Curso de Capacitação da Liderança Cristã – 2020
MÓDULO

PROFESSOR

1. Panorama do Antigo
Testamento

2. Panorama do Novo
Testamento

DATA

RESUMO

Rev. Ronaldo

Esta disciplina visa conhecer a mensagem do
Antigo Testamento (AT) a partir da sua história,
01/02 e livros, profetas e o contexto de modo geral.
15/02 Estuda-se os livros do AT de forma introdutória,
no que se refere aos temas, contexto histórico,
autor, data, esboço, etc.

Rev. César
Marinho

Dar uma visão panorâmica dos livros do Novo
Testamento em suas grandes divisões canônicas
com ênfase na mensagem principal de cada um
29/02 e dos livros em sequência cronológica de produção
14/03 a fim de que o estudante possa se apropriar da
mensagem divina para Sua Igreja, se submeter às
suas exigências e se capacitar a divulga-la com
fidelidade.

3. Análise e Interpretação
Rev. Ronaldo
da Bíblia

Nosso objetivo é que o aluno reflita sobre a
necessidade da interpretação da Bíblia e sua
aplicação à vida prática. Reconhecendo que ela foi
escrita dentro de um contexto histórico,
28/03 e geográfico, político, social, econômico e literário
18/04 distante de nós. Considerando a sua inspiração,
iluminação, revelação, inerrância, unidade,
autoridade e canonicidade. E analisar gêneros
como: leis, narrativas, poesias, salmos, profecias,
parábolas, epístolas e apocalipse.

4. Doutrinas Básicas da Fé
Rev. Joel
Cristã

Esta disciplina visa apresentar uma visão geral da
09/05 e revelação bíblica acerca da Santíssima Trindade
23/05 (Trindade Ontológica), e o papel de cada Pessoa
na obra da redenção (Trindade Econômica).

5. Exposição
Bíblica/Como preparar
estudos bíblicos

O objetivo dessa disciplina é fornecer ferramentas
básicas para que o aluno consiga interpretar o
06/06 e
texto bíblico, preparar e apresentar uma aula
20/06
dinâmica e uma exposição bíblica com fidelidade
às Escrituras.

Rev. Laércio
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Curso de Capacitação da Liderança Cristã – 2020
MÓDULO

PROFESSOR

6. Panorama da História
da Igreja

7. Educação Cristã

8. Evangelismo e Missão

9. Seitas e Heresias

10. Aconselhamento
Bíblico

DATA

RESUMO

Prof. Nilson

A presente disciplina trata de alguns dos principais
tópicos dos diferentes períodos da história
01/08 e eclesiástica, da relação existente entre teologia e
15/08 história e apresenta as características da
cosmovisão cristã reformada aplicada a análise
histórica.

Rev. Fabio

A matéria tem como conteúdo uma introdução à
educação cristã, guiada pelas ideias da Teologia
Reformada visando ajudar a liderança a pensar
29/08 e
sobre assuntos educacionais na igreja. Sua
12/09
principal tarefa é preparar líderes para educar
pessoas promovendo um crescimento espiritual
baseado no conhecimento bíblico.

Rev. Josivaldo

A disciplina oferece uma teologia bíblica da
evangelização que capacitará o aluno a promover
o evangelismo na igreja local de forma fiel às
26/09 e Escrituras e abundante em sua região. Ainda,
03/10 apresenta a natureza missionária da igreja, as
dimensões da grande comissão e finalmente, um
panorama atualizado da seara missionária
mundial e brasileira.

Rev. Nilson

A presente disciplina trata das principais
características da apologética cristã reformada, de
17/10 e alguns dos principais desafios apologéticos
24/10 apresentados pela pós-modernidade e de como
responder biblicamente à algumas das principais
seitas e heresias dos nossos tempos.

Rev. Éber

Nesta disciplina o objetivo é mostrar a
importância do Aconselhamento Bíblico no
ministério pastoral e no cumprimento da missão
07/11 e da Igreja. Com exemplos práticos e interação
28/11 entre os alunos, a proposta é trabalhar
fundamentos do Aconselhamento Bíblico e
auxiliar os alunos com dicas e orientações
práticas.
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