problemas e Procedimentos 1 - PP07  
  
Ementa: Estudo crítico dos métodos de procedimentos bíblicos através da História 
do Cristianismo. Práticas antigas e medievais dos problemas e procedimentos. Os 
reformadores e os problemas e procedimentos. Noções contemporâneas sobre 
os problemas e procedimentos. Enfatiza o Aconselhamento Bíblico.  
  
8.  Problemas e Procedimentos 2 - PP08 
  
Ementa: Examina a teologia e práticas bíblico-reformadas de aconselhamento inclui 
aplicações às diversas classes de problemas relacionados ao desenvolvimento 
familiar, profissão, relações humanas, pecados e tribulações em geral. 
  
9. A Prática do Aconselhamento Bíblico  
  
Ementa: Proporcionar ao aluno a oportunidade de compreender o ser humano 
enquanto ser relacional, conforme descrito nas Escrituras e identificar a importância 
dos relacionamentos no desenvolvimento das pessoas. Identificar o aconselhamento 
bíblico primeiro como um relacionamento com potencial de promover a saúde 
espiritual, emocional e social. Compreender a relação entre psicologia e 
aconselhamento bíblico. Identificar modelos bíblicos de aconselhamento. Desenvolver 
um relacionamento de aconselhamento bíblico segundo modelo proposto no curso e 
entregar relatório. 
 
6 Duração  
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O curso terá início previsto para 19/09/2016 e término das aulas presenciais prevista 
para 2018, quando, a partir desta data, o aluno terá o prazo de 90 (noventa) dias, isto 
é, 03 (três meses, após o término dos módulos) para a entrega final do TCC, 
perfazendo um total de 19 (dezenove) meses a duração do curso.  
  
6. Público-Alvo; Benefícios e Local de Realização  
 
Poderão participar do Programa de Pós-Graduação em Teologia Pastoral: 
Aconselhamento Bíblico (PPGTA-SPN), qualquer igreja ou denominação, presbitério, 
sínodo, ou ainda instituição de igrejas, que desejem ter uma extensão funcionando 
em sua área geográfica.  
 
Local de Realização: No Campus do SPN ou em qualquer outra cidade que ofereça 
garantias de pelo menos 15 alunos.  
 
Data: No Campus do SPN a partir do mês de abril de 2016. Nas extensões, com datas 
a combinar.  
 
7 Calendário 
 

 
 
 
 
 

Ano DATA Horário DISCIPLINA PROFESSORES 

2018 

 
 

 
18 às 

22h 

 

 

 
 

Douglas Leaman 
 

José Roberto 
 

Paulo Brasil 
 

Victor Ximenes 
 
 

07 a 11/05/2018 Metodologia Científica 

23 a 27/07/2018 Cosmovisão Reformada/Apologética e 
Aconselhamento Bíblico 

 
 

 

 

 

2019 

20 a 24/09/2018 18 às 
22h 

Horário 

Introdução e Fundamentos do 

Aconselhamento Bíblico 
22 a 27/11/2018 Métodos de Mudança Bíblica 

18 a 23/02/2019 Aconselhamento de Casais/Família 

22 a 26/04/2019 Teologia e Aconselhamento Bíblico I 

DATA Disciplinas 

2019 10 a 14/06/2019  Problemas e Procedimentos (1) 

2019 
 

  Problemas e Procedimentos (2) 

 A prática de Aconselhamento Bíblico 
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8 Infra-estrutura do SPN  
 
 
8.1 Biblioteca  
 
A Biblioteca Alexander Reese, instalada em um espaçoso ambiente, conta com um 
acervo atual de mais de 25.000 livros e periódicos e está em constante atualizações 
de novos títulos. 
 
8.2 Sala da Pós-Graduação  
 
Um agradável ambiente educacional, climatizado, com mesas e cadeiras confortáveis. 
Para a ministração das aulas são disponibilizados recursos multissensoriais, tais como 
data-show, projetor de multimídia, notebook, TV, DVD etc.  
 
8. Memorial de Cálculo de Custos  
 
Valor do curso: R$ 2.800,00 – 10 parcelas de R$ 280,00 (incluindo TCC); no cartão 
de crédito ou cheque pré-datado. 
 
 
9. Regimento do Curso de Especialização  
 
As orientações quanto às condições, normas e regimento de funcionamento deste  
Departamento estão contidas no Regimento do Programa de Pós-Graduação em 
Teologia do Seminário Presbiteriano do Norte. 
 
 
 
Recife, 26 de março de 2018. 


